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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

มีอะไรในฉบับ  สวัสดีปี 2564 / คุยกับกรรมการฝ่ายระเบียบ / ข่าวจากสมาคมฯ / การรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน / คุยกับกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ / 
เกณฑ์ภายในการท าธุรกรรมด้านสินเชื่อ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  1  มกราคม  2564 



      

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี จ ากัด (ฌสจ.) งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ
จากสมาชิกในเดือนธันวาคม 2563 เหมือนเช่นทุกปีท่ี 
ผ่านมา โดยเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายในเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (ศพละ 50 บาท) จะสมทบ 
ไปเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2564 พร้อมท้ังเงินค่าบ ารุง
ประจ าปี จ านวน 50 บาท ด้วย  

ท้ังน้ี เน่ืองจากสหกรณ์ต้องรีบปิดบัญชีสิ้นปี ไม่สะดวกจะ
เรียกเก็บให้ในเดือนธันวาคม 2563 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี จ ากัด และคู่สมรส (ฌสค.) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ท่ีได้ร่วมมือในการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี ในปี 2563 ซึ่ง
ได้ด าเนินการมาครบปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสมาชิก
เสียชีวิต จ านวน 36 ราย (ธันวาคม 2562 จ านวน 1 ราย และ 
มกราคม – พฤศจิกายน 2563 จ านวน 35 ราย) 

ในปี  2564 เริ่ม ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปีเป็นเงิน 2,300 บาท (รวมค่าบ ารุง 50 บาท ด้วย) 
และน าเงินที่เหลือจากปีที่ผ่านมา จ านวน 450 บาท หักออก 
โดยสมาชิกจะจ่ายเงิน 1,850 บาท (หักจากเงินปันผล-เงิน
เฉลี่ยคืนท่ีสมาชิกได้รับจากสหกรณ์ฯ เฉพาะ สมาชิกท่ีให้ความ
ยินยอม) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูจันทบรุี จ ากัด และครอบครัว (ฌสคค.) 

จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
วันเสาร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลพลบัพลานารายณ์ 

 

 สหกรณ์    ทุกประเภท 

เนื่องจากเป็นวันจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน 
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สมชาย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คือ การท่ีคนท่ีเป็นครูร่วมกันด าเนินกิจการ 
เพื่อช่วยเหลือกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสถาบันการเงิน 
ท่ีส่งเสริมให้ครูท่ีเป็นสมาชิก รู้จักประหยัด อดออม และช่วยเหลือ 
บริหารการเงินให้กับสมาชิก เพื่อใช้จ่ายเมื่อมีความจ าเป็น 

สหกรณ์มีบริการโดยการระดมทุนจากสมาชิก ด้วยการขายหุ้น  
รับฝากเงิน แล้วน าเงินท่ีได้มาบริการให้กับสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ได้กู้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม ถูกกว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ ผู้เป็น
สมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการความช่วยเหลือ ท้ังการด ารงชีวิต
ส่วนตัว แต่งงาน สร้างบ้าน เจ็บป่วย เสียชีวิต รวมท้ังในครอบครัวก็ยัง
ได้รับประโยชน์ด้วย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี บริหารจัดการด้านการระดมทุน  
ขายหุ้นให้กับสมาชิก ในอัตราจ านวนท่ีเปน็ธรรม ตามจ านวนรายได้
และความต้องการของสมาชิก เมื่อสิ้นปี มีผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
ในอัตราท่ีสูง ในด้านการรับฝากเงิน มีโครงการระดมทุนและให้
ผลตอบแทนในรอ้ยละที่สูงกว่าธนาคารอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ท้ังเรื่อง
หุ้นและเงินรับฝาก หากสมาชิกมองด้านความมั่นคง และผลตอบแทน 
ท่ีคุ้มค่า การซื้อหุ้นและฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี เรา
กล้ารับประกันถึงความมั่นคง และความคุ้มค่าอย่างแน่นอน 

ด้านการให้สินเชื่อ ปัจจุบันสมาชิกสามารถใช้บริการได้ในหลาย
ประเภท แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ฉบับใหม่ และระเบียบท่ีทยอย
ออกมาบังคับใช้ มีผลท าให้มีข้อจ ากัดในการกู้มากขึ้น ซึ่งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ก็พยายามหาวิธีการท่ีดี เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิก
ได้รับสิทธิ โดยไม่ขัดกับ พ.ร.บ. ประกอบกับกฎของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการหักเงินช าระหนี้ท่ีก าหนดให้ต้องมีเงินคงเหลือ 30%  
ท าให้การติดตามขอรับการช าระหนี้จากสมาชิกผู้กู้ยุ่งยากมากขึ้น 

มีข้อพึงตระหนักและเตือนสมาชิกท่ีเป็นผู้ค้ าประกันและก าลังจะ 
ค้ าประกันเงินกู้ทุกประเภท ท่านพึงจดจ าและเข้าใจให้ตรงกันว่า ตาม
กฎหมาย ผู้ค้ าประกันถือว่าเป็นผู้กู้ร่วม หากผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได ้
ท่านต้องเป็นผู้ช าระหนี้นั้นแทน และท่ีส าคัญในฐานะผู้ค้ าประกัน ท่าน
ต้องแน่ใจว่า ท่านได้เขียนชื่อผู้กู้ท่ีท่านค้ าประกัน ในใบค้ าประกันนั้นจริง 

ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ทุกท่าน ท่ีร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสหกรณ์ ช่วยเหลือดูแลกันและกันตลอดมา เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีตลอดไป 

สวัสดีครับ… 
นายสมชาย  พะโยม : ประธานฝ่าย 

นายการณุย์  ผลสมบัต ิ: กรรมการฝ่าย 
นายประวีร์  บรรจงการ : เลขานุการฝ่าย 

เรียน สมาชิก สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกท่าน 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 



 สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สมนาคุณ (อส.) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกคนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ สมาชิกสามารถเบิกถอนได้ 2 ช่องทาง คือ  
 เบิกถอนผ่านตู ้ATM ของธนาคารกรุงไทย (เฉพาะผู้ท่ีมีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ของกรุงไทย) โดยไป

ท ารายการเบิกถอนท่ีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่ง  

 ขั้นตอนการเบิกถอนผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย 

 

 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวก 
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ตู้ ATM รุ่นเก่า 

1. ใส่บัตร ATM. 
2. กดรหัส ATM. 
3. เลือก บริการอื่นๆ 
4. เลือก บริการอื่นๆ (อีกครั้ง) 
5. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ 
6.  เลือกบริการ รับเงินฝาก 
7.  ระบุจ านวนเงินที่จะถอน 
8.  เลือก ถูกต้อง  
    (เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ของท่าน) 
9. กดถอนเงินตามปกติ 

ตู้ ATM รุ่นใหม่ 

1. ใส่บัตร ATM. 
2. ใสร่หัส ATM. 
3. กด ตกลง 
4. เลือก บริการอื่นๆ  
5. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ 
6.  เลือกบริการ รับเงินฝาก 
7.  ระบุจ านวนเงินที่จะถอน 
8.  เลือก ถูกต้อง  
    (เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ของท่าน) 
9. กดถอนเงินตามปกติ 

  เบิกถอนหน้าเคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์ ท้ังในรูปของการรับเงินสด และ/หรือ โยกเงินปันผล -
เฉลี่ยคืนจากบัญชีออมทรัพย์สมนาคุณไปเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อรับดอกเบ้ียในอัตราที่สูงกว่า 

 
 

หากยังไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน อย่าเพิ่งรีบถอน ฝากเงินปันผล-เฉลี่ยคนืไว้ที่สหกรณก์อ่น เพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร 
(ดอกเบี้ยของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทั่วไป 2.00% , ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%) 

ในช่วงแรกๆ (ต้นเดือน ก.พ.) จะมีสมาชิกไปใช้บริการถอนเงินท่ีสหกรณ์เป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้เวลารอนาน หากใช้
บริการเบิกถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จะสะดวกและรวดเร็วกว่า 

   อย่างไรก็ตาม สหกรณ์เต็มใจและพร้อมบริการเสมอ    

 

สวัสดีครบั...สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูจันทบุรี จ ากัด ทกุท่าน 

ให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไม่ได้จัด
เน่ืองจากมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการน้อย  

ท้ัง น้ี สมาชิกท่านใดมี ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สามารถน าเสนอผ่านผู้แทนสมาชิกเพื่อเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในวันอาทิตย์ที่  31 
มกราคม 2564 หรือน าเสนอต่อสหกรณ์ฯ ได้ทุก
ช่องทาง เพื่อเป็นแนวทางให้สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมท่ีตรง
กับความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก…ขอบคุณครับ 

นายสังเวียน  มาลาทอง : ประธานฝ่าย 
นายสรวิชญ์  พันธส์ุโภ : กรรมการฝ่าย 
นายจรุณ  ประสงค์ดี : เลขานุการฝ่าย 

 

ในรอบปีท่ีผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
จ ากัด จัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกหลายโครงการ ซึ่ง
โครงการ ท่ีฝ่ า ยการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการเปิดโลกทัศน์ โดยพา
สมาชิกไปจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี และ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริม 
แก่สมาชิกและครอบครัว  โดยจัดการอบรม 3 
หลักสูตร คือ การดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น , 
การจัดดอกไม้ , การท าขนมช้ัน-ช่อม่วง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของท้ัง 2 โครงการอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ส่วนอีก 1 โครงการ คือ โครงการอบรมสัมมนา - 



 

 

 

 

เลขบัญชีธนาคาร 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชาต/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ที่ รายการ พฤศจิกายน 2563 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนินการ (บาท) 
ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,198 
3,202,084,780.00 

425,704,892.52 
10,382,493,681.14 

602,031,103.65 
1,010,988,500.00 
4,037,800,602.56 
3,245,640,000.00 

11,626,497,263.26 
329,143,834.46 

 

4 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. - 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 450 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุมฌาปนกิจ ธ.ค. 63 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด            ID Line :  @lgo9715v 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2563  650 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 913,687 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายประวิทย์  กองสุดใจ 2.  นายวุฒิพล  เทียนทอง 
3. นายธนศักด์ิ  เสมาวดี 4. นายสรรพชัย  สรณะ  

เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2563 367 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 379,450 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางวิไล  สุขอรุณยืนยง 2.  นายวุฒิพล  เทียนทอง 
3. นางละม่อม  วิเศษ 4. นายสรรพชัย  สรณะ 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ข่าว สกสค.จันท ์

 นายสรรพชัย  สรณะ หน่วย บ านาญท่าใหม่ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  2  พ.ย.  63 
 นางณัฏฐ์ฑิญาณ์  ภู่เจริญ หน่วย สมาชิกสมทบ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  5  พ.ย.  63 
 นายสวัสดิ์  จิตสงวน หน่วย บ าเหน็จประถมเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  14  พ.ย.  63 
 นายอรรณพ  สรรพคุณ หน่วย บ านาญแก่งหางแมว 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  21  พ.ย.  63 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน พ.ย. 63 

ผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 55 มีมติก าหนดเกณฑ์ภายในเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ให้สอดรับกับร่างกฎกระทรวง ดังน้ี 
สมาชิกท่ีท าธุรกรรมสินเช่ือทุกประเภท หากมีเงินเดือน

คงเหลือต่ ากว่าร้อยละ 30 แต่เงินได้รายเดือนคงเหลือ (ตามเกณฑ์)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 4,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
สมาชิกท่ีอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป เมื่อประสงค์จะขอกู้เงิน 

ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน) สหกรณ์จะค านวณเงินบ านาญ 
หลังเกษียณ ประกอบการปล่อยเงินกู้ดังกล่าว 
ปรับลดเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิม 35 งวด 

เป็น 30 งวด 
ปรับลดเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้สามัญ จากเดิม 300 งวด 

เป็น 275 งวด 
สมาชิกใหม่ท่ีได้รับสิทธิ์ต้ังแต่มกราคม 2563 และสมาชิก 

ที่ปลอดหน้ี เมื่อขอยื่นกู้ทุกประเภทให้ใช้เกณฑ์คงเหลือร้อยละ 30 

ท้ังน้ี ตามข้อ  -  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2564 เป็นต้นไป 

เกณฑ์ภายในเกี่ยวกับ 
การท าธุรกรรมด้านสินเชื่อ 

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

