
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง 

กลอนแปดสุภาพ 

 ท านูลถ้อยร้อยมาลัยถวายยาม ยี่สิบสามตุลาเวียนมาถึง 
กราบ“พระรูปทรงม้า”พาคะนึง ทุกสิ่งซึ่ง ธ ทรงธ ารงไทย 
ทรงลุล่วงปวงปัญหาสารพัด วิสัยทัศน์ทรงสมานทันสมัย 
ทอดพระเนตรเหตุการณ์อันกว้างไกล จึงปลอดภัยภาวะมั่นถึงวันนี้ 
เทิดถวิลระรินถ้อยร้อยมาลา น้อมบูชาบาทบงสุ์พระทรงศรี 
องค์“ปิยมหาราช”จักรี กี่ร้อยปีร าลึกไท้อาลัยเทอญ   

กาพย์ยานี ๑๑ 

 สิบสามตุลาคม ไทยระทมถวิลหา 
“พระบรมชนกา- ธิเบศรมหาภูมิพลฯ” 
ทรงธรรม์สวรรคต กลืนก าสรดสร้างกุศล 
มุ่งหมายถวายดล อาลัยล้นฤดีดวง 
มั่นคงด ารงรักษ์ อุทิศภักด์ิองค์พ่อหลวง 
ขอผลกุศลปวง ประลุสรวงสวรรค์เทอญ  

  
     

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

มีอะไรในฉบับ    ตุลาล้ าอาลัย / คุยกับเหรัญญิก / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / เกษียณฯ เพียงอายุราชการ / ข้อปฏิบัติในการค้ าประกันเงินกู้ / 
5 เทคนิคการเงิน“รอดตาย”ยุคโควิด-19 / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2563 



        

นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล 

อัจฉรา  จันทร์รักษ์ 

เรียน สมาชกิสหกรณ์ทุกท่าน 
การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์

ทุกแห่ง จะต้องบริหารงานภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ 
ดังน้ี 

1. รัฐธรรมนูญ 
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
3. พระราชบัญญัติ ( พระราชบัญญัติสหกรณ์ ) 
4. ประมวลกฎหมาย 
5. พระราชก าหนด 
6. พระราชกฤษฎีกา 
7. กฎกระทรวง 
8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง (นายทะเบียน

สหกรณ์) 
9. ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด โดยคณะกรรมการ 

ชุดปัจจุบัน บริหารงานโดยยึดหลักตามล าดับของกฎหมาย
เช่นกัน แต่การบริหารงานในบางเรื่องอาจไม่ได้ก าหนดข้ันตอน / 
วิธีปฏิบัติ ไว้ในระเบียบได้ทั้งหมด จึงก าหนดไว้ใน “เกณฑ์
ภายในคณะกรรมการ” เพื่อให้ง่ายกับการบริหารจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งท่ี 9/2563 
วันท่ี 21 กันยายน 2563 ได้มีมติให้ปรับเกณฑ์ภายในบางข้อ
เพื่อให้สอดรับกับกฎกระทรวงท่ีจะออกมาเพื่อสอดรับกับ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่ ดังน้ี 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 สมาชิกท่ีท าธุรกรรมสินเช่ือทุกประเภท มีเงินเดือน

คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือไม่น้อยกว่า 4,000 บาท 
ให้ด าเนินการได้ตามปกติ 

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564  
 สมาชิกท่ีมีอายุ 50 – 60 ปี (นับเดือนท่ีขอกู้จนถึง

เดือนท่ีเกษียณ มีระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 120 เดือน )  
จะคิดเงินบ านาญหลังเกษียณเป็นเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาและต้องแนบ ก.พ.7 ประกอบการกู้ และไม่น าเงิน
วิทยฐานะมาคิดเป็นเงินได้รายเดือนในการค านวณสิทธิ์การกู้ 

 การกู้เงินสามัญ ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 275 งวด 
 การกู้เงินฉุกเฉิน ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 30 งวด 

สวัสดีค่ะ 
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เดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของ
ข้าราชการท่ีเกษียณอายุ เป็นการหมดภาระจากงานประจ า 
ท่ีท ามาตลอดหลายสิบปี คนเป็นครูก็จะท าเพื่อลูกศิษย์  ความสุข
ใจทุกครั้ง ท่ีเห็นศิษย์มีความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า  
มีอนาคตท่ีดี ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง ท้ังบุคคลและ
ประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ท่ีมีเวลา
ว่างมากกว่าเดิม มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งข้ึน ได้มีเวลาเพื่อ
ตัวเอง เพื่อครอบครัว เพื่อคนท่ีเรารัก แม้รายได้รายเดือนจะลด
น้อยลง แต่เช่ือมั่นว่าสมาชิกท่ีเกษียณแล้วมีวินัยในตนเองในการ
บริหารรายได้ของเราให้มีใช้ มีจ่าย และมีเก็บ โดยยึดมั่นความสุข
ของตนเอง ของครอบครัวเป็นท่ีต้ัง 

วินัย เป็นเร่ืองท่ีส าคัญอย่างยิ่ง วินัยไม่ได้สร้างในช่ัวข้ามคืน 
แต่วินัยเกิดจากการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดู แต่เป็นการสั่งสม 
โดยอาศัยเวลาแห่งการเจริญเติบโต วินัยการเงิน จึงเป็นเรื่องหน่ึง 

ท่ีควรต้องสร้างให้เกิดกับตนเองอย่างต่อเน่ือง สมาชิกท่ียังมีอายุ
ราชการอีกยาวนาน รายได้ของท่านจะเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปีตาม
วิถีของข้าราชการ ท่านอย่าลืมว่าต้องรู้จักออม เพื่ออนาคต เพื่อ
ครอบครัว เพื่อความ ม่ันคง แล้วจะเกิดความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
สิ่งจะบังเกิดตามมาคือ ความสุข   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีจ ากัด จึงได้จัดให้มีบริการ
เสริมสร้างวินัยทางการเงินให้สมาชิกในหลายรูปแบบ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ทางวารสาร การจัดอบรม การเปิดให้สมาชิกออม
ในรปูแบบต่าง การให้มีฌาปนกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนท่ี
อยู่ข้างหลังได้มีชีวิตท่ีดีแม้วันท่ีไม่มีเสาหลัก เป็นต้น 

สุดท้าย สมาชิกทุกท่านอย่าลืมดูแลตัวเอง ขอให้ทุกท่าน  
สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงครับ 

ท่านสมาชิก สอ.ครูจันท์ที่เคารพรักทุกท่าน 
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หนังสือค ้าประกันเงินกู้ 
ทุกประเภท ต ้องแนบ  ส า เนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของ 
ผู้ค้ าประกัน และรูปถ่ายของผู้ค้ าประกันกับ
หนังสือค้ าประกันที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมให้ผู้ ค้ าประกันลงลายมือชื่อรับรอง 
ในรูปถ่ายด้วย 

สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาสมาชิกท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 
2563 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ  
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 135 คน  โดยมีกิจกรรม 
 ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา ประธานกรรมการฯ กล่าว

เปิดงานและบรรยายพิเศษ  
 นางอัจฉรา  จันทร์รักษ์ ผู้จัดการฯ บรรยายเรื่อง “สิทธิ

ประโยชน์/แนวทางการท าธุรกรรมกับสหกรณ์” 
 นายสมศักด์ิ  ดิษฐลักษณ์ รองประธานกรรมการฯ 

บรรยายเรื่อง “หน้าท่ีสมาชิกต่อสหกรณ์หลังเกษียณ เพื่อการ
ท าธุรกรรมท่ีต่อเนื่องปกติ มั่นคง และยั่งยืน” 
 เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย  
 พิธีแสดงมุทิตาต่อสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ ปี 2563 

โดยกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าท่ี 



  

  

 

 

ที่ รายการ สิงหาคม 2563 

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) 

7,174 
3,156,734,180.00 

425,704,892.52 
10,432,875,095.41 

452,920,293.00 
1,010,988,500.00 
3,996,961,744.00 
3,516,306,000.00 

11,706,171,981.41 
252,136,027.83 
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1 2 ปลกุพลังฮดึ 

สรา้งอาชพีเสรมิ 

จดัระเบยีบการเงนิ 

อยา่งรดักมุ 

3 ไมส่รา้งหนี ้

ไม่ใชเ้งนิเกบ็ 

4 หยุดอบายมขุ 

5 
รูเ้ทา่ทนัการเงนิ 

สมยัใหม ่

- ร่วมวางแผน ร่วมเก็บ 

-แบ่งเงินใช ้เงินเก็บ เงินลงทุน 

- ไม่พ่ึงรายได้ทางเดียว 

- ขายของ ความรู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

ความสามารถ 

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

ฌสค. 50 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

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

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

- พ่ึงพาตนเอง 

- ไม่ฟุ่มเฟือย แช่แข็งเงินออม 

- งดบุหรี่ งดเหล้า 

งดหวย ช่วยประหยัด 

-ศึกษาการใช้จ่ายเงิน 

 นางสาวนพมาศ  บญุถนอม  หน่วย  รร.วัดบ้านอ่าง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  6 ส.ค. 63 
 นายสมคดิ  วิจิตร  หน่วย  บ านาญสอยดาว 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  19 ส.ค. 63  

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ส.ค. 63 
 

ผ่านออนไลน์ 

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 : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด 
เลขบัญชีธนำคำร 

- ใช้แอป ใช้เทคโนโลยี 

ช่วยจัดการเงิน 

ร่วมรับผิดชอบทั้งครอบครัว 

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2563 601 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 912,721 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นางพัชรนิทร์  เพ็ญวงษ์ 2. นางสมถวิล  แจงประดิษฐ์ 
3. นายอภิวัฒน์  พิมพ์ก ิ 4. นายกมล  โพธิเกษม 
5. น.ส.นพมาศ  บุญถนอม 

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2563 341 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 378,737 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางอริน  ข าคม 2. นายธงชัย  เรืองจรูญ 
3. น.ต.บุญส่ง  พงษ์มัจนาค 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

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 ” 

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

