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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
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สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  5  พฤษภาคม  2564 

 อาศิรเทิดเฉิด“ฉัตร- มงคล”พิพัฒน์พ้องศรี 
สี่พฤษภาคมมี พิธีบรมสมบูรณ ์
บรรเจิดเฉดิฉัตรรัชชะ ทศมนเรศูร 
จักรีศรีล้ าจ ารูญ พร้อมพูนภักดีนิรันดร์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จันทบุรี จ ากัด  

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

สวัสดีครับ... 
พบกันอีกครั้งในหัวข้อคุยกับประธานฯ ใน

เดือนนี้จะมีหัวข้อมาพูดคุยกัน  ปัจจุบันนี้
หากสมาชิกมาท าธุรกรรมกับสหกรณ์ก็จะ
พบถึงการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานและ
วิธีปฏิบัติในหลายๆ เรื่อง  ท้ังนี้ก็อย่างท่ีเคย
น าเรียนกับท่านสมาชิกไปแล้วว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ในประเทศไทยมีหลายพันแห่ง
ซึ่งก็มีหลายแห่งท่ีบริหารจัดการแล้วเกิด
ปัญหา จึงเป็นท่ีมาของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ จึงถูกน ามาบังคับใช้เพื่อการก ากับการ
ท างานของแต่ละสหกรณ์ไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงขอให้สมาชิก
ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจเจตนาของ
แนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีคณะกรรมการของ 
สอ.ครูจันท์ก าหนดขึ้นมา 

การค้ าประกันคืออะไร??? การค้ าประกันก็คือ การท่ีใครคนหนึ่งท าสัญญากับเจ้าหนี้ว่า  
ถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันจะช าระหนี้แทนนั่นเอง  ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไร ดังนั้น ท่าน
สมาชิกจะค้ าประกันให้ใคร ย่อมหมายถึงว่า ท่านพร้อมท่ีจะช าระหนี้แทนหากผู้กู้เขาไม่ช าระหนี้ 
ซึ่งวันนี้ประเด็นการเป็นผู้ค้ าเกิดขึ้นหลากหลาย แต่ท่ีสุดแล้วท่ีเป็นปัญหาคือ ภาระหนี้มาตกอยู่กับ
ผู้ค้ าและผู้ค้ าไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือผู้ค้ าไม่ยอมช าระหนี้ หรือจะด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม 
สุดท้ายคือสหกรณ์จะไม่สามารถเก็บหนี้ได้และก็จะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย ซึ่งผมจะ
ยังไม่ลงรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้ วันนี้จะขอคุยกันเพียงประเด็น “วิธีการใช้บุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกค้ าประกัน” เพียงเรื่องเดียวก่อน 
     สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู วันนี้มีประมาณ  11,558,154,123.02 บาท (หนึ่งหม่ืน
หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยย่ีสิบสามบาทสองสตางค์) และ
สินทรัพย์เหล่านี้อยู่ในมือสมาชิกท่ีกู้ยืมเกือบท้ังสิ้น เมื่อสมาชิกกู้ยืมเงินไป ก็มีระเบียบเงินกู้ท่ีมี
ข้อก าหนดต่างๆ เพื่อให้สมาชิกช าระหนี้และเพื่อเป็นหลักประกันว่า หนี้หรือเงินท่ีสมาชิกกู้ยืมไป
จะมีการช าระคืนให้กับสหกรณ์ฯ พร้อมส่วนผูกพันคือดอกเบ้ียท่ีจะมาเป็นรายได้หลักของ
สหกรณ์ท่ีจะน ามาจัดสรรตอบแทนให้กับสมาชกิในรูปแบบต่างๆ จึงก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน นี่คือ
วิถีท่ีควรจะเป็นและทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกัน  แต่... เมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้และ  
ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันได้ อะไรจะเกิดขึ้น...มากมายครับ 
แต่ครั้งนี้ขอพูดถึงแค่ผู้ค้ าประกันเพียงเรื่องเดียวก่อน ฉบับนี้คงไม่จบประเด็นแต่ก่อนจากกัน 
ผมฝากค าถามชวนทุกท่านร่วมคิดกันว่า “ถ้าผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ และเมื่อสหกรณ์ฯ 
เรียกเก็บหนี้ไปท่ีผู้ค้ าตามสัญญา ผู้ค้ าไม่ยอมจ่าย...ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้ท่านจะท าอย่างไร??? 
และเมื่อใช้สมาชิกเป็นผู้ค้ าประกันและไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ จึงเปลี่ยนวิธีเป็นการใช้
อสังหาริมทรัพย์มาค้ าประกันเงินกู้  สมาชิกจะเป็นอย่างไร??? ลองคิดกันเล่นๆ นะครับ” หรือหาก
มีข้อเสนอก็ยินดีจะน าประเด็นมาพูดคุยกันครับ.... 

พบกนัฉบบัหนา้ สวัสดีครับ 



    

นายพรต  สุภาพงษ์ 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายพงษ์ศักดิ ์ วงษ์แก้ว 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายประเสริฐ  ช านาญศิลป์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายสามารถ  วินิจตานนท ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายสรุพล  พุทธจันทธ์ 
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ 
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สวัสดีครับ 

ฉบับน้ีขอน าเร่ืองเล็กๆ มาพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกฯ เพราะเรื่องเล็กๆ หากไม่ท าความเข้าใจให้ดี 
อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ คือเรื่องของการเสพข่าวทางโซเชียลมีเดียท่ีต้องใช้ความรอบคอบ ต้อง
ศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และน ามาสรุปเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริงครับ จากสถานการณ์
ของโลกท่ีปรับเปลี่ยนและเกี่ยวข้องกับเรา เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การประกาศใช้ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิกฯ สหกรณ์ฯ จึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยทุกแนวทาง
ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและต้องถูกต้องตาม พ.ร.บ. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องด้วย 

การสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน สหกรณ์ฯ ได้ใช้การสื่อสารตามช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น ประกาศ เอกสารประชาสัมพันธ์ ไลน์กลุ่ม ไลน์บุคคล เฟซบุ๊ค เป็นช่องทางท่ีสมาชิกฯ ของเรา
นิยมใช้มาก เน่ืองจากมีการสื่อสารสวนทางได้ง่ายกว่าช่องทางอื่นๆ จึงขอแนะน าให้สมาชิกฯ ศึกษา
รายละเอียดจากไลน์ท่ีส่งตรงจากข่าวสหกรณ์ฯ เป็นหลัก จะท าให้ได้รับข่าวสารท่ีถูกต้อง ตรงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด ข้อความในไลน์จากสมาชิกถึงสมาชิก หากผสมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป หรือจาก
ไลน์ท่ีน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมีสภาพการบริหารงานท่ีแตกต่างกับสหกรณ์ฯ ของเรา ข้อมูลอาจ
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิด เกิดจินตนาการในเชิงลบ วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหาย
ผิดจากความเป็นจริง จึงขอฝากเร่ืองน้ีเป็นข้อคิดด้วย เร่ืองเล็กๆ อาจส่งผลเสียต่อความเช่ือมั่น 
ในสหกรณ์ฯ ของเราได้ ...ขอบคุณครับ 

สมศักดิ์  ดิษฐลกัษณ ์
รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 

รองประธาน..สนทนา. 
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     ตามมติคณะกรรมการฯ ชุดท่ี 56 ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบ 
เป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการซื้อหุ้น ต้ังแต่เดือนเมษายน 
2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารความสมดุลระบบการเงินให้มีเสถียรภาพ 
ในสถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ 

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รบั สมาชิกผู้กู้เงินกู้เอื้ออาทร หรือ ชพค. 

การจ่ายเงิน  
 จ่ายเมื่อสมาชิกกองทุนเอื้ออาทรเสียชีวิต เพื่อช าระหนี้ตาม
สัญญาเงินกู ้เอื ้ออาทร หรือ ชพค. ในส่วนที ่เกินกว่า 
1,000,000 บาท (คิดจากหน้ีคงเหลือ ณ วันท่ีสมาชิกเสียชีวิต) 

สหกรณ์จะยกเว้นการจ่ายเงนิกองทนุเอือ้อาทร       

 เป็นผู้ขาดจากสมาชิกภาพ (ลาออกจากสหกรณ์ / 
วิกลจริต / ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย / ถูกออกจากราชการ 
หรืองานประจ าโดยมีความผิด / ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับสหกรณ์ติดต่อกันเกิน 3 เดือน 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ เงินกู ้เอื ้ออาทรหลักประกัน
บกพร่อง และผู้กู้ไม่ด าเนินการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา 
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 กองทุนเอื้ออาทรขอสงวนสิทธิ์ในสวัสดิการของกองทุน 

ในกรณีที่มีการกระท าผิดทางอาญา อันเป็นความผิดต่อชีวิตท่ีหวัง
ผลประโยชน์จากสวัสดิการน้ี 
 เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
*** กรณีเสียชีวิตหมู่ในเหตุเดียวกันเกิน 5 คน ให้จ่ายได้ไม่เกิน 

5,000,000 บาท 

สวัสดีค่ะ... 
จากการเพิ่มข้ึนของจ านวนผู้ติดเช้ือในประเทศรายวัน 

ประกอบกับแนวโน้มท่ีจ านวนผู้ติดเช้ือจะเพิ่มข้ึนสูงจากการ
เดินทางกลับมาท างานหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ รัฐจึง
ก าหนดมาตรการรักษาระยะห่างท่ีเข้มงวดมากข้ึนเพื่อลดความ
เป็นไปได้ในการติดเช้ือ ซึ่งน่าจะช่วยให้สถานการณ์กลับดีข้ึน 
ท้ังน้ี คาดว่าจะเห็นการผ่อนคลายได้ในอีกหน่ึงถึงสองเดือน 
อย่างไรก็ตาม หากภาวะผู้ติดเช้ือลดลง สภาพเศรษฐกิจไทย 
ช่วงไตรมาสท่ีสองก็อาจไม่สดใสอย่างท่ีคาดไว้ก่อนหน้า โดย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการป้องกันโควิดน้ี มีได้หลาย
ช่องทางดังน้ี 

1. การเดินทางท่องเท่ียวลดลง กระทบธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และขนส่ง 

2. รายได้กลุ่มอาชีพอิสระ ค้าขายลดลง เพราะคนออก
นอกบ้านน้อยลง และระมัดระวังการใช้จ่าย กระทบร้านค้ากลุ่ม
อาหาร เครื่องด่ืม และค้าปลีกอื่นๆ 

3. ความเช่ือมั่นการบริโภคลดลง กระทบสินค้าขนาดใหญ่ 
เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ดี บางกลุ่มธุรกิจอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 
เช่น 

1. ร้านค้าออนไลน์ 
2. ร้านค้าขนาดเล็กท่ีรับบัตรสวัสดิการของรัฐหรือรับช าระ

ผ่านระบบเงินโอนตามมาตรการรัฐ 
มาตรการป้องกันโควิดรอบน้ีน่าจะกระทบการบริโภค 

บางกลุ่ม โดยเฉพาะภาคค้าปลีก และภาคท่องเท่ียว ขณะท่ีคน
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน แม้กลุ่มอาหารและเครื่องด่ืมอาจ
ไม่ได้รับผลกระทบแรงเท่ากลุ่มอื่น แต่เน่ืองจากคนท างานท่ีบ้าน
มากข้ึน คนเดินทางหรือออกนอกบ้านน้อยลง มีผลให้ยอดขาย
ลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มที่อาจไม่ได้รับผกระทบมากนักแต่ก็
ยังกั งวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ จึงลดการใช้ จ่าย เช่น 
ข้าราชการ ผู้รับเงินเดือนประจ า ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ของเรา
เกือบท้ังหมดเป็นข้าราชการประจ า หรือได้รับเงินเดือนประจ า 
แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง 
ในการใช้จ่าย เก็บเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น เพราะไม่ว่าอะไรจะ
เกิดข้ึนก็ตามหากเราไม่ประมาท การ์ดไม่ตก เราจะผ่านโควิด-19 
ไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยสมาชิกทุกท่านค่ะ 

โควิดรอบ 3 พ่นพิษ 
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย 



ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2564  596 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 914,180 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1.นางสุภาพ  อิ่มสมบูรณ ์ 2.นายอัมรินทร์  มิ่งไธสงค์ 
3.นางสิริเนตร  วีระพันธ ์ 4.นางศุภาพิชญ์  ทรงวัฒนา 
5.นางจงจิตต์  บัวเฟื่อง 6.นายอัมพร  กระทอง 
7.นายประยูร  อรรถวรรณ์ 8.นางเฉลียว  ต้ังมั่น 
9.นายวันชัย  วิรุญจิตร 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2564 322 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 380,074 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1.นายอัมรินทร์  มิ่งไธสงค์ 2.นางวิลาวรรณ  แก้วงาม 
3.นางรัญจวน  เวชชัยยา 

ช.พ.ส. 
 

  

 

 

 

ที่ รายการ มีนาคม 2564 
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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) 

7,225 
3,270,652,150.00 

487,493,714.82 
10,260,053,673.00 

134,397,229.98 
1,010,988,500.00 
4,255,510,791.65 
3,139,173,200.00 

11,558,154,123.02 
62,992,671.34 

 

4 

ผลการด าเนินงาน 

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

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) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ากัด 

 นายประยูร  อรรถวรรณ ์ หน่วย บ านาญเขาคิชฌกูฏ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  6 มี.ค. 64 

 นางเฉลียว  ตั้งมั่น หน่วย บ านาญแหลมสิงห์ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  14 มี.ค. 64 

 นายชัยรัตน์  พรหมมา หน่วย บ าเหน็จประถมโป่งน้ าร้อน 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  24 มี.ค. 64 

 นายเชื้อ  คุ้มตระกูล หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  27 มี.ค. 64 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน มี.ค. 64 

มุมฌาปนกิจ เม.ย. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 200 250,000 

ฌสค. 200 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

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

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

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.  08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966         ID Line  :  @lgo9715v 
 

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

