สหกรณ์ฯ จัด โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก สหกรณ์ฯ
ประจาปี 2565 โดยจัดไป สุโขทัย – พิษณุโลก จานวน 2 รุ่น
(วั นที่ 8 – 11 ต.ค. 65 และ วั น ที่ 27 – 30 ต.ค. 65)
มีสมาชิกร่วมโครงการ จานวน 94 คน

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ

เงินกู้ฉุกเฉิน
เพื่อการสงเคราะห์ล่วงหน้า

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
ได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ในเรื่องการส่งเงิน
สงเคราะห์กับสมาคม เพื่อคงสิทธิในการเป็นสมาชิกของสมาคมทั้ง 3 สมาคม โดยสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
จากัด และคู่สมรส (ฌสค.) ทั้ง 3 สมาคม ได้หักเงินสงเคราะห์จากเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืนประจาปีของสมาชิก ทาให้สมาชิกบางรายอาจมี
ปัญหาในการส่งเงินให้กับสมาคม
สหกรณ์ฯ ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิก พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกได้มีสิทธิ์กู้เงินเพื่อการสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนั้น ในการประชุม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการฯ จึงได้ มีมติให้ประกาศหลักเกณฑ์ของสมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้ฉุกเฉินเพื่อการสงเคราะห์
ล่วงหน้า ดังนี้
หลักเกณฑ์การขอกู้
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการสงเคราะห์ล่วงหน้า
1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เท่านั้น (ยกเว้นสมาชิกรอโอน)
2. จานวนเงินกู้ ให้กู้ได้ตามจานวนเงินสงเคราะห์เต็มจานวนที่สมาชิกพึงต้องจ่ายให้กับสมาคมฌาปนกิจที่ตนเอง
เป็นสมาชิกอยู่
3. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน
4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้ ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสาเนา
5. ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองเงินได้รายเดือน
6. ยื่นเอกสารคาขอกู้ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กาหนดในห้วงเวลาดังนี้
1) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 20 ธันวาคม 2565
โดยสมาชิกสามารถรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนเต็มจานวน (ถ้าไม่ติดปัญหาอื่นๆ ของสมาชิกเอง)
2) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
โดยสมาชิกจะถูกหักเงินสงเคราะห์ตามจานวนที่ต้องจ่ายให้กับสมาคมฌาปนกิจจากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนก่อน
และสามารถถอนเงินจานวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ของสมาชิกได้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
7. สมาชิกส่งชาระหนี้ไม่เกิน 12 งวด
8. สมาชิกที่ขอกู้เงินประเภทนี้ ต้องไม่ผิดนัดการชาระหนี้รายเดือน ถึงจะมีสิทธิ์กู้เงินประเภทนี้อีกในปีต่อไป
9. สมาชิกที่ขอกู้เงินประเภทนี้ ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้
10.ในกรณีการปฏิบัติมีปัญหา ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ก็คงต้องนาเรียนสมาชิกทุกท่านว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่ ท่านประธานสุรเชษฐ์ พรพานิช และ คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดปัจจุบันเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของสมาชิกจึงได้เตรียมการหาทางช่วยเหลือสมาชิกไว้ล่วงหน้า
ณ ตอนนี้ ก็ใกล้จะปิดปีบัญชีของสหกรณ์แล้ว (ปีบัญชีของสหกรณ์คือ ม.ค.- ธ.ค.) ทุกท่านคงมีความหวังกับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
ซึ่งจากการบริหารงานถึงไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีกาไรประมาณ 297 ล้านบาท คณะกรรมการได้กาหนด
วันประชุมใหญ่สามัญประจาปีในวันที่ 29 มกราคม 2566 ซึ่งวันที่ 30 มกราคม 2566 เราท่านคงได้มีโอกาสใช้เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ที่พวกเรา
รอคอยกันมาทั้งปีแล้วค่ะ
...สวัสดีคะ่ ...
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ในปี 2565 สมาชิกท่านใด
ที่ ย้ายสถานที่ทางาน และ
ยังไม่ได้แจ้งการย้ายหน่วยให้
สหกรณ์ทราบ กรุณาแจ้งสหกรณ์

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสมัครกรรมการ /
ผู้ แ ทนสมาชิ ก ในการเข้ า ประชุ ม ใหญ่ และจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้ หากท่านมิได้แจ้ง รายชื่อของท่านอาจจะ
ยังปรากฏ ณ หน่วยการเลือกตั้งเดิม ซึ่ง ท่านจะต้องไปเลือกตั้ง
ณ หน่วยการเลือกตั้งที่มีชื่อปรากฏเท่านั้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบหน่วยงาน
ปัจจุบันของท่านได้ ผ่านระบบตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนตัว M-Coop
ใช้งานครั้งแรก กรุณากด “สมัครใช้งาน”
ด้านล่าง จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่กาหนด
และ กด “สมัครสมาชิก”
หากหน่วยงานของท่านยังไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาแจ้งสหกรณ์
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
 โทรศัพท์
สานักงาน 0 3930 3379 – 81
มือถือ
09 7221 9966 / 08 1940 6298 /
09 2261 6330
 Line ID : @chancoop

สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือยืนยันยอด ทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้
และเงิน รับ ฝาก ให้สมาชิกตรวจสอบยอดของตนเอง โดยส่ง
ตามกลุ่มดังนี้
 สมาชิกบานาญ/บาเหน็จรายเดือน/รอโอน/สมทบ
จั ด ส่ ง ตามที่ อ ยู่ ทั้ ง นี้ สหกรณ์ ฯ ได้ ติ ด แสตมป์ เ พื่ อ ให้
สมาชิกส่งคืนผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 สมาชิกที่ยังรับราชการ

จัดส่งผ่านหน่วยงาน/โรงเรียนต้นสังกัด ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ
ได้ ใ ส่ ซ องพร้ อ มจ่ า หน้ า ซองถึ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
ค่าไปรษณียากรเพื่อการนี้หน่วยงาน/โรงเรียนสามารถขอรับคืน
จากสหกรณ์ได้เต็มจานวน

ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง
พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันยอด
ดังกล่าว และกรุณาส่งคืนให้
ผู้สอบบัญชี ทั้งฉบับ (ห้ามฉีก)

ว่าด้วย

กองทุนเอือ้ อาทร

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รบั
สมาชิกผู้กู้เงินกู้เอื้ออาทร หรือ ชพค.
การจ่ายเงิน
จ่ายเมื่อสมาชิกกองทุนเอื้ออาทรเสียชีวิต เพื่อ ช าระหนี้
ตามสัญญาเงินกู้เอื้ออาทร หรือ ชพค. ในส่วนที่เกินกว่า
1,000,000 บาท (คิดจากหนี้คงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต)

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการกองทุนเอื้ออาทร
มาแล้ว และขอยื่นกู้เอื้ออาทรเป็นครั้งที่ 2 หาก
ถึงแก่กรรม กองทุนเอื้ออาทรจะจ่ายเงินสวัสดิการตามภาระหนี้
คงเหลือครั้งที่น้อยกว่าเท่านั้น
สหกรณ์จะยกเว้นการจ่ายเงินกองทุนเอือ้ อาทร
ดังต่อไปนี้
 เป็นผู้ขาดจากสมาชิกภาพ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
- ลาออกจากสหกรณ์
- วิกลจริต
- ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
- ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาโดยมีความผิด
- ถูกให้ออกจากสหกรณ์ หรือ
 เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับสหกรณ์ติดต่อกันเกิน 3 เดือน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ เงินกู้เอื้ออาทรหลักประกันบกพร่อง
และผู้กู้ไม่ดาเนินการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด เว้นแต่หลักประกันบกพร่องจากจากเหตุที่ผู้ค้าประกัน
ถึงแก่กรรม และเป็นสมาชิกผู้กู้ชั้นดี ไม่มีประวัติผิดนัดชาระหนี้
ผู้ค้าประกันที่เหลืออยู่รับทราบและยินยอมตามสัญญาผูกพันตาม
กฎหมาย ให้จ่ายเงินสวัส ดิการกองทุนเอื้ออาทรตามอัตราส่วน
ดังนี้
1) เหลือผู้ค้าประกัน จานวน 3 คน จ่ายร้อยละ 75
2) เหลือผู้ค้าประกัน จานวน 2 คน จ่ายร้อยละ 50
3) เหลือผู้ค้าประกัน จานวน 1 คน จ่ายร้อยละ 25
 กองทุ นเอื้ ออาทรขอสงวนสิทธิ์ ในสวัส ดิ การของกองทุ น
ในกรณีที่มีการกระทาผิดทางอาญา อันเป็นความผิดต่อชีวิตที่หวัง
ผลประโยชน์จากสวัสดิการนี้
 เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน
*** กรณีเสียชีวิตหมู่ในเหตุเดียวกันเกิน 5 คน ให้จ่ายได้ไม่เกิน
5,000,000 บาท
เมื่อมีเหตุจาเป็นคณะกรรมการอาจชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการ
กองทุนเอื้ออาทรให้แก่สมาชิก ได้ไม่เกิน 3 ปีบัญชี
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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)

กันยายน 2565
7,132
3,409,667,100.00
534,030,671.98
9,891,800,156.60
452,873,928.21
1,010,988,500.00
5,161,867,279.31
1,493,000,000.00
11,298,568,396.83
297,908,972.85

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.

เรียกเก็บ (บาท)
150
200

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
450
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000

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 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2565
782 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 902,941 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางนิยม โพธิพัฒน์
2. น.ส.นพรัตน์ ศรีประเสริฐ

230,000
600,000
600,000

เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2565
417 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,341 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางกริ่ง วรวาท

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (วันที่ 16 ก.ย.–15 ต.ค. 65)
1. นายสาธิต ใจคง
หน่วย รร.วัดท่าหัวแหวน
ถึงแก่กรรมวันที่ 28 ก.ย. 65
2. นางนวลจันทร์ สวัสดี
หน่วย บานาญขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 29 ก.ย. 65

3. นายขจร โภชเจริญ
หน่วย บานาญท่าใหม่
ถึงแก่กรรมวันที่ 1 ต.ค. 65
4. นางเสน ศรีสวัสดิ์
หน่วย บานาญเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 6 ต.ค. 65
5. นายสุวิทย์ คะเชนทร์
หน่วย บาเหน็จประถมแหลมสิงห์
ถึงแก่กรรมวันที่ 8 ต.ค. 65

5
มีสารอัลลิซิน ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส
และเชื้อรา ป้องกันโรคหัวใจ ลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงต่อ
โรคไต และการอักเสบต่างๆ
เป็นอาหารบารุงผู้ที่มีปัญหาเรื่อง
โรคไตเพราะมีโพรสตาแกลนติน ที่มี
คุณสมบัติในการลดความหนืดของเลือด ทาให้ลดอาการโรคไตลงได้
ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มีวิตามิน C กรดฟอลิก เส้นใย มี
โพแทสเซี ย มต่ า ช่ ว ย ขจั ด สารพิ ษ
บางอย่างออกจากร่างกายได้ ทาให้ลดภาระการทางานของไต
อุดมไปด้วยโปรตีนและโอเมก้า 3
ที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ ลด
ความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอลสูง

ผลไม้ลูกเล็กสีแดงที่จะช่วยเพิ่ม
ความเป็นกรดของปัสสาวะ และลด
ความเสี่ยงในการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
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