
  
   

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  8  สิงหาคม  2564 

สวัสดีครับ... 
พบกันฉบับน้ีผมคงต้องขอพักเร่ืองการค้้าประกัน 

ไว้ก่อน เพราะมีเรื่องดี  ๆท่ีจะบอกกล่าวกับท่านสมาชิก  
คณะกรรมการด้าเนินการ ชุดท่ี 56 ตระหนักดี 

ถึงสถานการณ์ของโควิด-19 ท่ีสร้างความล้าบาก 
ในการด้าเนินชีวิตของท่านและครอบครัว จึงได้มีมติ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลดดอกเบี้ย
เงินกู้ 0.50% (เดิม 5.75%) เหลือ 5.25% (ยกเว้น 
เงินกู้กองทุน , ชพค. , เอื้ออาทร) ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – 
ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 5 เดือน ก็จะต้องน้าเรียน
ให้สมาชิกได้ทราบว่าการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ
สมาชิก 0.50% จะส่งผลให้รายได้ของสหกรณ์ฯ ลดลง
ประมาณ 20 ล้านบาท และมีมติลดดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษลง 0.25% (เดิม 3.25) เหลือ 3.00% 
ซึ่งการด้าเนินการครั้งน้ีก็จะต้องส่งผลต่อเงินปันผล – 
เฉลี่ยคืน ส้าหรับการด้าเนินการของปีน้ีบ้าง ผมเช่ือว่า
สมาชิกจะเข้าใจถึงเจตนาของคณะกรรมการฯ เพราะ
ในสถานการณ์แบบน้ี จะส่งผล 2 ด้าน น่ันคือ ผู้ออม
อาจจะรู้สึกว่าเป็นผู้เสีย ส่วนผู้กู้ก็จะเป็นเสมือนผู้ได้ 
แต่โดยความเป็นจริงแล้วผมขอให้ทุกท่านได้ยึด 
ในหลักการของสหกรณ์ที่ทุกท่านมาร่วมเป็นสมาชิก
เพื่อช่วยเหลือกัน ตัวเลขที่คณะกรรมการฯ มีมต ิ
ไปน้ัน ทุกท่านยังได้เหมือนเดิม เพราะวันน้ีรายได้
ของสหกรณ์มาจากดอกเบี้ยส่วนต่างที่สมาชิกผู้กู้
จ่ายมา ส่วนสมาชิกผู้ออมท่านก็คือผู้ที่มาออมเงิน 
ให้สหกรณ์ได้ใช้เป็นทุนในการให้สมาชิกกู้ยืมไป 
วันน้ีผู้ออมก็ยัง ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราที่สูงกว่า
สถาบันการเงินและสหกรณ์ข้างเคียง ส่วนผู้กู้ก็จะได้
ลดภาระค่าใช้จ่ายลงบ้าง และเมื่อสหกรณ์ปิดบัญชี
ประจ้าปี แม้สหกรณ์จะมีรายได้ลดลงบ้าง เราก็จะน้า
รายได้มาแบ่งปันกันตามผลการด้าเนินงานประจ้าปี 
ในโอกาสต่อๆ ไปเมื่อเราสามารถผ่านวิกฤตของ 
โควิด-19 ไปได้ สหกรณ์มีผลการด้าเนินงานท่ีดีข้ึน 
ก็จะสามารถจัดสรรผลก้าไรให้ท่านสมาชิกได้มากขึ้น 

อีกเรื่องหน่ึงท่ีขอน้าเรียนท่านสมาชิก ในวันน้ี
คือกรณีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ้ากัด และ
ครอบครัว (ฌสคค.) ผมขอให้เป็นหน้าที่ของ 
นายทะเบียนและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงท่ีจะ 
ด้าเนินการ วันน้ีขอบอกเล่าถึงการด้าเนินงานของสมาคมต่อไป วันท่ีผมเขียนต้นฉบับ 
(23 ก.ค. 64) นายทะเบียนได้มีค้าสั่งให้ฝ่ายบริหารของสมาคมฯ (1.นายก , 2.อุปนายก
คนท่ี 1 , 3.อุปนายกคนท่ี 2 , 4.เหรัญญิก , 5.เลขานุการ) หยุดการปฏิบัติหน้าท่ีช่ัวคราว 
และให้คณะกรรมการท่ีเหลืออีก 11 คน เลือกกันปฏิบัติหน้าท่ีแทนในต้าแหน่งต่างๆ 
โดยนายทะเบียนจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมิใช่คนในสมาคมและ 
มีความรู้ในเรื่อง กฎระเบียบ กฎหมาย การเงิน การบัญชี เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ ของสมาคมฯ ต่อไป เมื่อผลการสอบเสร็จเรียบร้อย นายทะเบียนก็จะมีค้าสั่ง 
อีกครั้งหน่ึง สิ่งท่ีผ่านมา เงินสงเคราะห์และเงินรายได้ของสมาคมฯ หายไป เป็นเร่ือง
ท่ีนายทะเบียนต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริง ต้ารวจจะต้องด้าเนินการจับกุมและติดตาม
เงินท่ีหายไปจากผู้เกี่ยวข้อง ส่วนสมาชิกต้องเดินหน้าต่อไปกับคณะกรรมการ 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในโอกาสน้ีผมจึงขอเรียนว่าขอให้ท่านสมาชิกให้ความเช่ือมั่น 
ในระบบของสมาคมฯ อย่าปล่อยให้สมาคมฯ ต้องล้มไป สมาคมฯ จะเดินหน้าไปได้ 
ถ้าสมาชิกไว้วางใจและช้าระเงินสงเคราะห์ เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต ผมขอเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีจะให้ความมั่นใจและขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านให้ช่วยกัน ผมได้รับการเชิญ
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน
ให้ปฏิบัติหน้าท่ี ได้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะน้าพาสมาคมฯ เดินหน้าต่อไป ทางฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการฯ ยืนยันจะยึดถือการปฏิบัติให้เหมือนกับสมาคม ฌสจ.และ 
ฌสค. ตลอดจนให้ผมและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์เป็นท่ีปรึกษาในเรื่องของการด้าเนินงาน 
ผมจึงขอบอกกล่าวมายังท่านสมาชิกว่า ช่วยกันนะครับ สมาชิกของสมาคม ฌสคค. ก็คือ
เพื่อนพี่น้องเราหากปล่อยให้สมาคมล้มไป คนท่ีเจ็บปวดก็คือพี่น้องเรา งานของ
สมาคมฌาปนกิจฯ คือการช่วยเหลือกัน ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ในสมาคม ฌสคค. 
คณะกรรมการฯ ก็พยายามหาทางท่ีจะน้าเงินมาจ่ายค่าสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตให้
ครบถ้วน แม้วันน้ีสมาคมฯ อาจไม่มีรายได้มาใช้ในการบริหาร (เพราะเงินหายไป) แต่ถ้า
ทุกคนเช่ือมั่นและส่งเงินสงเคราะห์ให้กับสมาคมฯ สมาคมฯก็จะเดินหน้าต่อไปได้  

เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต ทุกคนจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมฯ ก็จะมีเงินมาจ่าย 
เป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้เสียชีวิต ส่วนหน่ึงก็จะเป็นรายได้ของสมาคมฯมาใช้บริหาร
จัดการได้ต่อไป ก็ต้องถือว่าสมาคมฯ เร่ิมต้นใหม่ ส่วนทรัพย์สินท่ีหายไปก็ต้องว่ากัน
ตามกฎหมายท้ังแพ่งและอาญา ใครผิดว่าตามผิด ใครถูกก็ว่ากันตามถูกครับ 

...สวัสดีครับ... 

ว่าที่รอ้ยโทกัมพล  ผลพฤกษา 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียน ที่อยู ่, เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 



                   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

2 

สวัสดีค่ะ... 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

(สงร.) และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง  ตระหนักถึงความเดือดร้อน
ของลูกหน้ีจึงร่วมกันออกมาตรการเร่งด่วนในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการ 
ท่ีได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ ด้วยการพักช้าระเงินต้น
และพักช้าระดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกหน้ี SMEs และ
รายย่อย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนให้กับลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือ ลูกหน้ีท้ังท่ีเป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถาน
ประกอบการท้ังในพื้นท่ีควบคุมและนอกพื้นท่ีควบคุม ท่ีต้องปิด
กิจการจากมาตรการของทางการ เร่ิมต้ังแต่งวดการช้าระหน้ีเดือน
กรกฎาคม 2564 หรือเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แล้วแต่
กรณี ท้ังน้ี เมื่อหมดระยะเวลาพักช้าระหน้ีแล้ว สถาบันการเงิน
ต่างๆ จะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมท่ีค้าง
อยู่ในทันทีเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหน้ี แต่จะทยอยเรียกเก็บ
หรือเรียกเก็บในช่วงท้ายของสัญญา 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด ก็เช่นกัน คณะกรรมการฯ 
ชุดปัจจุบัน มิได้น่ิงนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าว ในการประชุม
ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 จึงมีมติ ดังน้ี 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564     
 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากร้อยละ 5.75 

เหลือ 5.25 ยกเว้น เงินกู้กองทุน , ชพค. และ เอื้ออาทร 
ผู้ท่ีกู้เงิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยจะลดลงจากเดิมประมาณ 410 

บาท ซึ่งถ้าท่านส่งช้าระหน้ีเป็นแบบคงต้น ท่านจะเห็นยอด
ดอกเบี้ยท่ีลดลงอย่างชัดเจน  แต่ถ้าส่งแบบคงยอดอาจจะเห็น 
ไม่ชัดเจน เพราะสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินงวดช้าระหน้ีรายเดือน
ของท่านเท่าเดิม แต่ยอดท่ีเก็บน้ันจะเก็บเป็นเงินต้นมากข้ึน (การ
ส่งแบบคงยอด คือ เงินต้น+ดอกเบี้ย = ส่งเท่ากันทุกเดือน)    
 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 

3.25 เหลือ 3.00 (สมุดออมทรัพย์เล่มสีเขียว) 
สาเหตุท่ีต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยเน่ืองจาก ปัจจุบัน

อยู่ในภาวะดอกเบี้ยขาลง ท้ังของโลกและประเทศไทย และ
รัฐบาลหลายประเทศท่ัวโลกอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ
ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยิ่งท้าให้สภาพคล่องล้นระบบ 
และการลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นการปรับสมดุลของการ
บริหารจัดการเงินทุนของสหกรณ์ ถึงแม้การลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ก็
ยังคงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารมาก (อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารอยู่ระหว่าง 0.25-1.50) 

ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 ...สวัสดีค่ะ 

สวัสดีครับ...ท่านสมาชิก สอ.ครูจันท์ ที่เคารพรักทุกท่าน 
1 ปี 6 เดือนท่ีผมได้มีโอกาสเข้ามาท้าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด ชุดที่ 55 และ 56 ท้าให้ได ้
รับทราบและร่วมพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่านสมาชิกที่เป็น 
ผู้กู้ในอดีตหลายท่าน ซึ่งปัจจุบัน (1%) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ท้าให้มีผลกระทบถึงผู้ค้ าประกันและสหกรณ์ของเรา ในส่วนของ 
ผู้กู้น้ัน สหกรณ์ก็ต้องด้าเนินการไปตามกระบวนการและขั้นตอน
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและสมดุลของทุกฝ่าย เช่น การปรับโครงสร้างหน้ี การ
ฟ้องศาล เป็นต้น เฉพาะส่วนของผู้ค้ าประกัน น้ัน ท่านประธาน
สหกรณ์ฯ ก็ได้เขียนช้ีแจงท้าความเข้าใจให้กับสมาชิกได้รับทราบ
ในสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ต่อเน่ืองกันหลายฉบับ โดยฝาก
เปน็ค้าถาม สรุปประเด็นส้าคัญได้คือ 

การค้้าประกันคืออะไร 
ถ้าผู้กู้ไม่สามารถช้าระหน้ีได้ และเมื่อสหกรณ์เรียกเก็บหน้ี

ไปทีผู่้ค้ าประกันตามสัญญา ผู้ค้ าประกันไม่ยอมจ่าย ถ้าท่านเป็น
เจ้าหน้ีท่านจะท้าอย่างไร 

หากท่านสมาชิกอยู่ในฐานะของ “ผู้ค้ าประกัน”  
ประเด็นค้าถามท่ีท่านประธานสหกรณ์ฯ ได้ฝากให้ท่านสมาชิก

ร่วมกันคิดน้ัน ถ้าท่านเป็นผู้ค้ าประกันของผู้กู้ท่ีผิดนัดช้าระหน้ี 
ตามสัญญา ท่านอาจจะเสียสิทธิที่พึงมีพึงได้ เช่น ไม่มีสิทธิ์ในการ
สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก , กรรมการ , ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ไม่ได้รับสวัสดิการในเงินกองทุน งดท้าธุรกรรมด้านสินเช่ือ 
และที่ส้าคัญคือการไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในรอบปีบัญชีน้ันๆ ด้วย  
ซึ่งสมาชิกที่เป็นผู้ค้ าประกันอาจจะไม่ทราบสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์ก็ไม่ด้าเนินการใดๆ จนพ้น
ระยะเวลาตามที่ก้าหนด 

ฉะน้ัน ท่านสมาชิกท่ีเป็นผู้ค้ าประกันจะต้องรักษาสิทธิที่พึงมี 
พึงได้ของตนเอง ด้วยการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการติดตาม
การช้าระหน้ีของผู้กู้ และติดต่อสอบถามสหกรณ์เมื่อได้รับหนังสือ
หรือข้อความแจ้งเตือนทุกครั้ง 

สุดท้ายน้ี ขอให้ท่านสมาชิกมีความเช่ือมั่นว่าสหกรณ์ของเรา 
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับท่านและครอบครัวในอนาคตได ้
เมื่อท่าน “มีเงินมาฝาก ล าบากมาถอน เดือดร้อนมากู้” ขอให้
สมาชิกทุกท่านปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ...สวัสดีครับ 

นายผจญ  นุ่มก่วน : เลขานุการ สอ.ครูจันท์ 56 

ร่วมด้วย & ช่วยกันในสถานการณ์โควิด -19 
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4.1  การช่วยเหลือสมาชกิถึงแกก่รรม 
  อายุสมาชิก + ตัดหน้ี 20% จ้านวน 22 ราย เป็นเงิน 1,538,202.76 บาท 
  กองทุนความมั่นคง จ้านวน 15 ราย เป็นเงิน 14,200,000.00 บาท 
  กองทุนเอ้ืออาทร จ้านวน 5 ราย เป็นเงิน 3,968,007.36 บาท 
4.2 การช่วยเหลือสมาชกิสูงอายุ (60 ปี) จ้านวน 82 ราย เป็นเงิน 762,000.00 บาท 
4.3 ทุนการศกึษาบุตร จ้านวน 73 ราย เป็นเงิน 73,000.00 บาท 
4.4 สมาชิกโสด จ้านวน 8 ราย เป็นเงิน 8,000.00 บาท 
4.5 ประสบภัยพบิัต ิ จ้านวน - ราย เป็นเงิน - บาท 

 ฉุกเฉิน 875 สัญญา เป็นเงิน 113,492,329.08 บาท คงเหลือในมือ 287,286,405.09 บาท 
 สามัญ 232 สัญญา เป็นเงิน 291,839,378.45 บาท คงเหลือในมือ 6,021,447,291.07 บาท 
 พิเศษ 5 สัญญา เป็นเงิน 6,450,000.00 บาท คงเหลือในมือ 32,410,064.87 บาท 
 ประเภทอื่น 51 สัญญา เป็นเงิน 21,800,000.00 บาท คงเหลือในมือ 3,859,741,053.00 บาท 

วินัยการออม (หุ้นรายเดือน) :  สมาชิกทุกคน =  55,243,400.00 บาท 
นิสัยรกัการออม (ซื้อหุ้นเพิ่ม) :  110  ราย = 44,501,990.00 บาท 
กู้คูอ่อม (หักหุ้นเพิ่มจากเงินกู้) :  144  ราย = 11,076,150.00 บาท 
 รวม = 110,821,540.00 บาท 
หมายเหต ุจ่ายคืนหุ้นสมาชิก (ตาย ลาออก โอนย้าย) รวม  34,766,670.00 บาท 
 คงเหลือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นในรอบ 6 เดือน = 76,054,870.00 บาท 

        ทุกประเภท  11,626  บัญชี  เพิ่มขึ้น  404,277,399.59 บาท 

4.      ค ้าจุนเงินกู้ + อุ้มชูสวัสดิการ 

เงินรับฝากจากสมาชิก 
 

ล าดับ รายการ 30 มิถุนายน 2564 1 มกราคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 

1 จ้านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 7,200 7,228 (28) 
 

2 ทุนเรือนหุ้นท่ีช้าระแล้ว (บาท) 3,290,214,250.00 3,214,159,380.00 76,054,870.00 
 

3 ทุนด้าเนินการ (บาท) 11,658,566,701.37 11,574,162,815.83 84,403,885.54 
 

4 เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 10,200,884,814.03 10,366,380,809.09 (165,495,995.06) 
 

5 หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท) 1,010,988,500.00 1,010,988,500.00 - 
 

6 เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 2,795,323,000.00 3,172,190,000.00 (376,867,000.00) 
 

7 เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 4,552,585,675.78 4,148,308,276.19 404,277,399.59 
 

8 รายได้ (บาท) 282,097,928.74 - 282,097,928.74 
 -ดอกเบ้ียรับจากเงินกู้ของสมาชิก 281,641,481.63 - 281,641,481.63 
 -ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้น ชสอ. - - - 
 -รายได้อื่น 456,447.11 - 456,447.11 

 

9 ค่าใช้จ่าย  (บาท) 135,626,209.84 - 135,626,209.84 
 

10 ก้าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 146,471,718.90 - 146,471,718.90 
 

1. ผลการด าเนินงาน 

2.     สง่เสริมการออม 

3.     สนบัสนุนเงินทุน (เงินให้กู้และเงินกู้คงเหลือในมือ
สมาชิก) 



ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2564  685 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 912,889 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นางสมควร  สิทธิบุศย์ 2. นางโสวรัช  นนัท์ค า 
3. นายสนาม  รัตนาคะ 4. นายณัฐพล  อารีเพื่อน 
5. นายสุภาพ  บัวสวัสดิ ์ 6. นางนฤมล  พันธโ์น 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2564 347 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 379,136 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายนันทวัฒน์  เรือนดวงจนัทร์ 2. นายอ านาจ  วงษ์แก้ว 
3. นางมณี  ภานพุันธ ์ 4. นางปฏิมา  เงามุข 

ช.พ.ส. 
 

   

  

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด   
โทร.  08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966         ID Line  :  @lgo9715v 
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 นายสมเหลือ  สทุธผิลิน หน่วย บ้านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  9 มิ.ย. 64 
 นายครรชิต  สารกิจอาภา หน่วย บ้านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  13 มิ.ย. 64 
 นายเสนห่์  แก้วเก้า หน่วย บ้านาญมัธยมเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  23 มิ.ย. 64 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน มิ.ย. 64 

มุมฌาปนกิจ ก.ค. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 100 250,000 

ฌสค. 200 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 420 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 

 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 

กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 204-1-00112-7 

กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 

กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 027-1-54064-0 

ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 

ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย ์ 010422546250 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ำกัด 

เลขบัญชีธนำคำร 

  by  แพทย์แผนจีน 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/

