
 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

มีอะไรในฉบับ  ประมวลภาพ / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / มติที่ส าคัญของการประชุมใหญ่ฯ / มาตรการช่วยเหลือสมาชิก /  
 เกร็ดสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  3  มีนาคม  2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันเสาร์ท่ี 
13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูจันทบุรี จ ากัด จัดเลือกต้ัง

ท่ัวไป เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ หน่วยเลือกต้ัง 12 หน่วย 
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ประธานกรรมการด าเนินการ 
ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
นายสมศักด์ิ  ดิษฐลักษณ์ 

 รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย ์

รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 
นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา 

เลขานุการ 
นายผจญ  นุ่มก่วน 

เหรัญญิก 
นายมนตรี  วัฒฐานะ 

กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ดนัย  ค าพระ 

เลขานุการฝ่าย 
นายบุญชัย  นพพรพทิักษ์ 

ประธานฝ่าย 
นายสมชาย  พะโยม 

กรรมการ 
 

นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี 
เลขานุการฝ่าย 

 

นางสิภาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย ์

ประธานฝ่าย 
นายทัศนะ  วิเศษ 

กรรมการ 
นายปราโมทย์  อุดม 

เลขานุการฝ่าย 
นายการุณย์  ผลสมบัติ 

ประธานฝ่าย 
นายสรวิชญ์  พันธ์สุโภ 

 
ฝ่ายระเบียบ ขอ้บังคบั และติดตามหนี้สนิ 

 

ฝ่ายเงินกู ้

ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 



 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันเสาร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม 
มณีจันท์รีสอร์ท อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้แทนสมาชิก  จ านวน  335 คน  (จากผู้แทนสมาชิกท้ังหมด จ านวน  339 คน)  ครบองค์ประชุม 
2. กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 55  จ านวน  15  คน  และ ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  28  คน 

ที่ประชุมใหญ่มีมติที่ส าคัญ  โดยสังเขปดังน้ี 
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
4. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 จ านวน 339,910,330.44 บาท 

เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.30  เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.00  ทุนส ารอง จ านวน 60,329,005.39 บาท  
5. มีมติ ให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างการออกแบบเขียนแบบอาคารส านักงานของสหกรณ์ อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ทุกรายการในการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบอาคารส านักงานของสหกรณ์ จ านวน 1,500,000 บาท อนุมัติ
งบประมาณในการพัฒนาท่ีดิน จ านวน 28,500,000 บาท อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ จ านวน 
40,000,000 บาท จากทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

6. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2564 - 2566 
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2564 และประมาณการรายจ่าย ปี 2564 ให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้ ปี 2564 

และประมาณการก าไรสุทธิ ปี 2564 
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2564 จ านวน 5,459,700,000 บาท  
9. มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2564  ได้แก่ ส านักงานสอบบัญชีบูรพา ค่าธรรมเนียม 170,000 บาท 
10.มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกต้ังผู้ได้รับการสรรหาท้ัง 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  

(อ.เมืองฯ 1 : ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ / อ.ท่าใหม่ : นายมนตรี  วัฒฐานะ / อ.แก่งหางแมว : นายสมชาย  พะโยม  
อ.นายายอาม : นายปราโมทย์  อุดม / อ.แหลมสิงห์ : นางสิภาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย์ / อ.โป่งน้ าร้อน : นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี  
อ.เขาคิชฌกูฏ : ว่าที่ ร.ต.ดนัย  ค าพระ) 

11.มีมติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 – 2565 จ านวน 5 คน คือ  นายพรต  สุภาพงษ์ , นายสามารถ  วินิจตานนท์  
นายประเสริฐ  ช านาญศิลป์ , นายสุรพล  พุทธจันทร์ , นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์แก้ว และเลือก นายประดิษฐ์  เจริญชาติ  
นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย , นายประพันธ์  สักยกุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง 

12.มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตัดเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2562 จ านวน 1,459,816.91 บาท และเงินรอจ่ายคืนนาน 5 ปี จ านวน 
990.83 บาท โอนเป็นทุนส ารองของสหกรณ ์ 

13.มีมติ อนุมัติให้ขายท่ีดินของสหกรณ์ (เส้นถนนตากสิน) โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะท างานก าหนดราคาขาย 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 121 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง ส่วนที่เหลืองดออกเสียงหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ท้ังน้ี ถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 70 
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ   

พักช าระหนี้เงินต้นเงินกู้ประเภทสามญั / ฉุกเฉิน 

มีผลกับ สมาชิกที่ยื่นความจ านงเท่านั้น!! 

ระยะเวลา จ านวน  4  เดือน  (มีนาคม 2564 – มิถุนายน 2564) 

 สมาชิกเขียนแบบค าขอพักช าระหนี้ฯ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพร้อมรับรองส าเนา  
โดยส่งผ่านหน่วยงาน/กรรมการ/สมาชิก/ไปรษณีย์/ตนเอง (ดาวน์โหลดแบบค าขอ : www.chancoop.com) 

เงื่อนไข ระหว่างการขอพักช าระหนี้ฯ ไม่มีสิทธิ์ท าธุรกรรมด้านสินเชื่อทุกประเภทกับสหกรณ ์



เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2564  772 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 914,720 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1.นายประสาร  ลีลาวัตร 2.นางปราณี  ภูมิผล 
3.นายกวี  วรอรรถธนกุล 4.นายเวียงชัย  ประคองศรี 
5.นายส ารวย  ฝ่นเรือง 6.นายน้อม  คารวะ 
7.นายอนุพงษ์  สุขดี 

เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2564 436 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 380,173 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1.นายประสาร  ลีลาวัตร 2.นายเวียงชัย  ประคองศรี 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ข่าว สกสค.จันท ์

  

 

 

 

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 มกราคม 2564 

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) 

7,237 
3,233,458,930.00 

425,704,892.52 
10,311,504,360.97 

37,064,140.35 
1,010,988,500.00 
4,132,630,118.21 
3,231,740,000.00 

11,664,274,300.51 
27,648,802.46 
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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 ” 

ผลการด าเนินงาน 

 นายยงยศ  ธาราพรรค ์ หน่วย บ านาญท่าใหม่ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  15 ม.ค. 64 
 นายส าฤทธิ์  คงทรัตน ์ หน่วย บ านาญมัธยมเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  23 ม.ค. 64 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ม.ค. 64 

มุมฌาปนกิจ ก.พ. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 100 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

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

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

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

