สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26
ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563

มีอะไรในฉบับ  พระบรมราชินีอาศิรวาท / ทุนการศึกษาบุตร / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / มุมสุขภาพ / ผลการดาเนินงาน /
เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

2
 บุตรสมาชิกมีสิทธิรับทุนการศึกษา ระดับละ 1 ครั้ง

เท่านั้น (สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรมากกว่า 1
คน ได้ ในกรณีที่มี บุตรแต่ล ะคนอยู่ใ นระดับชั้ นที่ก าหนด
ในข้อ )

ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55
ได้มีมติให้ส มาชิกที่มีบุตรและกาลัง ศึก ษาอยู่
ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
(ในวันและเวลาทาการ) จ านวนทุนละ 1,000 บาท
นั้น ขอสรุปหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาบุตร ดังนี้
 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงสิ้นสุดการรับสมัคร
 บุตรที่สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแต่ละคน จะต้องกาลังเรียน
หรือศึกษาอยู่ในระดับชั้น ในปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือเทียบเท่า
5. ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.ปี 2 หรือเทียบเท่า

หลัก ฐานการขอรับทุน
 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
 เอกสารหลักฐานของบุตร ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็น

ผู้กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กาหนด เช่น หนังสือรับรอง
จากผู้บริหารสถานศึกษา นายทะเบียน ครูที่ปรึกษา หรือ
ครู ป ระจ าชั้ น (มี ต ราประทั บ ของสถานศึ ก ษา) , ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน (มีรหัสนักศึกษา)
 สาเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน
 คารั บรองบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ (กรณี ที่
นามสกุลของบุตรไม่ตรงกับบิดาหรือมารดา)
 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ ส าเนาบั ต ร
ข้าราชการของผู้รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
Download ใบสมัครได้ที่ www.chancoop.com

อัจฉรา จันทร์รักษ์
“เกณฑ์ ภ ายในของคณะกรรมการฯ ชุ ด ที่ 55” มีผ ลบั ง คับใช้ ตั้ งแต่ พ.ค. 63
เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
1. สมาชิกสามัญที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้
2. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้นการรับโอนสมาชิก)
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้รับโอนสมาชิกที่
หักกลบลบหนี้กับทุนเรือนหุ้นแล้ว มีภ าระหนี้คงเหลือจ านวนไม่เกิน
1,000,000 บาท หากเกินเกณฑ์ที่กาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการชาระหนี้ต่อสหกรณ์
5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการที่ประสงค์
ขอผ่อนผันการชาระหุ้น เงินงวดชาระหนี้ ต้องทาหนังสือขอผ่อนผันได้
จนถึงวันที่คลังจ่ายเงิน
6. สมาชิ ก ที่ เ รี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ใ นวั น จ่ า ยเงิ น เดื อ น ผ่ อ นผั น ให้
5 วันทาการนับจากวัน จ่ายเงินเดือน (ยกเว้ น สมาชิกข้าราชการที่
สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องชาระให้ครบตามที่
เรียกเก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น) หากพ้นกาหนดต้องงดการ
ทาธุรกรรม 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ชาระครบตามใบเสร็จ
7. การผ่อนผันชาระหนี้ของสมาชิก หรือตัดชาระหนี้ของสมาชิกที่
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้สหกรณ์หักชาระ
ตามลาดับ ดังนี้ (1) ค่าหุ้นรายเดือน (2) ดอกเบี้ยและเงินต้นเอื้ออาทร
(3) ดอกเบี้ย และเงิ นต้นกองทุนความมั่น คง (4) หักให้ส มาคมต่างๆ
(5) ดอกเบี้ยค้าง (6) ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

8. สมาชิกที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผัน
ชาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ สหกรณ์
จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ และต้องนาเงินปันผลมาตัดชาระหนี้ ทั้งนี้ให้
ทาบันทึกยินยอมที่จะไม่รับเงินเฉลี่ยคืนไว้กับสหกรณ์ด้วย
9. การชาระหนี้พิเศษของสมาชิกต้องชาระหนี้เงินกู้เอื้ออาทรก่อน
10. กรณีที่ส มาชิกช าระหนี้ไม่ค รบตามจ านวนที่ส หกรณ์เรียกเก็บ
สมาชิกที่ไม่ชาระหนี้ ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกัน และสมาชิก
ที่ยอดหัก ณ ที่จ่าย ไม่ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ นาส่วนที่ขาดมาชาระ
ภายหลังแต่ไม่ทันกับระยะเวลาที่สหกรณ์ผ่อนผัน และสมาชิกข้าราชการ
ที่สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ช าระไม่ค รบตามที่
เรียกเก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิดนัดชาระหนี้
เกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์
11. การกู้เงินทุกประเภท
11.1 ต้องยื่นแบบค าขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตาม
แบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้ส ลิปเงินเดือนที่หัวหน้าหน่วยงานรับรอง
สาหรับข้าราชการบานาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK
STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน
11.2 การมอบอานาจรับเงิน ต้องแนบส าเนาบัตรประจาตัว ที่
รับรองสาเนาถูกต้องของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่มอบอานาจแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
11.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้นเงินกู้
สามัญโดยใช้หุ้นค้าประกัน
ต่อหน้าถัดไป 
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“เกณฑ์ ภ ายในของคณะกรรมการฯ ชุ ด ที่ 55” (ต่อ ) มี ผลบั ง คั บใช้ ตั้ งแต่ พ.ค. 63
12. การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
12.1 แบบคาขอกู้เงิน ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้ นต้น เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน ข้ า ราชการบ านาญและสมาชิ ก ที่ ใ ช้ ค่ า หุ้ น เป็ น
หลักประกันเงินกู้สามารถรับรองตนเองได้
12.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้แ ละผู้ค้าประกัน ที่ รับรองส าเนา
ถูกต้อง ดังนี้
1) สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
2) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่ น สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อหรื อ
นามสกุล เป็นต้น
3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการเป็น
หนี้ธนาคารออมสิน และสมาชิกที่สังกัด มรภ. ต้องแนบหนังสือรับรอง
จากสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี จ ากั ด
เพิ่มเติมด้วย
12.3 สมาชิกที่มีอายุ 53–60 ปี ให้คิด บานาญเมื่อเกษียณ และ
ไม่นาเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือนในการคานวณสิทธิ์การกู้
12.4 สมาชิกที่มีอายุเกิน 53 ปี หรือนับเดือนที่ขอยื่นกู้จนถึงเดือน
ที่เ กษียณอายุร าชการมีระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 84 เดือน ต้องแนบ
สาเนา ก.พ.7 และต้องนาเสนอคณะกรรมการ
12.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัด ไม่นามาคิดเป็นเงินได้
รายเดือนในการคานวณสิทธิ์การกู้
12.6 สมาชิ กที่ขอกู้เงิ นรายใดไม่ได้ เป็นสมาชิ ก ฌสจ. หรือ ฌสค.
หรือ ฌสคค. ให้สมัครเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสมาคมก่อนทุกราย
12.7 หากคานวณเงินสวัสดิการที่พึงได้รับกับภาระหนี้สินทั้งหมด
ณ วันยื่นคาขอกู้แล้วมีผลต่าง ให้เป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. หรือ
ทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อตามเกณฑ์วงเงินที่กาหนด
12.8 การรับเงิน กู้ หากรับเป็นเช็คต้องมี ยอดเงินรับสุทธิไม่น้อย
กว่า 10,000 บาท
12.9 การกู้ของลูกจ้างประจา กรณีมีสิทธิ์รับเงินบาเหน็จรายเดือน
ต้อ งแนบเอกสารรั บ บ าเหน็ จ รายเดื อ นประกอบด้ว ย / กรณี ข อรั บ
บาเหน็จก้อนหรื อไม่มีสิ ทธิ์รับบาเหน็จรายเดือน เมื่ออายุค รบ 60 ปี
ภาระหนี้ทุกประเภทที่เหลือ (ยกเว้น เงิน กู้กองทุนสวัสดิการเพื่อความ
มั่นคงฯ) จะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
12.10 ลูกจ้างประจาขอกู้ทุกประเภท (ยกเว้น กู้ฉุกเฉิน , กู้สามัญ
เติมเต็ม) ต้องนาเสนอคณะกรรมการก่อน
13. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63
13.1 การกู้เงินสามัญ ให้ชาระได้สูงสุดไม่เกิน 300 งวด
13.2 การกู้เงินฉุกเฉิน ให้ชาระได้สูงสุดไม่เกิน 35 งวด
13.3 สมาชิกใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ ม.ค. 63 ให้ใช้เกณฑ์เงินคงเหลือ
ร้อยละ 30
14. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 สมาชิกที่ทาธุรกรรมสินเชื่อทุกประเภท หาก
มีเงินเดือนคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 30 ให้ดาเนินการได้ตามปกติ หากมี
เงินเดือนคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ให้นาเสนอคณะกรรมการ
15. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63
15.1 การขอกู้ เ งิ น ทุ ก ประเภทต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นคงเหลื อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 4,000 บาท
15.2 สมาชิ กกลุ่ มลาออกจากงาน กลุ่มหักเงินฝากสหกรณ์ และ
สมาชิกสมทบ กรณีทาธุรกรรมด้านสินเชื่อทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือ
ในบัญชี อส. ไม่ต่ากว่า 4,000 บาท
15.3 สมาชิกที่ยื่นกู้ประเภทที่มีผู้ค้าประกัน ต้องแนบภาพถ่ายการ
เซ็นค้าประกันมาด้วย

16. สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้าประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
17. สมาชิกรายใดที่กู้เงินสามัญที่ส่งชาระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม
20. สมาชิ กที่โอนมาจากสหกรณ์ อื่น การใช้ สิ ทธิ์กู้ในครั้ งต่อไปให้นับ
เฉพาะอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
เกี่ยวกับหลักประกันหรือการค้าประกัน
21. สหกรณ์ไม่รับหลักทรัพย์ที่สลักหลังห้ามโอนในการค้าประกัน เมื่อ
พ้นกาหนดแล้วจึงจะสามารถนามาใช้ค้าประกันได้ และต้องเป็นหลักทรัพย์
ของตนเองหรือของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และหลักทรัพย์นั้น
ต้องอยู่ในจังหวัดจันทบุรี
22. ให้คัดชื่อผู้ค้าประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงที่ถึงแก่กรรมออก
กรณีที่มีผู้ค้าประกันเหลือตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
23. สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. หรือ
สสอค. อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ หากสมาชิกมีภาระหนี้เอื้ออาทรต้องเป็น
สมาชิก ฌสจ./ฌสค. อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย
สาหรับเงินกู้สามัญที่วงเงินกู้เกิน 2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./
ฌสค./ฌสคค. อย่างใดอย่างหนึ่ง และ สสอค./สส.ชสอ. อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งนี้ หากสมาชิกมีภาระหนี้เอื้ออาทรต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค. อย่างใด
อย่างหนึ่ง และ สส.ชสอ. ด้วย
เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน
24. สมาชิกที่กู้เงินเอื้ออาทร
24.1 ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์ก่อน
24.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้นเฉพาะวงเงินกู้เอื้ออาทรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
24.3 ต้องเป็นสมาชิก ฌสคค. และ สสอค.
24.4 กู้ไ ด้ เ พี ยง 1 ครั้ ง เท่ านั้ น ยกเว้ น สมาชิ กที่ กู้ ชพค.อยู่ เ ดิ ม
สามารถกู้เอื้ออาทรได้
25. สมาชิกที่กู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ
25.1 การใช้ สิทธิ์ในครั้ งแรกต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นคาขอกู้
25.2 สมาชิกที่ออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์กลับมา
เป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก
26. สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ หรือ กองทุนเอื้ออาทร
ที่เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิ์
สวัสดิการจากกองทุน
เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
27. กรณีที่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่ระบุวัน เดือนเกิด ระบุแต่
เพียง พ.ศ. เกิด ให้แนบสาเนา กพ.7 หากไม่มีให้นับเป็นวันที่ 1 มกราคม
28. สมาชิกที่เคยใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุต ร
จะขอคืนสิทธิเพื่อขอกลับมารับทุนการศึกษาบุตรไม่ได้
29. กรณีทสี่ มุดเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกสูญหาย จะต้องแจ้งความกับ
สถานีตารวจแล้ ว นาส าเนาบันทึกประจาวัน มาขอทาสมุด ใหม่ โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 20 บาท
30. กรณีที่สมาชิกเปิด บัญชีเงินฝากไว้ และมีการระบุเงื่อนไขการถอน
เงิน หรือชื่อบัญชีที่นอกเหนือจากชื่อสมาชิกเอง หากสมาชิก ถึงแก่กรรม
สหกรณ์จ ะจ่ ายเงิ น ฝากให้ กั บ ผู้รั บ ผลประโยชน์ ที่ สมาชิ กระบุ ไ ว้ โดย
ไม่คานึงถึงผู้ที่มีชื่ออยู่ในเงื่อนไขการถอนหรือชื่อบัญชี ดังนั้น หากสมาชิก
ประสงค์จะให้สหกรณ์จ่ายเงินฝากบัญชีนั้นให้กับผู้ใด ต้องระบุในใบมอบ
ผลประโยชน์ให้ชัดเจน
31. สมาชิ กที่ถึ งแก่ กรรม สหกรณ์ งดดอกเบี้ย เงิ น กู้ฉุ กเฉิ น /สามัญ /
การศึกษา/ศึกษาดูงาน ให้เป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม
32. สมาชิกที่ขอลาออกจากสหกรณ์ ต้องยื่นคาขอลาออกด้วยตนเองเท่านั้น
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ระบบน้าเหลือง (lymphatic system) มีอ ยู่ทั่วร่างกาย
เช่น เดี ยวกับ เส้ น เลือ ด เป็ น ส่ วนหนึ่ งของระบบไหลเวีย นใน
ร่างกาย และมีความสาคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วย
ดัก จับ เชื้อ โรคหรือ สิ่งแปลกปลอมที่เ ข้ามาในร่างกาย โดยทา
หน้าที่กรองเลือด สร้างเม็ดเลือดขาว ขนส่งเซลล์เม็ดเลือดขาว
เข้าสู่กระดูก และนาของเหลวส่วนเกิน (น้าและโปรตีน ) จาก
เนื้อเยื่อกลับเข้าสู่หลอดเลือดดา ช่วยลดอาการบวมของเนื้อเยื่อ
น ้าเหลือง คล้า ยพลาสมาของเลือด แต่มีปริมาณโปรตีนใน
น้าเหลืองต่ากว่าในพลาสมา ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการซึมผ่าน
อาหาร และพลังงานจากหลอดเลือดสู่เซลล์
ต่ อ มน ้ า เหลื อ ง มี รู ป ร่ า งกลมหรื อ รู ป ไข่ กระจายอยู่ ทั่ ว
ร่างกาย พบมากที่ลาคอ รักแร้และขาหนีบ ทาหน้าที่เป็นตัวกรอง
สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค ไวรัส และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ
การไหลเวียนของน้าเหลือง
> คนส่วนใหญ่จะนึกว่า การออกก าลังกายดีต่อหัวใจ ปอด
และกล้ามเนื้อ แต่จริงๆ แล้วยังดีต่อระบบน้าเหลืองและอื่น ๆ
อีกด้วย
> การไหลเวียนของน้าเหลืองจะอาศัยแรงดันที่เกิดขึ้นเมื่อของ
เหลวไหล เข้าช่องว่างระหว่างเซลล์ ที่เกิดจากการบีบและคลายตัว
ของหลอดเลือดแดงและกล้ามเนื้อ ร่วมกับการหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นได้
ดีในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
> ดังนั้น การออกกาลังให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว จึงมี
ส่วนช่วยให้น้าเหลืองเดินทางไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้น
ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าว สกสค.จันท์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

เมษายน 2563
7,156
3,085,682,780.00
425,704,892.52
10,504,971,574.01
198,269,908.75
1,010,988,500.00
3,761,324,828.06
4,047,039,600.11
733,548,800.56
89,481,313.79

เลขบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
ธนาคาร/สาขา
ประเภท
เลขบัญชี
กรุงไทย/จันทบุรี
ออมทรัพย์
204-1-00112-7
กรุงเทพ/จันทบุรี
สะสมทรัพย์
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 ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน เม.ย. 63
ช.พ.ค.

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2563
550 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 906,039 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายสุรพงษ์ ธรรมคงทอง 2. นายมนูญ สามิภักดิ์

ช.พ.ส.
เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2563
304 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,055 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายชนัต กิจศิริรัตน์
2. นายมนูญ สามิภักดิ์

 นายมนูญ สามิภกั ดิ์

หน่วย บานาญเมือง

ถึงแก่กรรมวันที่ 6 เม.ย. 63
ชื่อ
ฌสจ.
ฌสค.
ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

เรียกเก็บ (บาท)
50
100

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

240
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

250,000

“สมาชิ ก ท่ า นใดที่ เ ปลี่ ยน ที่อ ยู่ , เบอร์ โ ทรศั พ ท์ กรุ ณ าแจ้ ง สหกรณ์ ฯ ด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องตั ว ท่ า นเอง ”

สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ ค รู จั นทบุ รี จากั ด เลขที่ 9 หมู่ ท่ี 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่า ช้ าง อาเภอเมื องจั น ทบุ รี จัง หวั ดจั นทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379 - 81
โทรสาร. 0 3930 3382
E-mail : chancoop@hotmail.co.th
Website : www.chancoop.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ID Line : @lgo9715v

