เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ทีเ่ คารพทุกท่าน

ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ม อบความ
ไว้วางใจให้ผมมาเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
จากั ด ชุ ด ที่ 57 ปี 2565 อี กครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ง ผมมีค วามตั้ ง ใจ
ในการเข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร่ ว มกั บ ท่ า นประธานสุ ร เชษฐ์
พรพานิ ช คณะกรรมการ และฝ่ า ยจั ด การ ภายใต้ ก รอบ
ภารกิจ การทางานเพื่อสมาชิก กรอบนโยบายการบริ หาร
จัดการ และกรอบภารกิจการให้บริการ โดยคานึงถึงการเป็น
เจ้าของสหกรณ์ของสมาชิกทุกคน มีศักดิ์และสิทธิ์การเป็น
สมาชิก เท่ าเทียมกัน การมีส่ วนร่ วมในการบริ หาร การใช้
บริการ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
จากสถานการณ์ที่ผ่านมา พวกเราต้องเผชิญกับการแพร่
ระบาดของโควิ ด -19 และในปั จ จุ บั น ถึ ง แม้ ว่ า ความวิ ต ก
กังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จะลดน้อยลง เราสามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 จนนาไปสู่การดาเนิน
ชีวิตแบบใหม่ได้แล้วก็ตาม แต่สภาพเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถ
ฟื้นตั วกลั บคื นมาสู่ ภาวะปกติ ได้ คณะกรรมการฯ ชุ ด ที่ 57
ทราบถึงความเดือดร้อนของสมาชิกบางส่วนเป็นอย่างดี และ
ได้พยายามกาหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของสมาชิกในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เช่น โครงการ
งดส่ง เงินต้นของเงินกู้ประเภทฉุกเฉินและสามัญ โครงการ
สินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีพิเศษเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
อันเกิดจากโรคโควิด-19 โดยการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกรณี
พิเศษ ได้มีสมาชิกใช้บริการเป็นจานวนมากพอสมควร แต่
นั บ จากพฤษภาคมนี้ เ ป็ น ต้ น ไป พี่ น้ อ งประชาชนจั ง หวั ด
จันทบุรี รวมถึงพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ของเราด้วย ก็เข้าสู่ช่วง
ฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นมังคุด เงาะ
ทุเรียน ฯลฯ

ถึงแม้ราคาจะมีการผันผวนบ้างในบางช่วงเวลา แต่
ขณะนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การส่งออกและการนาเข้าสู่
ประเทศจีน ก็สามารถส่งได้หลายช่องทาง ส่งผลให้พี่น้อง
เกษตรกรคลายกังวลเกี่ยวกับราคาของผลผลิตที่จะได้รับ
ในช่วงนี้ โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นราชาผลไม้ คาดว่า
ปีนี้ปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงการเก็บเกี่ยว
และจาหน่า ยผลผลิ ต น่าจะปริมาณลดน้อ ยลงกว่ าปี ที่
ผ่านมา ทั้ ง นี้ เป็น เพราะสภาพภูมิ อากาศที่ แปรปรวน
ในช่วงที่ทุเรียนกาลังออกดอก ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้
ก็น่าจะส่ง ผลให้ราคาทุเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมา ขอแสดง
ความยินดีกับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรออกจาหน่ายในช่วงนี้ด้วยครับ
ท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการฯ ชุดที่ 57 ทุกคน ขอ
เป็ น ก าลั ง ใจ พร้ อ มรั บ ฟั ง ปั ญ หา ความเดื อ ดร้ อ น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการของคณะกรรมการฯ
เพื่ อ น าไปหาแนวทางแก้ ไ ข ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ของพวกเราทุกคน
ต่อไป
สวัสดีครับ...
สมชาย สินวัต
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ

PDPA มีผล 1 มิ.ย. 65

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประเทศไทยจะมีการประกาศ
ใช้กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ขอสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
ให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบ ดังนี้
PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act
B.E. 2562 (2019) คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล สร้ า งมาตรฐานการรั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ให้ปลอดภัย และนาไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคายินยอม
ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอนุ ญ าต โดยกฎหมาย PDPA
Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และ
มีการประกาศเลื่อน เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด–19 ปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน
2565 ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทุกคนควรทราบและตระหนั ก
รู้ถึ ง สิ ท ธิใ นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของเรา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
องค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ที่ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ลูกค้า สมาชิก ผู้ใช้งาน หรือพนักงานในองค์กร
ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การคุ้มครองของ PDPA
มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
 ชื่ อ -นามสกุ ล , วั นเดื อ นปี เ กิ ด , สั ญ ชาติ , น้ าหนั ก
ส่ว นสู ง , เบอร์ โทรศั พ ท์ , อีเ มลส่ว นตั ว , ที่อ ยู่ปั จ จุ บัน ,
เลขบัตรประชาชน , เลขหนังสือเดินทาง , เลขใบอนุญาตขับขี่ ,
ข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษา , ข้ อ มู ล ทางการเงิ น , ข้ อ มู ล ทาง
การแพทย์ , ทะเบียนรถยนต์ , โฉนดที่ดิน , ทะเบียนบ้าน
 ข้อมูลบนอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้
เช่น Username /password , Cookies IP address , GPS
Location
นอกจากนี้ยัง ต้องระวังการใช้ข้อ มูล ที่มี ความอ่ อนไหว
(Sensitive Personal Data) มากเป็นพิเศษ เพราะเป็น
ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหว
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ , ความ
คิดเห็นทางการเมือง , ความเชื่อ
ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา , พฤติกรรมทางเพศ , ประวัติอาชญากรรม ,
ข้อมูล ด้ านสุข ภาพ ความพิ การ เช่น โรคประจ าตัว การฉี ดวัคซี น
ใบรับรองแพทย์ , ข้อมูลสหภาพแรงงาน , ข้อมูลพันธุกรรม , ข้อมูล
ชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ แบบจาลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา


ใครเป็นใครภายใต้ PDPA
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือคน บริษัท
หรือองค์กรต่างๆ ที่เป็นคนตัดสินใจว่า จะมีการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลอะไร เพื่ออะไร ภายใต้ PDPA ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด หลั ก ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม PDPA
ให้ครบถ้วน
 ผู้ประมวลผลข้ อมูล ส่วนบุคคล (Data Processor) คื อ คน
บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะทา
ภายใต้ ค าสั่ ง หรื อ ในนามของ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Data
Controller) เท่านั้น ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจทาการประมวลผลข้อมูล
ด้วยตัวเอง


โทษหากไม่ปฏิบัตติ าม PDPA
โทษอาญา: จาคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปี หรือปรับสูงสุด
ไม่เกิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
 โทษแพ่ง: ค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมเพื่อการลงโทษอีก
ไม่เกิน 2 เท่า
 โทษปกครอง: ปรับไม่เกิน 1/3/5 ล้านบาท
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู จั น ทบุ รี จ ากั ด เป็ น องค์ ก รที่ มี การ
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกจานวนมาก และอยู่
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
... สวัสดีคะ่ ...

ประกาศสหกรณ์ ฯ
เอกสารประกอบการกูเ้ งิน
ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 65 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้ทุกประเภท
ต้องแนบแบบรับรองตนเอง ประกอบสัญญาเงินกู้ด้วย
Download : www.chancoop.com



เวลาเปิดทาการ
ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 15.30 น.
บริการธุรกรรมการเงินเวลา 08.30 – 14.30 น.
ไม่หยุดพักเที่ยง
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การค้าประกัน
สิทธิการค้าประกัน

ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป
ออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
2.00
2.70

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ยอดเงินรับฝาก
6 เดือน
12 เดือน
ต่ากว่า 5 ล้านบาท
2.90
3.40
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
3.20
โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังนี้
1. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็นรายวันตาม
ยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ฯ จะนาดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
2. ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่าย
ดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝากดอกเบี้ยหลังหัก
ภาษีร้อยละ 15 สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพ ย์ทั่วไป (อส.) สาหรับการฝากที่ถอนก่อนกาหนด
ระยะเวลา สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ประเภทเงินรับฝาก

ประเภทเงินให้กู้
อัตราดอกเบี้ย
แก่สมาชิก
(ร้อยละต่อปี)
ฉุกเฉิน
5.25
การศึกษา
5.25
ศึกษาดูงาน
5.25
สามัญ
5.25
พิเศษ
5.25
ประกอบอาชีพ
5.25
กบข. 
5.25
กองทุน (กท) 
5.75
เอื้ออาทร (อท) 
5.75
ช.พ.ค. 
5.75
กองทุน (มค)
6.75
เอื้ออาทร (กอ)
6.75
หมายเหตุ  ชะลอการกู้ แต่ยังมีหนี้คงเหลือในมือสมาชิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สมาชิกที่เป็นข้าราชการ/บานาญ สามารถค้าประกันเงินกู้ได้ ดังนี้
 สามัญ
ค้าประกันได้ 7 สัญญา
 การศึกษาและศึกษาดูงาน (รวมกัน) ค้าประกันได้ 2 สัญญา
 กองทุนฯ
ค้าประกันได้ 4 สัญญา
 เอื้ออาทร
ค้าประกันได้ 4 สัญญา
สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/สมาชิกที่ไม่ใช่ข้าราชการ
สามารถค้าประกันเงินกู้ได้ ดังนี้
 สามัญ
ค้าประกันได้ 3 สัญญา
 กองทุนฯ
ค้าประกันได้ 4 สัญญา
หลักประกันเงินกู้
ฉุกเฉิน
การศึกษา
ศึกษาดูงาน
สามัญ

ไม่ต้องมีหลักประกัน
สมาชิกที่เป็นข้าราชการ/บานาญ เป็นผู้ค้าประกัน 1 คน
สมาชิกที่เป็นข้าราชการ/บานาญ เป็นผู้ค้าประกัน 1 คน
 บุคคลค้าประกัน
วงเงินกู้ที่เกินกว่าค่าหุ้น ให้มีบุคคลค้าประกัน ดังนี้
ไม่เกิน 100,000 บาท
1 คน
เกินกว่า 100,000 - 300,000 บาท
2 คน
เกินกว่า 300,000 - 900,000 บาท
3 คน
เกินกว่า 900,000 - 1,200,000 บาท 4 คน
เกินกว่า 1,200,000 - 1,600,000 บาท 5 คน
เกินกว่า 1,600,000 บาท
6 คน
*** สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจา สมาชิกสังกั ดโรงเรียน
เอกชน และพนักงานราชการ ในส่วนที่วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการ/บานาญ
1 คน เป็ น ผู้ ค าประกั น ส่ ว นวงเงิ น กู้ ที่ เ กิ น กว่ า
100,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการ/บานาญ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมกันคาประกัน
 อสังหาริมทรัพย์ (ตามราคาประเมินของทางราชการ)
 หลักประกันรัฐบาล/หนังสือสัญญาค้าประกันของ
ธนาคาร/เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้
กองทุนฯ
ใช้บุคคลเป็นผู้ค้าประกัน 2 คน
*** กรณี ที่ผู้ กู้ เป็ น ลู กจ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ
หรือสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ผู้คาประกันจะต้อง
เป็นข้าราชการ/บานาญ 1 คน
เอื้ออาทร
สมาชิกที่เป็นข้าราชการ/บานาญ เป็นผู้ค้าประกัน 4 คน
พิเศษ
 อสังหาริมทรัพย์ (ตามราคาประเมินของทางราชการ)
 หลักประกันรัฐบาล/หนังสือสัญญาค้าประกันของ
ธนาคาร/เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้
ประกอบอาชีพ  อสังหาริมทรัพย์ (ตามราคาประเมินของทางราชการ)
 หลักประกันรัฐบาล/หนังสือสัญญาค้าประกันของ
ธนาคาร/เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้

4

ดับร้อน ขับเหงื่อ มีสรรพคุณป้องกัน
อาการความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการ
หน้ามืด เป็นลม

แก้ร้อนใน กระหายน้า ลดอาการปวด
ศีรษะข้างเดียว บารุงสมอง บารุงหัวใจ
บรรเทาอาการเบื่ออาหาร
แก้กระหาย บรรเทาอาการปวดหัว ช่วย
เจริญอาหาร เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยย่อย

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 2565
7,171
3,366,982,110.00
534,030,671.98
10,021,250,838.91
169,186,470.91
1,010,988,500.00
4,915,607,808.93
1,990,000,000.00
11,276,221,013.45
96,415,749.66

นิยมนามาทาเป็นเครื่องดื่มดับกระหาย
ในหน้าร้อน ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
ต้านไวรัส ลดอักเสบ ลดน้าตาลในเลือด
ช่วยปรับสมดุลในฤดูร้อน เพิ่มความสดชื่น
ลดความร้อนในร่างกาย

เป็นยาเย็น แก้อาการร้อนใน
แก้กระหายน้า ทาให้ชุ่มคอ บารุงหัวใจ
แก้อ่อนเพลีย ลดระดับน้าตาลในเลือด
ที่มา :

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน มี.ค. 65

 นางมัจฉา นุชวงษ์

มุ ม
ฌสค.

ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

หน่วย บานาญขลุง

ถึงแก่กรรมวันที่ 12 มี.ค. 65
 นางมะปราง ล.รัศมี
หน่วย สมาชิกสมทบ
ถึงแก่กรรมวันที่ 26 มี.ค. 65
 นางสงกรานต์ จงขจรวงศ์ หน่วย บานาญเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 28 มี.ค. 65

ชื่อ
ฌสจ.

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
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที

เรียกเก็บ (บาท)
100
100

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

450
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

250,000

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2565
698 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 908,080 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางฉลองรัตน์ คืนดี
2. นายมา แก้วมะโน
3. นายชัยฤทธิ์ คุ้มพาล
4. นางมุกดา ริมคีรี
5. นางมัจฉา นุชวงษ์
6. นายสมศักดิ์ อยู่สุวรรณ์
เรียกเก็บเดือนเมษายน 2565
354 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 375,828 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางเย็น บุญมา
2. นางจรีย์ พรพานิช

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966 Line ID : @chancoop
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

