
  
 

 

 

 

 

    
   
 

 

 

  
 

  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

เป็นหน่ึงบริการ   

มีอะไรในฉบับ  อาเศียรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คุยกับเหรัญญิกบ้านเลขที่ 9 / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / โครงการเดือนแห่งการออม 
มาเย่ียมมาเยือน / มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

กลอนแปดสุภาพ 
เฉลิมพระชนมพรรษาสง่าศักดิ์ อภิลักขิตเลิศเฉิดฉวี 

“พระบาทสมเด็จพระรามาธิบด ี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ” 
ทรงมอบให้ไม้มงคลต้นรวงผึ้ง เปรียบประหนึ่งพระราชอนุสรณ์ 
พระกรุณาธิคุณอันสุนทร เคียงขจรทุกจังหวัดพระราชทาน 
ไทยทั่วทิศจิตอาสาเสริมราศี ร่วมท าดีด้วยหัวใจแผ้วไพศาล 
ทุกภาคส่วนถ้วนอทุิศกิจการ อาสางานงามพ้องสนององค์ 

ย่ีสิบแปดกรกฎก าหนดครบ ประณตนบยอกรห่อนลืมหลง 
เชิญพระพรชัยล ้าเลิศจ านง ขอพระทรงเกษมศานต์สราญรมย์ 
พระชนมายุมั่นอนนัต์นับ ธ ประทับไอศูรย์ไพบูลย์สม 
บรมโพธิสมภารไพศาลพรม รักเกลียวกลมปวงประชาก้าวหน้าไกล 
พระบารมีศรีมงคลร่มล้นเกล้า พระผ่านเผ้าพูนสวัสดิ์นิรัติศัย 
ขอทรงพระเจริญยิ่งเหนือสิ่งใด เทิดทูนไท้ถวายรักภักดีเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

28 กรกฎาคม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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สวัสดีครับสมาชิก สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด ที่เคารพทุกท่าน 
 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ไตรมาสท่ี 3 ของครึ่งปีหลังแล้ว 
ในช่วงครึ่งปีแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมากส าหรับสหกรณ์ น่ันคือ 
มีการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสหกรณ์ทุกแห่งแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2562 ที่ผ่านมา อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 เน้นการ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน จ านวน 13 ฉบับ 
ซึ่งจะทยอยออกมาใช้ก ากับดูแลสหกรณ์ในเร็วๆ น้ี 
 คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 54 ขอเรียนสมาชิกทุกท่านว่า ไม่ต้อง
ตระหนกตกใจหรือกังวลว่าจะใช้บริการกับสหกรณ์ในเรื่องต่างๆ 
ไม่ได้ หรือได้ยากข้ึน สมาชิกคงจะได้รับทราบข้อมูลในเรื่อง
กฎหมายใหม่ เกณฑ์การปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 54 
ในช่วงแรกจากสารประชาสัมพันธ์ในฉบับที่ผ่านมาบ้างแล้ว เรา 
“สหกรณ์และมวลสมาชิก” ต้องปรับตัวให้อยู่ ในกรอบของ
กฎหมายใหม่ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และกฎกระทรวง 
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจมีผลกระทบต่อสมาชิกบ้าง ก็ต้องขอให้ท่าน
สมาชิกเข้าใจในหลักการสหกรณ์และหน้าที่ของสมาชิกด้วยครับ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ถ้าสมาชิกท าธุรกรรม
การด้านสินเช่ือกับสหกรณ ์จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบ้างนะ
ครับ เพื่อเป็นการให้สินเช่ือที่มีคุณภาพและปรับตามกฎหมายใหม่ 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน ดังน้ี 
  การกู้เงินทุกประเภท ต้องแนบรายการเบิกจ่ายเงินเดือน 
(Slip) เดือนล่าสุด เพื่อค านวณจ านวนเงินขอกู้ การส่งช าระ และ
ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 
3,500 บาท 
  การกู้เงินกู้ฉุกเฉิน ส่งช าระภายในระยะเวลา 40 งวด 
  การกู้เงินกู้สามัญ ส่งช าระภายในระยะเวลา 325 งวด 
 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศใช้ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวง ซึ่งเน้นก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตยูเน่ียน คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 54 จะแจ้งรายละเอียด
ให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบทันทีครับ 
 สหกรณ์ยึดมั่นตามวัตถุประสงค์และหลักการสหกรณ์ คือ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก อีก
ทั้ง สมาชิกต้องเข้าใจในหลักการสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก ทั้งสองต้องด าเนินควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อความสุข ความ
มั่นคง ความยั่งยืนในครอบครัวและสังคม...ขอบคุณครับ 

ประชง  วัฒนชัย : กรรมการและเหรญัญกิ 

นางอัจฉรา  จันทรร์ักษ ์

เตรียมให้พร้อม ก่อนไปกู้ 
ก่อนไปติดต่อขอกู้เงินกับสหกรณ์  สมาชิกควรเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน 

และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนมาด าเนินการย่ืน
เอกสารที่สหกรณ์ หากสมาชิกเตรียมหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
สมาชิกต้องกลับไปด าเนินการด้านเอกสารใหม่ ท าให้เกิดความล่าช้า  
ซึ่งเอกสารหลักฐานที่ตรวจพบเป็นข้อบกพร่องบ่อยครั้ง มีดังน้ี  
บัตรประชาชนผู้กู้/ผู้ค ้า , บัตรข้าราชการผู้กู้/ผู้ค ้า 
1.บัตรหมดอายุ/ต าแหน่งในบัตรไม่เป็นปัจจุบัน 
2.ถ่ายเอกสารแล้ว รูปเจ้าของบัตรไม่ชัดเจน ข้อความไม่ชัดเจน อ่าน

ไม่ออก 
3.เจ้าของบัตรไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
4.ลายมือชื่อที่รับรองในส าเนาบัตรไม่เหมือนกับที่ลงนามในสัญญา 
5.วัตถุประสงค์ในการใช้บัตรไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เพ่ือการกู้หรือค้ า 

(เช่น วัตถุประสงค์ในส าเนาบัตรระบุว่าเพ่ือใช้ในการซื้อที่ดิน เป็นต้น)   
การกรอกข้อความในสัญญากู้/การกรอกข้อความในสัญญาค ้า 
1.กรอกข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เขียนหวัดเกินไปอ่านไม่ออก 
2.มีการแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญากู้เงินหรือหนังสือค้ าประกัน 
3.ระบุจ านวนเงินกู้/วันที่ ฯลฯ มาแล้ว แก้ไขใหม่ไม่ได้ ต้องเขียนใบ

ใหม่ ข้อความใดที่ยังไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจควรเว้นไว้ก่อน เพ่ือจะได้ไม่
กรอกผิด 

4.ลงลายมือชื่อคู่สมรสมี นาย/นาง น าหน้า ซึ่งลายมือชื่อหรือลายเซ็น 
ไม่มีค าน าหน้า  
การมอบอ านาจรับเงินกู้ 
1.ขาดส าเนาบัตรที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาแล้วของผู้มอบอ านาจ 
2.ขาดส าเนาบัตรที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาแล้วของผู้รับมอบ

อ านาจ 
หลักฐานอื่นๆ ประกอบการขอกู้ 
1.ขาดหลักฐานการรับ–จ่ายเงิน เดือนสุดท้าย (สลิปเงินเดือน , E–

money) หรือสมุดเงินฝากธนาคารปรับย้อนหลัง 3 เดือน (เฉพาะ
ข้าราชการบ านาญ) 

2.ขาดส าเนาสัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานราชการ ) 
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการค ้าประกัน 
การท านิติกรรมสัญญา จากสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกันของ

สหกรณ์ถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญที่สุด ที่สมาชิกทุกคนจะต้องพบเจอ
เกี่ยวข้องในช่วงใดช่วงหน่ึง ตลอดการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสมาชิก
อาจเป็นได้ทั้งผู้กู้และผู้ค้ าประกัน มีข้อเสนอแนะส าหรับการป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยในเบื้องต้น ส าหรับการแนบบัตรประชาชน/บัตร
ข้าราชการประกอบสัญญาเงินกู้หรือสัญญาค้ าประกัน ควรด าเนินการ ดังน้ี  

ส าเนาบัตรผู้ค้ าประกันควรขีดคร่อม และบันทึกในส าเนาบัตรและ
เขียนข้อความก ากับว่า ใช้ส าหรับค้ าประกันเงินกู้ประเภทใด และค้ า
ประกันสมาชิกรายใด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันสมาชิกอื่น ใช้ส าเนาบัตรโดยพลการ 
หรือละเมิดสิทธ์ิของสมาชิก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เป็นการปลอมแปลงเอกสารส าคัญ  
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สอ.ครูจันท์62 

กิจกรรมการออม 

1. ซื้อหุ้นเติม   รับหุน้สมนาคุณ หรือ ของที่ระลกึ 1 ชิ้น 
- ซื้อหุ้น 10,000 – 50,000 บาท รับหุ้นสมนาคุณ   300   บาท 
- ซื้อหุ้น 50,010 – 100,000 บาท รับหุ้นสมนาคุณ   700   บาท 
- ซื้อหุ้น 100,010 บาทข้ึนไป รับหุ้นสมนาคุณ   900   บาท 

  หรือ       เลือกรับของท่ีระลึก 1 ช้ิน 

2. เพิ่มหุ้นรายเดือน   รับของที่ระลึก 1 ชิ้น 
- เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป  

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
3. เปิดบัญชีใหม่   รับของทีร่ะลกึ 1 ชิ้น 
- ออมทรัพย์พิเศษรายเดือนคงท่ีติดต่อกัน 24 เดือน 
- เงินออม 1,000 – 25,000 บาท/เดือน 
- รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.00 % (ปกติ 3.50 %) 
- กรณีไม่ครบ 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ ของที่ระลึกมีจ านวนจ ากัด!! 

วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 
( ในวันและเวลาท าการ) 

ของที่ระลึก 

 คณะจากสหกรณ์ต่างๆ เข้าเย่ียมชมกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด เพื่อเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังน้ี 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 คณะจากสหกรณ์ออมทรพัย์
ครูสิงห์บุรี จ ากัด 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 คณะจากสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด  

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 คณะจากสหกรณ์ออมทรพัย์
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 คณะจากสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 คณะจากสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย  

โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีร่วมต้อนรับ 

สอ.สธ.อุทัยธานี จ ากัด 

สอ.สถาบันอุดมศกึษา จ.สุรินทร์ จ ากัด 

สอ.สธ.สมุทรสงคราม จ ากัด 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 



 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 

ที่ รายการ พฤษภาคม 2562 

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) 

7,066 
2,899,103,840.00 

364,904,231.24 
10,635,804,701.41 

253,765,327.94 
1,010,988,500.00 
3,344,032,499.19 
4,823,066,000.00 

11,844,976,322.04 
102,462,993.35 

 

เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2562 650 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,492 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. น.ส.วันเพ็ญ  สมหมาย 2. นายจวน  ฤกษ์งาม 
3. น.ส.วิไลวรรณ  ชมพูพล 4. นายโกมินทร์  พิมพ์ดี 
5. นายธนิก  วุฒิชัย 

เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2562 341 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,028 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายโกมินทร์  พิมพ์ดี 2. นางจตุพร  มีพืชน์ 
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ช่ือบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
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) 

เลขบัญชีธนาคาร 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 100 250,000 

ฌสค. 100 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายป ี

250,000 

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

สส.ชสอ. เก็บรายปี 600,000 
 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

 นายธวัชชัย  เจริญกัลป ์ หน่วย สนง.วัฒนธรรม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 14 พ.ค. 62 
 นางสมร  ไชยพงษ ์ หน่วย รร.วัดคลองพลู 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 20 พ.ค. 62 
 นางเสรี  คณะเพียร หน่วย บ านาญ สพป.จบ. 1 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 21 พ.ค. 62 
 นายสุรชัย  ศีลรกัษ ์ หน่วย บ านาญ สพป.จบ. 1 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 31 พ.ค. 62 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน พ.ค.62 
 

ด้วยรูปแบบชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ 
อะไรๆ ก็เร่งรีบสะดวกรวดเร็วไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่การ
รับประทานอาหารคนส่วนใหญ่กย็ังนยิมบรโิภคเปน็ “อาหารจาน
ด่วน” ที่สะดวกเหมาะสมกับชั่วโมงเร่งรีบ ท าให้อาหารเวฟ หรือ
อาหารที่ต้องท าการอุ่นจากไมโครเวฟนับว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์
ได้ตรงความต้องการของคนที่มีเวลาน้อย 

แต่ทั้งนี้ค าถามที่มีจึงมีอยู่ว่าเม่ือเราจะต้องบริโภคอาหาร 
ที่อุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆ แล้ว จะเสี่ยงอันตรายจริงหรือไม?่ 

อาหารท่ีอุ่นจากเตาไมโครเวฟ เป็นอาหารท่ีเก็บเหลือจากวัน
ก่อน หรือมักจะเป็นอาหารจ าพวกแช่แข็งที่สามารถหาซื้อได้ตาม
ร้านสะดวกซื้อ และเราก็มักจะน ามาอุ่นในไมโครเวฟอีกครั้งก่อน
รับประทาน ซึ่งทั้งน้ีความอันตรายน้ันเกิดจากการเก็บรักษาของ
อาหารชนิดน้ัน เน่ืองจากอาหารแช่แข็งเป็นการแช่เย็นจัดท าให้เช้ือ
โรคไม่เจริญเติบโตถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอุณหภูมิ
ไม่ถูกต้องก็จะท าให้เช้ือโรคเจริญเติบโตข้ึนและเป็นอันตรายได ้

หากอาหารได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องแล้วการอุ่นด้วย
ไมโครเวฟน้ันจะท าให้อนุภาคของน้ าในอาหาร เกิดการสั่นสะเทือน
ขึ้น เกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของอาหาร ไม่ได้มีสารพิษอะไร และตัวคลื่นไม่โครเวฟ ไม่ได้เป็น
รังสีใดๆ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ยกเว้นว่าไม่ควรเข้าไปมอง
อาหารในไมโครเวฟ หรืออยู่ในระยะใกล้ชิดเกินไปนัก 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

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

