
  
  

 

สวัสดีครับ  สมาชิก สอ.ครูจันท์ ทุกท่าน… 

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 
2565 เมื่อวันที่  29 มกราคม 2566 การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
ผลประกอบการปี 2565 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิทั้ งสิ้น 353,237,621.35 บาท  
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 5.30 และ 
เงินเฉลี่ยคืน ในอัตราร้อยละ 14.00 ตามที่คณะกรรมการฯ ชุดที่ 57 นำเสนอ หวังว่า
สมาชิกจะพึงพอใจ และคงได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนกันเรียบร้อยแล้ว 

ฉบบัที่  2 
กมุภาพนัธ ์2566 

...พบสมาชิก 

“ สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

สมาชิกท่านใดมีปัญหา คณะกรรมการฯ พร้อมรับฟัง เพื่อจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ในปีที่ผ่านมา สมาชิก
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีผู้กู้หาผู้ค้ำประกันใหม่แทนผู้ค้ำประกันที่ถึงแก่กรรมไม่ได้ภายใน 90 วัน จะถูกงดทำธุรกรรม
ด้านสินเชื่อ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบเพื่อช่วยเหลือเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว รวมถึง ได้ปรับปรุง/เพิ่มเติม 
ระเบียบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกด้วย นอกจากปัญหา หากสมาชิกท่านใดมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆ  
คณะกรรมการฯ ยินดีรับฟัง เพื่อนำมาพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเรา ท่านสามารถแจ้งได้โดยต รงกับผม คณะกรรมการ หรือ 
ฝ่ายจัดการ ได้เลยครับ 

ท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในทุกๆ วัน ...สวัสดีครับ 
 

สุรเชษฐ์  พรพานิช 
ประธานกรรมการดำเนนิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนัทบุรี จำกัด ชุดที่ 58 

คณะกรรมการฯ ชุดที่ 58 ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ผมในฐานะประธานกรรมการฯ ซึ่งมีวาระ
ดำรงตำแหน่งอีก 1 ปี ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า ผมและคณะกรรมการฯ ชุดที่ 58 มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อดูแลมวลสมาชิก ทั้งการแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกในด้านต่ างๆ จะใช้หลักการในการทำงานโดยคำนึงถึง
สมาชิกเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ การบริหารของคณะกรรมการฯ จะบริหารงานภายในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องอยู่
บนพื้นฐานที่สหกรณ์ฯ จะไม่ได้รับความเสียหายด้วย 



              

              

              

              

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                      

              

              

              

ประธานกรรมการดำเนินการ 
นายสุรเชษฐ์  พรพานิช 

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
นายสมชาย  สินวัต 
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รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวดวงใจ  ระถะยาน 

กรรมการ 
นายภุชงค์  บญุอภัย 

เลขานุการฝ่าย 
นายชาญณรงค์  โตมีศิลป์ 

ประธานฝ่าย 
นายเสนอ  นวนกระโทก 

กรรมการ 
 

ว่าท่ีร้อยตรีมนตรี  กาบตุม้ 

รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 
นายมนตรี  วัฒฐานะ 

เลขานุการฝ่าย 
 

นางสาวเขมิสรา  สีหาราช 

เลขานุการ 
นายประดิษฐ์  เจริญชาต ิ

ประธานฝ่าย 
นายอิสระ  ศรีสังข ์

กรรมการ 
นายอำนาจ  ชยางคานนท ์

เหรัญญิก 
นายหรั่ง  นะยะเนตร 

เลขานุการฝ่าย 
นายคมกริช  อันทรง 

ประธานฝ่าย 
นายอุกฤษฏ์  จรูญชัย 



     

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท   

ผู้มาประชุม 
1. ผู้แทนสมาชิก จำนวน 333 คน (จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมดจำนวน 341 คน)   

ครบองค์ประชุม 
2. กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 จำนวน 15 คน และ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน 
ที่ประชุมใหญ่มีมติที่สำคัญ       โดยสังเขปดังนี้ 
1. รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
2. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 จำนวน 353,237,621.35 บาท 

เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.30 เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.00  ทุนสำรอง จำนวน 35,374,898.08 บาท  
3. มีมติ ดังนี้  
 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ใหม่ และพัฒนาที่ดิน จำนวน 40,000,000.00 บาท  

  (สี่สิบล้านบาทถ้วน) จากทุนพัฒนากิจการสหกรณ์  
 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขายที่ดินบริเวณถนนตากสิน (จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ดิน 52 ไร่  2 งาน 68.2 ตารางวา) ในราคาไร่ละ 

4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตารางวาละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 
3 ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขายอาคารสหกรณ์หลังเดิม (เนินเอสโซ่) ในราคาห้องละ 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รวม  
2 ห้อง เป็นเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ  

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2566 และประมาณการรายจ่าย ปี 2566 ให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้ ปี 2566 และ
ประมาณการกำไรสุทธิ ปี 2566 

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2566 จำนวน 5,964,000,000.00 บาท 
6. มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีบูรพา จำกัด ค่าบริการวิชาชีพ 170,000.00 บาท 
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผูไ้ด้รับการสรรหาทั้ง 7 คน เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ  

(อ.เมืองฯ 1 : น.ส.เขมิสรา  สีหาราช / อ.ท่าใหม่  : นายมนตรี  วัฒฐานะ / อ.แก่งหางแมว : ว่าที่  ร.ต.มนตรี  กาบตุ้ม  /  
อ.นายายอาม : นายประดิษฐ์  เจริญชาติ / อ.แหลมสิงห์ : นายอิสระ  ศรีสังข์ / อ.โป่งน้ำร้อน : นายอำนาจ  ชยางคานนท์ / 
อ.เขาคิชฌกูฏ : นายอุกฤษฏ์  จรูญชัย) 

8. มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 - 2567 ประเภทผ่านการอบรมฯ จำนวน 4 คน  คือ นายพรต  สุภาพงษ์ , นางเมตตา  
ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ,นายประเสริฐ  ชำนาญศิลป์ , นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย ประเภทผ่านการอบรมฯและมีคุณวุฒิด้านการเงิน 
การบัญชี จำนวน 1 คน คือ น.ส.สาธิกา  สายสีแก้ว  

9. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตัดเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2564 จำนวน 1,249,199.66 บาท และเงินรอจ่ายคืนนาน 5 ปี จำนวน 
3,082.90 บาท โอนเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ฯ 
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (วันที่ 16 ธ.ค. 65–15 ม.ค. 66) 

1. นายไสว  ภาคพิเศษ หน่วย บำนาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  17 ธันวาคม 2565 

2. นางชื่นจิตต์  ผดุงสมบตัิ หน่วย บำนาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  20 ธันวาคม 2565 

3. นายวสันต์ชัย  ใจด ี หน่วย รร.บ้านเนินดินแดง (อ.โป่ง) 
 ถึงแก่กรรมวันที่  21 ธันวาคม 2565 

 

 
    

 

 

   

สมาคม เรียกเก็บ ม.ค. 66 (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 250 250,000 

ฌสค. 150 
(หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี) 

250,000 

ฌสคค. 500 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายปี 600,000 
 

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2566  863 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 900,579 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถงึแก่กรรม 
1. นางปราณี  โชติพัฒนา 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2566 424 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 372,182 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถงึแก่กรรม 
1.นางสำอางค์  มหาโพธิ์ 2.นายบุญส่ง  เจริญชูโชติ 
3.นางเรณู  วรรณบุตร 4.นางกุน  งามรื่น 

ช.พ.ส. 
 

ข่าว สกสค. จันท์ 

การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละเดือนสหกรณ์จะเรียก
เก็บเงินตรงกับวันรับเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งมี 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 

เดือน 
วันที่เรียกเก็บเงิน 

บำนาญ ข้าราชการ สมาชิกอื่นๆ 
มกราคม อ. 24 พฤ. 26 อ. 31 
กุมภาพันธ ์ อ. 21 พฤ. 23 อ. 28 
มีนาคม ศ. 24 อ. 28 ศ. 31 
เมษายน ศ. 21 อ. 25 ศ. 28 
พฤษภาคม พ. 24 ศ. 26 พ. 31 
มิถุนายน ศ. 23 อ. 27 ศ. 30 
กรกฎาคม ศ. 21 อ. 25 จ. 31 
สิงหาคม พฤ. 24 จ. 28 พฤ. 31 
กันยายน ศ. 22 อ. 26 ศ. 29 
ตุลาคม อ. 24 พฤ. 26 อ. 31 
พฤศจิกายน พฤ. 23 จ. 27 พฤ. 30 
ธันวาคม ศ. 22 อ. 26 ศ. 29 

กรุณาชำระเงินให้ตรงวนัเรียกเก็บเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด   
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966  ID Line : @chancoop 
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ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบัญชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผ่ือเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย ์ 010422546250 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเปน็เงินใคร ทำให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนาคาร 

ที่ รายการ ธันวาคม 2565 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว (บาท) 
เงินทุนสำรองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท) 
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอค. (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนดำเนินการ (บาท) 
กำไรสุทธิ (บาท) 

7,146 
3,442,060,500.00 

534,031,124.63 
9,869,342,377.86 

597,846,289.92 
1,010,988,500.00 

2,071,800.00 
5,418,479,802.12 
1,459,500,000.00 

11,514,898,690.38 
353,237,621.35 

 

ผลการดำเนินงาน 

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

