
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23   
ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560 

  
 

 

 

 

 

     
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 52 
ได้มีมติให้สมาชิกท่ีมีบุตรและก าลังศึกษาอยู่ยื่นขอ 

รับทุนการศึกษาบุตร ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 
 (ในวันและเวลาท าการ) พฤศจิกายน 2560 จ านวนทุนละ 1,000 

 นั้น สารสหกรณ์ฉบับนี้ขอสรุปหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน บาท
การศึกษาบุตร ดังนี้ 
 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงส้ินสุดการ

รับสมัคร 
 บุตรท่ีสมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแต่ละคน จะต้อง

ก าลังเรียนหรือศึกษาอยู่ ในระดับ ช้ัน ในปีการ ศึกษา 2560 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือเทียบเท่า 
2.5 ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.ปี 2 หรือเทียบเท่า 

 บุตรสมาชิกมีสิทธิรับทุนการศึกษา ระดับละ 1 คร้ังเท่านั้น 
(สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรมากกว่า 1 คน ได้ ในกรณีท่ีมี
บุตรแต่ละคนอยู่ในระดับช้ันท่ีก าหนดในข้อ )  

หลักฐานการขอรับทุน  
  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ ์
  เอกสารหลักฐานของบุตร ท่ีสามารถแสดง
ได้ว่าเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันท่ีก าหนด เช่น 
หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา นาย -
ทะเบียน ครูท่ีปรึกษา หรือครูประจ าช้ัน (มีตรา
ประทับของสถานศึกษา) , ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
การลงทะเบียนเรียน (มีรหัสนักศึกษา) 
  ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน 
  ค ารับรองบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
(กรณีท่ีนามสกุลของบุตรไม่ตรงกับบิดาหรือ
มารดา) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา

บัตรข้าราชการของผู้รับเงิน (กรณีรับเงินสด) 

Download ใบสมัครได้ที่ 
www.chancoop.com 

 เมื่อวันท่ี 30 เม.ย. 60 คณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด จ านวน 46 คน วันท่ี 5 พ.ค. 60 คณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยภูมิ จ ากัด จ านวน 50 คน และวันท่ี 11 พ.ค. 60 คณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ ากัด จ านวน 32 คน เยี่ยมชม
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยมี นายปริญญา  หรรษาพันธุ์ ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมต้อนรับ 

 

http://www.chancoop.com/
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สวัสดีครบั สมาชิก สอ.ครูจันท ์ที่เคารพรกัทกุท่าน 
ขอต้อนรับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่ง

เป็นปีการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา
หลายเรือ่ง และทุกครั้งท่ีมีการปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีการปรับ
โครงสร้างการบริหารด้วยเสมอ ในครั้งน้ีก็เช่นเดียวกัน เราก าลังจะ
มีศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ซึ่ งเป็นประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อ
เข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาคงได้ ศึกษารายละเอียดและ
ด าเนินการได้ทันเปิดภาคเรียนไปแล้ว 

ในส่วนของการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี จ ากัด โดยการน าทีมของ ท่านประธานปริญญา  หรรษาพันธุ์ 
ด้วยนโยบาย “ใส่ใจผู้กู้  ดูแลผู้ออม รอมชอมผู้ค  า”  ก็ ได้
ด าเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเน่ือง โดยมีคณะกรรมการ ชุดท่ี 52 
และเจ้าหน้าที่ของ สอ.ครูจันท์ทุกคน คอยให้บริการ อ านวยความ
สะดวก ด้วยความเต็มใจ เพราะเราถือว่า สมาชิกทุกท่านเป็น
เจ้าของสหกรณ ์

ผมในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สอ.ครูจันท์ 
ด้วยความเต็มใจ .....สวัสดีครับ 

ตามท่ี ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 30
มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ Function, Functional Diagram 
และ Master Plan และการด าเนินการจัดจ้างเขียนแบบอาคาร
ส านักงานแห่งใหม่ตาม Function และ Functional Diagram ท่ีเสนอ
พร้อมอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการจ านวน 2,000,000 บาท น้ัน 

คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งต้ังคณะท างาน จ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิก ท่ีปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
คณะกรรมการด าเนินการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม/
ด้านวิศวกรรม เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการประชุม
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันเสาร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2560 และครั้งท่ี 2 เมื่อวัน
เสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) เสร็จเรียบร้อยพร้อมท่ีจะใช้ในการประกวดราคาเพื่อหา 
ผู้รับจ้างออกแบบอาคารตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
จ ากัด ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ.2557 
แต่อุปสรรคอยู่ท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติ
การผังเมือง เน่ืองจากผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรีท่ีจะประกาศใช้
ใหม่ ท่ีดินของสหกรณ์ที่จะใช้สร้างอาคารจะถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ี
โซนสีเขียวเป็นเขตชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งอาจมีปัญหาในการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ (พื้นท่ีใช้สอยเกิน 2,000 ตรม.ข้ึนไป) 
หากสหกรณ์ด าเนินการจ้างเขียนแบบแล้วมีปัญหาในการขออนุญาต
สร้างอาคาร ก็จะเกิดความเสียหายได้ ดังน้ัน สหกรณ์จึงได้หารือไป
ท่ีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ได้ความ
ชัดเจนในเร่ืองดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย ซึ่งอาจท าให้การด าเนินการ
จดัหาตัวผู้รับจ้างช้าไปบ้าง แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
 

 

งานจ้างออกแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

สหกรณ์ฯ จะจัดโครงการให้ความรู้ “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” 
สมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2560 จึงได้จัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการของสมาชิกว่ามีความสนใจฝึกอบรมหลักสูตรใด ดังต่อไปน้ี 
 การขยายพันธุ์พืชต่างๆ ด้วยเทคนิคใหม่ๆ 
 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
 การใช้ Application ในโทรศัพท์มือถือ 
 การท าน  าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
 การท าสบู่สมุนไพร / ผลไม้ 
 การซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตรเบื องต้น 
แต่ละหลักสูตรที่จะเปิดอบรมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 คน 
ท้ังน้ี สหกรณ์ได้จัดส่งแบบส ารวจให้สมาชิกแต่ละหน่วยงาน , 

น าข้ึน Website และ Facebook ของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกท่านใดสนใจโครงการกรุณากรอกแบบส ารวจส่งสหกรณ์ 
เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะประกาศรายละเอียดหลักสูตรท่ีเปิดอบรม
และวันรับสมัครให้ทราบต่อไป 

ปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด สมัคร 
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งต้องเข้ารับ
การประเมิน 9 หลักเกณฑ์ 36 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  หลักประสิทธิผล 3  ตัวช้ีวัด 
  หลักประสิทธิภาพ 2  ตัวช้ีวัด 
  หลักการตอบสนอง 5  ตัวช้ีวัด  
  หลักภาระรับผิดชอบ 6  ตัวช้ีวัด 
  หลักความโปร่งใส 2  ตัวช้ีวัด  
  หลักการมีส่วนร่วม 4  ตัวช้ีวัด 
  หลักการมอบอ านาจ 3  ตัวช้ีวัด 
  หลักนิติธรรม 6  ตัวช้ีวัด 
  หลักความเสมอภาค 5  ตัวช้ีวัด 

 



 

หน้าร้อนมาเยือนอย่างเต็มตัว แทบจะไม่อยากกระดิกตัว
ออกไปไหน เพราะแค่เดินออกไปรับไอแดดตรงประตูตอนเท่ียงวัน
หรือออกก าลังกายเบาๆ เหงื่อก็ไหลออกมาเป็นทาง รวมไปถึงหน้า
ร้อนเมื่อไรการเลือกกินอาหารยิ่งต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากฤดูร้อนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ ส่งผล
ให้อาหารเกิดการบูดเน่าเสียได้ง่าย เช่น โรคบิด โรคท้องร่วง และ
อหิวาตกโรค 

สิ่งหน่ึงถ้าหากเราเพิ่งออกก าลังกายมาหรือ เกิดท้องเสีย 
“เกลือแร่” ถือเป็นตัวช่วยอันดับต้นๆ ท่ีเราจะเลือกหามากิน
ทดแทนเหงื่อหรือน้ าท่ีเสียไปจากร่างกาย แต่เราทราบหรือไม่ว่า
เกลือแร่ท่ีด่ืมตอนออกก าลังกายกับด่ืมตอนท้องเสียน้ันมีความ
แตกต่างกัน 

โดยท่ัวไปเกลือแร่ในท้องตลาดมีอยู่ 2 ประเภท คือ เกลือแร่
ส าหรับคนที่ท้องเสีย (Oral Rehydration Salt ย่อว่า ORS) กับ
เกลือแร่ส าหรับผู้ที่ เสียเหงื่อจากการออกก าลังกาย  (Oral 
Rehydration Therapy ย่อว่า ORT) 

เกลือแร่ส าหรับคนที่ท้องเสีย จะเป็นชนิดผงน้ าตาลเกลือแร่
หรือท่ีเรียกว่า ผงโออาร์เอส (Oral Rehydration Salt  
ย่อว่า ORS) การเสียน้ าจากอาการท้องเสีย เป็นภาวะท่ีร่างกาย
ขาดน้ าและเกลือแร่ในทันที เพราะฉะน้ันร่างกายของเราจึงต้องการ
น้ าและเกลือแร่มาทดแทน ซึ่งแตกต่างจากการเสียน้ าหรือเสียเหงื่อ
จากการออกก าลังกาย ท่ีร่างกายจะเสียน้ าและน้ าตาลเป็นหลัก 
โดยจะเสียเกลือแร่ในปริมาณท่ีน้อยมาก 

จากความแตกต่างดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ถ้าเป็น
เกลือแร่ส าหรับผูท้ี่มีอาการท้องเสีย ปริมาณเกลือแร่หรือปริมาณ
โซเดียมจะสูงกว่า ส่วนเกลือแร่ส าหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออก
ก าลังกาย จะมีปริมาณน  าตาลจะสูงกว่า 

หากเกิดอาการท้องเสีย แต่ไปจิบน้ าเกลือแร่ส าหรับผู้ท่ีเสีย
เหงื่อจากการออกก าลังกายจะยิ่งเป็นการกระตุ้นท าให้เกิดอาการ
ท้องเสียได้มากข้ึน เน่ืองจากเครื่องด่ืมชนิดน้ีจะมีปริมาณน้ าตาล
และเกลือแร่บางชนิดท่ีสูงกว่า ท าให้ร่างกายดึงน้ าเข้ามาในทางเดิน
อาหาร ส่งผลให้ล าไส้บีบตัวมากข้ึนกระตุ้นการถ่ายเหลวมากข้ึน 

ดังน้ัน ก่อนท่ีจะเลือกใช้เกลือแร่ ควรพิจารณาให้ดีก่อนว่า
เกลือแร่น้ันเป็นเกลือแร่ส าหรับผู้ท่ีท้องเสีย หรือเกลือแร่ส าหรับผู้ท่ี
เสียเหงื่อจากการออกก าลังกาย เพราะถ้าเลือกกินไม่ถูก มีอาการ
ท้องเสีย แต่ไปด่ืมเกลือแร่ส าหรับออกก าลัง นอกจากไม่หาย 
อาการอาจทรุดกว่าเดิมอีกด้วย 

ทางท่ีดีทุกคนควรออกก าลังกายให้เหมาะสม ในสภาพอากาศ
ท่ีไม่ร้อนจนเกินไป 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

นายสุธี  ตั งม่ัน 
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การซื้อของท่ีระลึกส าหรับสมาชิก 6,700 คน 
เป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้ถูกใจทุกคนได้ ถ้าซื้อสิ่งใด 
สิ่งหน่ึง ก็จะมีท้ังคนท่ีถูกใจและไม่ถูกใจเสมอ 
ในขณะท่ีสหกรณ์ต้องมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หากต้นทุนช้ินละ 
100 บาท ต้องใช้เงิน 670,000 บาท และทุกรายการค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดข้ึนจะมีผลให้เงินปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกลดลงเสมอ  
คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อเพิ่มเงินปันผลเฉลี่ยคืนกับสมาชิกจะดีกว่า เพราะ
เมื่อได้รับเงินมากข้ึนสมาชิกก็จะน าเงินไปใช้จ่ายได้ตรงกับ
ความต้องการของทุกคน  

แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากสมาชิกมีข้อเรียกร้องมากข้ึนว่า
ควรจัดท าของ ท่ีระลึก เพื่ อ เป็ นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการก็คงจะต้องน ามาพิจารณาครับ 

ท าไมสหกรณ์ไม่จัดท าของที่ระลึกแจกสมาชิกทุกคน 
ในวันเลือกตั งหรือวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ครูโรงเรียนเอกชนน้ันเป็นสัญญาจ้างรายปี 
ต่อสัญญาปีต่อปี ความมั่นคงในอาชีพจึงไม่เท่ากับ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุราชการ 
ไปจนถึงอายุ 60 ปี ส่วนพนักงานครูหรือลูกจ้างประจ าใน
สถานศึกษาของเทศบาล ท่ีสหกรณ์รับเฉพาะท่ีอยู่ในสังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองขลุง และเทศบาลเมือง 
ท่าใหมน้ั่น เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 30 (3) ข 

แม้ว่าหลักของความเสมอจะเป็นสิ่งส าคัญของกระบวนการ
สหกรณ์ แต่สิทธิบางประการ เช่นสิทธิในการกู้เงิน สิทธิในการ
ค้ าประกัน สหกรณ์ก็ยังมีความจ าเป็นต้องน าปัจจัยอื่นๆ มา
ประกอบการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เหตุผลส าคัญ 
ก็คือความมั่นคงของสหกรณ์ สมาชิก และผู้ค้ าประกัน ครับ 

 

ท าไมสหกรณ์จึงไม่รับสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน, 
สมาชิกสังกัดองค์กรท้องถ่ินนอกเหนือจากเทศบาลเมือง
จันทบุรี เทศบาลเมืองขลุง เทศบาลเมืองท่าใหม่ 

คณะกรรมการ ชุดท่ี 52 มีมติก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ต๋ัวสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ ประเภทสมาชิก/บุคคลท่ัวไป ดังน้ี 

ระยะเวลา 
ต๋ัวฯ ฉบับละ 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 

1 แสนบาทข้ึนไป 1.75 3.70 3.80 
หมายเหตุ เสียภาษีร้อยละ 10 

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 16 พ.ค. 60 เป็นต้นไป 



 

ที่ รายการ เมษายน 2560 

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) 

6,776 
2,465,050,280.00 

269,950,400.09 
10,352,817,224.09 

187,143,124.48 
1,010,988,500.00 
2,497,358,034.69 
6,146,360,000.00 

11,523,560,222.68 
66,381,882.75 
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ชือ่ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัเงนิประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 50 250,000 
ฌสค. 50 250,000 
ฌสคค. 360 230,000 
ชพค. 531 950,000 
ชพส. 275 380,000 

 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 265,399 ราย 
ถึงแก่กรรม 178 ราย 
ลาออก 43 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 265,178 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 251,652 ราย 
ถึงแก่กรรม 148 ราย 
ลาออก 11 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 251,493 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

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 

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 
ธนชาติ/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี ย) 

 นางเนียม  ผลอนนัต ์ หน่วย สมาชิกสมทบ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 11 เม.ย. 60 
 นายสุนทร  ผดุงตระกูล หน่วย รร.เทศบาลเมือง 2 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 12 เม.ย. 60 

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม เดอืน เม.ย. 60 
 

  เปดิรบัสมัคร  วันที่ 1 พ.ค. – 28 ก.ค. 60

 คณุสมบตัิของผู้สมคัร

1. เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี (นับปี พ.ศ.) 
* ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบแสดงความจ านงจ่ายเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าชดเชยให้กับ สส.ชสอ. 
* ผู้สมัครต้องช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าชดเชยตามตารางดังน้ี 

การช าระเงินการสมคัรสมาชิกกรณพีิเศษ 

อายุ 
(ปี) 

พ.ศ.
เกดิ 

เงิน
สงเคราะห์
ล่วงหน้า 

ค่า
สมัคร 

ค่า
บ ารุง 

เงิน
สงเคราะห์
ล่วงหน้า
ชดเชย 

รวม
ทั งสิ น 
(บาท) 

58 2502 4,800 20 20 4,800 9,640 
59 2501 4,800 20 20 9,600 14,440 
60 2500 4,800 20 20 14,400 19,240 

     จ านวน 2 ชุด เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสมาคม 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
5. ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
6. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมีอายุไม่เกิน 30 วัน 

(ตัวจริง 1 ใบ ส าเนา 1 ใบ) 
 

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

