
 
 

 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาต ิ 
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ท่ี 26
กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมกันร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย รวมท้ังเพื่อเป็นการส่งเสริม
เผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 

โดยมีกิจกรรมการท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , 
การบริจาคโลหิต และพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราช 
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ์

เ รี ยน  ท่ านสมาชิ กสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครู จันทบุรี  จ ากัด  
ที่เคารพทุกท่าน 

ปีท่ี 57 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุ รี  จ ากัด ขอเรียนให้ 
ทราบว่าในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการมีความมุ่งหวังท่ีให้สมาชิกด ารงชีวิตอย่าง “มี
ความสุข ความม่ันคง ความม่ังคั่ง และความยั่งยืน” ในรูปแบบ
ของคนสหกรณ์ ท้ังน้ี การด าเนินงานทุกอย่างมีท้ังความส าเร็จ
และปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการมีหน้าท่ีจะต้อง
หาวิธีการให้เกิดความส าเร็จและลดปัญหาอุปสรรคลง เพื่อให้มี
ความสมดุลท้ังตัวของสมาชิกและสหกรณ์  ท่านในฐานะเป็น
เจ้าของสามารถท าธุรกรรมได้ ท้ังการออมเงินและการกู้เงิน ขอ
เน้นย้ าเรื่องของธุรกรรมการกู้เงินว่าต้องมีความระมัดระวังให้
มากเพราะส่วนใหญ่จะต้องมีผู้ค้ าประกันท่ีเป็นสมาชิกคือ พี่ 
เพื่อน หรือน้องของเรา จึงต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบว่าท า
อย่างไรกู้เงินแล้วจะช าระหน้ีได้ตามสัญญาโดยไม่มีการผิดนัด 
เพราะหากท่านผู้กู้ท าให้เกิดการผิดนัด สิ่งท่ีจะตามมาและมี
ผลกระทบกับตัวท่าน พี่ เพื่อน น้องของท่าน และการบริหารงาน 

 ของสหกรณ์ จะต้องมีการด าเนินการติดตามทวงถาม เพื่อให้ได้รับ
การช าระหน้ี ในฐานะคณะกรรมการมีหน้าท่ีให้เงินกู้แล้วก็ต้อง
ติดตามหน้ีคืนมาเพื่อรักษาสมดุล ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับ
สหกรณ์ซึ่งหมายถึงตัวสมาชิกเอง ในปัจจุบันถึงแม้ภาครัฐจะมีการ
ออกกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ท่ีออกมาเพื่อให้สหกรณ์
ด าเนินการตามภาครัฐ เช่น งวดช าระหน้ีท่ีลดลงจากอดีต เงินเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นต้น คณะกรรมการเองก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ 
ท่ีจะหาหนทางช่วยเหลือดูแลสมาชิกให้เกิดความสมดุล เช่น การท า
แผนปรับ ลด งด ขยาย เป็นต้น เพื่อให้ภาครัฐได้เห็นถึงความ
พยายามของสหกรณ์และเพื่อช่วยสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
สมาชิก นอกจากน้ียังต้องสร้างความมั่นใจในหมู่สมาชิกและสถาบัน
การเงินอื่น เพื่อให้สิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาได้เกิดข้ึนอย่างชัดเจนและ
ยั่งยืน คงต้องเน้นการสร้างวินัยการใช้เงินและการปรับแก้การใช้เงิน
ท่ีไม่เหมาะสมของเราให้ดีท่ีสุด เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาทางการเงิน 
ท่ีจะส่งผลกระทบตามมาอย่างมาก 

สุดท้ายน้ีต้องขอฝากว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่หมดไป 
สมาชิกเราคงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้  ด้วยความรัก
และเป็นห่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะไดร้ับความร่วมมือจากสมาชิก
ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านท่ีท าธุรกรรมด้านสินเช่ือหรือด้านการออม 
ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพทางการ
เงินท่ีดี เพื่อความมั่นคงมั่งค่ังตลอดปีและตลอดไป สวัสดีครับ 

ว่าที่ร้อยตรีสรุชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ 
รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
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จาก..ผู้จัดการ 
เรื่องเล่า 

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน 
ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได้ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ข้ึนใช้ เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ น้ัน สาระส าคัญของระเบียบบางระเบียบไม่ได้ก าหนดชัดเจนถึง  
แนวปฏิบัติ คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 57 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
จึงก าหนดเกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดท่ี 57 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ดังน้ี 

ต่อหน้า 3 

เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

1. สมาชิกสามัญท่ีลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ 
2. ผู้ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้นการรับโอนสมาชิก) 
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับการช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 

5. สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการท่ีประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหุ้น เงินงวดช าระหน้ี ต้องท าหนังสือขอผ่อนผัน
ได้จนถึงวันท่ีคลังจ่ายเงิน 

6. สมาชิกท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้ในวันจ่ายเงินเดือน ผ่อนผันให้ 5 วันท าการ นับจากวันจ่ายเงินเดือน (ยกเว้น สมาชิกข้าราชการท่ีสหกรณ์
เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องช าระให้ครบตามท่ีเรียกเก็บ ในวันราชการจ่ายเงินเดือนเท่าน้ัน) หากพ้นก าหนดต้องงดการท า
ธุรกรรม 3 เดือน นับต้ังแต่เดือนท่ีช าระครบตามใบเสร็จ 

7. การผ่อนผันช าระหน้ีของสมาชิกหรือตัดช าระหน้ีของสมาชิกท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ครบตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ ให้สหกรณ์  
หักช าระตามล าดับ ดังน้ี 

(1) ค่าหุ้นรายเดือน  (2) ดอกเบ้ียและเงินต้นเอ้ืออาทร (3) ดอกเบ้ียและเงินต้นกองทุนความมั่นคง 
(4) หักให้สมาคมต่างๆ (5) ดอกเบ้ียค้าง  (6) ดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท 

8. กรณีท่ีสมาชิกช าระหน้ีไม่ครบตามจ านวนท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ สมาชิกท่ีไม่ช าระหน้ีท่ีต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกัน และสมาชิก
ท่ียอดหัก ณ ท่ีจ่าย ไม่ครบตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ น าส่วนท่ีขาดมาช าระภายหลังแต่ไม่ทันกับระยะเวลาท่ีสหกรณ์ผ่อนผัน และสมาชิก
ข้าราชการท่ีสหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ช าระไม่ครบตามท่ีเรียกเก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิดนัดช าระหน้ี 

9. สมาชิกท่ีผิดนัดช าระหน้ี สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้และต้องน าเงินปันผลมาตัดช าระหน้ี 

เกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ 

10.การกู้เงินทุกประเภท 
10.1 ต้องยื่นแบบค าขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตามแบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิปเงินเดือนท่ีหัวหน้าหน่วยงานรับรอง 

ส าหรับข้าราชการบ านาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน 
10.2 การมอบอ านาจรับเงิน ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังน้ี 

ต้องไม่มอบอ านาจแก่บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
10.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้น เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น 

11.การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้น เงินกู้ฉุกเฉิน 
11.1 แบบค าขอกู้เงินต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการ ส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการบ านาญและสมาชิกที่ขอกู้เงินไม่เกินค่าหุ้นสามารถรับรองตนเองได้ 
11.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ าประกันท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ดังน้ี 

1) ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ท่ีไม่หมดอายุ) 
2) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล เป็นต้น 
3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นหน้ีธนาคารออมสิน และสมาชิกท่ีสังกัด มรภ. ต้องแนบหนังสือ

รับรองจากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ ากัด เพิ่มเติมด้วย 
 



พักช าระหนี้เงินต้นเงินกู้ประเภทสามัญ/ฉุกเฉิน 
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11.3 สมาชิกท่ีมีอายุ 50ปีข้ึนไป ให้คิดบ านาญเมื่อเกษียณและไม่น าเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือนในการค านวณสิทธิ์การกู ้
ต้องแนบส าเนา ก.พ.7 (ยกเว้นกรณีการกู้เงินสามัญไม่เกินค่าหุ้น) และต้องน าเสนอคณะกรรมการ 

11.4 สมาชิกที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายก่อน 
11.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัดไม่น ามาคิดเป็นเงินได้รายเดือนในการค านวณสิทธิ ์การกู้ 
11.6 สมาชิกที่ขอกู้เงินรายใดไม่ได้เป็นสมาชิก ฌสจ. หรือ ฌสค. หรือ ฌสคค. ให้สมัครเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนกับสมาคม

ก่อนทุกราย (ล าดับ 1-25 ให้น ามาคิดค านวณสิทธิ์สวัสดิการท่ีพึงได้รับ) 
11.7 หากค านวณเงินสวัสดิการท่ีพึงได้รับกับภาระหน้ีสินท้ังหมด ณ วันยื่นค าขอกู้แล้วมีผลต่าง ให้เป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. 

หรือท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเช่ือตามเกณฑ์วงเงินท่ีก าหนด 
11.8 การรับเงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้น ฉุกเฉิน) ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อส.) 
11.9 การกู้ของลูกจ้างประจ า กรณีมีสิทธิ์รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ต้องแนบเอกสารรับบ าเหน็จรายเดือนประกอบด้วย/กรณี

ขอรับบ าเหน็จก้อนหรือไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จรายเดือน เมื่ออายุครบ 60 ปี ภาระหน้ีทุกประเภทท่ีเหลือ (ยกเว้น เงินกู้กองทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคงฯ) จะต้องไม่เกินค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 

12.สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญไม่เกินค่าหุ้น ให้กู้ได ้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
13.สมาชิกรายใดท่ีกู้เงินสามัญท่ีส่งช าระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม 
14.สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น การใช้สิทธิ์กู้ในครั้งต่อไปให้นับเฉพาะอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ยกเว้น สมาชิกโอนมาไม่มีภาระหน้ี) 

เกี่ยวกับหลักประกันหรือการค้ าประกัน 

15.สหกรณ์ไม่รับหลักทรัพย์ท่ีสลักหลังห้ามโอนในการค้ าประกัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วจึงจะสามารถน ามาใช้ค้ าประกันได้ 
16.สหกรณ์รับอสังหาริมทรัพย์ประเภท โฉนดท่ีดิน โฉนดท่ีดินตราจอง  นส. 3  นส. 3 ก.  อาคารชุดพร้อมโฉนดท่ีดิน ท่ีอยู่ใน

จังหวัดจันทบุรี และต้องเป็นของตนเองหรือของคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน 
17.ให้คัดช่ือผู้ค้ าประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงท่ีถึงแก่กรรมออก กรณีที่มีผู้ค้ าประกันเหลือต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 

เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน 

18.สมาชิกที่กู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ 
18.1 การใช้สิทธิ์ในครั้งแรกต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นค าขอกู้ 
18.2 สมาชิกท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก 

19.สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ หรือ กองทุนเอื้ออาทร ท่ีเสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเข้าเป็นสมาชิกกองทุน จะ
ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากกองทุน 

เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป 

20.กรณีท่ีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่ระบุวัน เดือนเกิด ระบุแต่เพียง พ.ศ. เกิด ให้แนบส าเนา กพ.7 หากไม่มีให้นับเป็นวันท่ี 
1 มกราคม 

21.สมาชิกที่เคยใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตร จะขอคืนสิทธิเพื่อขอกลับมารับทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ 
22.กรณีที่สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และมีการระบุเงื่อนไขการถอนเงินหรือช่ือบัญชีท่ีนอกเหนือจากช่ือสมาชิกเอง หากสมาชิก  

ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากให้กับผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้ โดยไม่ค านึงถึงผู้ท่ีมีช่ืออยู่ในเงื่อนไขการถอนหรือช่ือบัญชี 
ดังน้ัน หากสมาชิกประสงค์จะให้สหกรณ์จ่ายเงินฝากบัญชีน้ันให้กับผู้ใดต้องระบุในใบมอบผลประโยชน์ให้ชัดเจน 

23.สมาชิกที่ถึงแก่กรรม สหกรณ์งดดอกเบ้ีย เงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ/การศึกษา/ศึกษาดูงาน ใหเ้ป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีถึงแก่กรรม 
24.สมาชิกที่ขอลาออกจากสหกรณ์ (รวมถึงสมาชิกที่มีภาระผูกพันการค้ าประกัน) ต้องยื่นค าขอลาออกด้วยตนเองเท่านั้น 

 

หากสมาชิกขอกู้เงนิใหม่เม่ือใด จะหมดสทิธิ์ในการขอพกัช าระหนี้เงินต้นจนถึงเดอืนธันวาคม 2565 
 

เงื่อนไข 

สมาชิกเขียนแบบค าขอพกัช าระหนี้ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ (รับรองส าเนา) 1 ฉบับ 
 ส่งสหกรณฯ์ (ยื่นค าขอภายในวันที่ 20 ของเดอืน มีผลในเดอืนถัดไป) 
 

ข้ันตอน 



 น.ส.ทศันีย์วรรณ  สิริรตัน ์ หน่วย สมาชิกรอโอน 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  9 ม.ค. 65 
 นางอ าไพ  เวชกรรม หน่วย บ านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  14 ม.ค. 65 
 นายโอฬาร  นิยมนา หน่วย บ านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  15 ม.ค. 65 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ม.ค. 65 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966  Line ID : @chancoop 
 

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 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ที่ รายการ มกราคม 2565 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

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

7,216 
3,356,268,780.00 

534,030,671.98 
10,068,997,843.97 

36,332,524.60 
1,010,988,500.00 
4,974,817,189.21 
2,293,000,000.00 

11,562,315,587.03 
10,474,358.11 

 

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

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 300 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายปี 600,000 
 

มุม   

เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2565  800 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,384 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายเฉลียว  วงศ์วาสน์ 2. นางบุญเรือน  พฤกษ์ศศิธร 
3. นางเนาวรัตน์  มาลานิยม 4. นางสนาน  พงษ์พานิช 
5. นางอ าไพ  เวชกรรม 

เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2565 409 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,553 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางสนุีย์  วิเศษการ 2. นายบรรจบ  เย็นวารี 
3. น.ท.เสถียร  ปานล ้าเลิศ ร.น. 

 

การนั่ง โดยไม่ได้ขยับร่างกายเป็น
เวลานานๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย 
มีอะไรบ้าง มาดูกัน 

 หากสะสมมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน  
  จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 147% 

 หากสะสมมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป  
  จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้า 47% 

 หากนั่งติดต่อกันเกินกว่า 2 ชั่วโมง  
  จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก 10% 

มะเร็งล าไส้ 8% และมะเร็งปอด 6% 

 หากนั่งติดต่อกันนานกว่า 90 นาทีเป็นประจ า  
  จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึง 2 เท่าตัว  

 เพิ่มโอกาสท่ีจะน าไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน 112% ในกลุ่ม
ผู้มีพฤติกรรมเนือยน่ิงเป็นวิถ ี 

แต่ข่าวดีก็คือ การลุกขึ้นขยับร่างกาย เดินไปมาเพียง 2 
นาที ทุกๆ ชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัย 
อันควรได้มากถึง 33% 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

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

