
 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา 

สมาคมชาวจันทบุรี ครั้งที่ 4/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี  

แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี 

ครั้งที่ 4/2565 

วันอาทิตยที่  18  กันยายน  2565  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2565  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ  

ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

3.2 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565 

3.3 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเชา 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

   4.1 เรื่อง สลากออมสิน ครบกำหนด 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ท่ีประธานแจงใหทราบ 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2565  

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา 3 - 21) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี 

วันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการผูมาประชุม 

1. พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย   แสวงทรัพย  นายกสมาคมฯ 

2. ดร.อุดม    ชนะสิทธิ์  กรรมการ / อุปนายก 1 

3. พ.ต.อ.สุรัชชัย   คงรอต   กรรมการ / อุปนายก 2 

4. นายวิพัฒน   พัฒนสิน   กรรมการ / เลขาธิการ 

5. นายพรศักดิ์   ลิ้มบุญยประเสริฐ  กรรมการ / เหรัญญิก 

6. นางสาวสราวรรณ  รักษสุวรรณ  กรรมการ / สาราณียกร 

7. นางดรุณี   รุงเรืองผล  กรรมการ / ประชาสัมพันธ 

 

กรรมการผูรวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส (โปรแกรม Zoom) 

1. ผศ.ดร.อานุภาพ   รักษสุวรรณ  กรรมการ / ผูชวยเลขาธิการ 1 

2. นางสาวอมรพรรณ  เมธาทรงสถิตย  กรรมการ / ผูชวยเลขาธิการ 2 

3. ผศ.ดร.ธันวา   จิตตสงวน  กรรมการ 

4. นางสาวสิริรัตน   สุทธิ์วนิช  กรรมการ / บรรณารักษ 

5. นายสุระฉัตร   อุดมทรัพยวัฒนา  กรรมการ 

6. นายจงรัก   สุวโจ   กรรมการ 

7. นายนคร   เผือกนำผล  กรรมการ 
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กรรมการผูไมมาประชุม / (ติดภารกิจ) 

1. นายบุญชนะ  เจริญผล   กรรมการ 

2. นางสุรด ี  พงษพานิช  กรรมการ 

3. นายสมหมาย  สรรพคุณ  กรรมการ 

4. นายพงษศักดิ์  สุขจิตต   กรรมการ 

5. นายประสงค  วังศริไิพศาล  กรรมการ 

6. นายกิตติเดช  จิ๋วสวัสดิ ์  กรรมการ 

7. นายจงกล  วิสุทธิสิงห  กรรมการ 

8. นายเชาวรัตน  เขมรัตน   กรรมการ 

9. นายเกษม  แกนจันทร  กรรมการ 

10. นายมานะ  จิตบานชื่น  กรรมการ 

11. พ.ต.อ.ไตรสิทธิ์  โภคธรรมธนาชัย  กรรมการ 

 

กรรรมการที่ปรึกษาผูมาประชุม 

1. พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย 

2. นายไพรัช  พงษคุณาวุฒิ  

3. ผศ.มานพ  สุดสงวน 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 

   พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย  แสวงทรัพย (นายกสมาคมฯ) แจงในที่ประชุม เรื่อง การมอบทุนการศึกษา

และการจ ัดงานทอดผ าป าสาม ัคค ี ประจำป  2565, Website, ม ีผ ู สนใจขอเช าอาคารสโมสร (ช ั ้น 2)                   

โดยจะหารือในวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอาทิตย ที่ 28 พฤษภาคม 2565  

  นายวิพัฒน พัฒนสิน (กรรมการ/เลขาธิการ) แจงที ่ประชุม ร ับรองรายงานการประชุม           

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุม สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2565 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหท่ีประชุมทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565  
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 3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมจันทบุรี  

      ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 (ตอ) 
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 3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมจันทบุรี  

      ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 (ตอ) 
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 3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมจันทบุรี  

      ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 (ตอ) 

 
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
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3.2 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ. 2565 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ. 2565 (ตอ) 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ. 2565 (ตอ) 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ. 2565 (ตอ) 

   ยอดประเมิณคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565  248,594.68  บาท 

หัก เงินฝากคาภาษีฯ ที่สมาคมฯ ชำระไวแลว      31,275.75 บาท 

คงเหลือ คาหักภาษีฯ ที่สมาคมฯ ตองชำระ    217,318.93 บาท 

 

ที่ประชุมมีมติ ใหสมาคมฯ ทำหนังสือยื่นคำรองคัดคานการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป 2565 

และขอให กร ุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการประเมินภาษีท ี ่ด ินและส ิ ่งปลูกสร าง         

ประจำป 2565 ใหแกสมาคมชาวจันทบุรี 
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3.3 เรื่อง สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงจะครบกำหนด 
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3.3 เรื่อง สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงจะครบกำหนด (ตอ) 

 
ที่ประชุมมีมติ ใหสมาคมฯ ทำหนังสือสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงตอสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

4.1 เรื่อง Website สมาคมฯ 

ที่ประชุมมีมติ  ใหเลื่อนพิจารณาเรื่อง Website ออกไปกอน เนื่องจาก พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ไมไดเขารวม

การประชุมในครั้งนี้ และไมไดเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 

 

4.2 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 

 
ระเบียบการใหทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี 

ประจำป  2565 

********** 

 คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการใหทุนการศึกษาโดย

อาศัยอำนาจตามความสนขอ 19 และขอ 20 แหงขอบังคับสมาคมชาวจันทบุรี พุทธศักราช 2533 จึงวางระเบียบ

การใหทนุการศึกษาไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการใหทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี พ.ศ. 2565” 

ขอ 2. นับแตวันที่ประกาศใชระเบียบนี้ใหยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ 3. “หนวยงานทางการศึกษา” หมายความถึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนวิทยาลัย  สถาบัน  

         และมหาวิทยาลัย 

ขอ 4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

4.1 บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา เปนชาวจันทบุรี หรือ มีภูมิลำเนา     

อยูท่ีจันทบุรี 

4.2 บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานการศึกษา ที่เปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี         

จะไดรับการพิจารณากอน 

4.3 เปนผูที่ไมไดรับทุนการศกึษาจากที่อ่ืน 

4.4 มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี แตขาดแคลนทุนทรัพยที่จะศึกษาตอ 

4.5 มีความประพฤติเรียบรอย ไมติดยาเสพติด หรือตองคดอีาญา ยกเวนลหุโทษ / ประมาท 

4.6 ในกรณีผูขอรับทุนเคยไดรับทุนจากสมาคมชาวจันทบุรี  จะตองมีการรายงาน 

ผลการศึกษาในปที่เคยไดรับทุน 
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4.2 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 (ตอ) 

 

ขอ 5. ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 

5.1 ทุนการศึกษาสำหรับผูขอรับทุนที่กำลังศกึษาอยูในแตละระดับ มีดังนี้ 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6      ทุนละ   3,000   บาท     

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)   ทุนละ  5,000   บาท 

- ระดับอุดมศึกษา       ทุนละ   10,000 บาท 

5.2 หลักเกณฑการพิจารณา 

5.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปการศึกษา (ในระดับที่ขอทุน) ไมต่ำกวา 75 %  

หรือ 2.75 

5.2.2 การพิจารณาเรียงตามลำดับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย 

5.2.3 การใหทุนจะใหครอบครัวละ 1 คน 

5.2.4 จำนวนทุนจะพิจารณากำหนดเปนประกาศในแตละป 

5.2.5 การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการถือเปนสิ้นสุด 

5.3 ผูไดรับทุนตองรายงานผลการศกึษาตอคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีปละ 1 ครั้ง 

ขอ 6. หลักฐานประกอบการพิจารณา 

6.1 ใบขอรับทุนการศึกษาประจำปการศึกษา ขอรับไดที ่สมาคมชาวจันทบุรีฯ หรือที่

หนวยงานทางการศึกษา และตองกรอกขอมูลดวยตนเอง 

6.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตองใหสถานศึกษา (ในระดับที่ขอทุน) ออกหนังสือรับรองผล

การศึกษาตลอดปการศึกษา จะตองมคีะแนนเฉลี่ยตามขอ 5.2.1 

6.3 สำเนาสูติบัตรของผูขอทุน 

6.4 สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี หรือบัตรประจำตัวประชาชน 

ขอ 7. กำหนดเวลา 

สมาคมชาวจันทบุรี จัดทำประกาศวันเปด - ปดวันรับสมัคร กอนวันมอบทุนลวงหนา อยางนอย 

2 เดือน พรอมกำหนดวันประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ การมอบทุนการศึกษา 
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4.2 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 (ตอ) 

 

ขอ 8. การเพิกถอนสิทธิ์ของผูไดรับทุนการศึกษา 

8.1 ถึงแกกรรม 

8.2 ถูกออกจากสถานศึกษาโดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือโดยมีหลักฐาน

แสดงจากผูปกครอง หรือผูอำนวยการ อธิการบดี สถานศกึษาที่กำลังศกึษาอยู 

8.3 สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานแสดงจากผูปกครอง 

ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.2565 

 

 พ.ต.ท.ดร. 

 (ธวัชชัย  แสวงทรัพย) 

                  นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

 

 

ที่ประชุมมีมติ  จัดสรรทุนการศึกษา ประจำป 2565 จำนวน 69 ทุน หากมีผูสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเขามา

เพิ่ม สมาคมฯ จะนำมาพิจารณาจำนวนทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง และไดกำหนดวันมอบทุนการศึกษา 

ประจำป 2565 คือ วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-    

รำไพพรรณี  โดยมอบหมายให  นายนคร  เผือกนำผล  เปนผูดำเนินการตอไป 

 

 4.3 เรื่อง งานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565 

ที่ประชุมมีมติ  ใหจัดงานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565 ณ  วัดบน  ตำบลบอพุ อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

ในว ันอาทิตยท ี ่  23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมอบหมายให นายจงรัก ส ุวโจ              

เปนผูประสานงานเก่ียวกับงานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565 ตอไป 
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4.4 เรื่อง มีผูสนใจขอเชาอาคารสโมสร (ช้ัน 2)  
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4.4 เรื่อง มีผูสนใจขอเชาอาคารสโมสร (ช้ัน 2) (ตอ) 

สรุป ที่ประชุมนอกรอบ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมฯ 

ความคิดเห็นที่ประชุม 

1. ระยะเวลาฟรี ไมควรเกิน 3 เดือน 

2. คาเชาใหแบงเปน 

2.1 คาเชาอาคาร  เดือนละ 10,000 บาท 

2.2 เงินบริจาค   เดือนละ 30,000 บาท 

3. ใหที่จอดรถ ฟรี 5 คัน  

4. ชำระคาเชา ครั้งละ 6 เดือน 

 

ที่ประชุมมีมติ ใหสมาคมฯ ทำหนังสือแจงใหเชาพื ้นที ่ อาคารสโมสร (ชั ้น 2) ตอบริษัท ช.การชาง จำกัด 

(มหาชน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

1. ยกเวนคาเชาอาคารสโมสร (ชั้น 2) เปนระยะเวลา 3 เดือน (กรณี ผูเชาปรับปรุงอาคาร) 

2. อัตราคาเชา  เดือนละ 45,000 บาท 

3. พ้ืนที่จอดรถฟรี จำนวน 5 คัน  

4. ชำระคาเชา ครั้งละ 6 เดือน 
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4.5 เรื่อง การตอสัญญาเชา อาคารสโมสร (ช้ัน 1) 
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4.5 เรื่อง การตอสัญญาเชา อาคารสโมสร (ช้ัน 1) (ตอ) 

ที่ประชุมมีมติ  อนุม ัติ ให ร านอาหารจ ันทร รพ ีทำส ัญญาเช าก ับทางสมาคมฯ และหาร ือเง ื ่อนไขใหม                 

กับทางรานอาหารจันทรรพี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

 5.1 เรื่อง Website   

  ส ม า ค ม ฯ  พ . ต . ท . ด ร . ธ ว ั ช ช ั ย  แ ส ว ง ท ร ั พ ย  ( น า ย ก ส ม า ค ม ฯ )  ม อ บ ห ม า ย ใ ห                                      

ผศ.ดร.อนุภาพ รักษสุวรรณ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ Website ตอไป 

ที่ประชุมมีมติ  รับทราบ 

 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

           พ.ต.ท.ดร.                               ประธานที่ประชุม 

            (ธวัชชัย  แสวงทรัพย)                                                                                     

         นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

                                                                                       

นาย                                ผูบันทึกการประชุม                                                                                                           

           (วิพัฒน  พัฒนสิน)     

  เลขาธิการนายกสมาคมชาวจันทบุรี 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหท่ีประชุมเพื่อทราบ 

3.1 เร ื ่อง รายงาน รายร ับ - รายจ าย ของสมาคมชาวจ ันทบ ุร ีฯ ประจำเด ือน กรกฎาคม -               

สิงหาคม 2565 

 



หนา 23 
 

3.1 เร ื ่อง รายงาน รายร ับ - รายจ าย ของสมาคมชาวจ ันทบ ุร ีฯ ประจำเด ือน กรกฎาคม -               

สิงหาคม 2565 (ตอ) 
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3.1 เร ื ่อง รายงาน รายร ับ - รายจ าย ของสมาคมชาวจ ันทบ ุร ีฯ ประจำเด ือน กรกฎาคม -               

สิงหาคม 2565 (ตอ) 
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3.1 เร ื ่อง รายงาน รายร ับ - รายจ าย ของสมาคมชาวจ ันทบ ุร ีฯ ประจำเด ือน กรกฎาคม -               

สิงหาคม 2565 (ตอ) 
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3.1 เร ื ่อง รายงาน รายร ับ - รายจ าย ของสมาคมชาวจ ันทบ ุร ีฯ ประจำเด ือน กรกฎาคม -               

สิงหาคม 2565 (ตอ) 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

 

3.2 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565 

ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี ครั้งที่ 3/2565 มติที่ประชุม ใหสมาคมฯ 

ทำหนังสือยื ่นคำรองคัดคานการประเมินภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสราง ประจำป 2565 และขอให

กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป 2565 ใหแกสมาคม

ชาวจันทบุรีนั้น 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สมาคมฯ ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาคำรองคัดคานการ

ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป 2565 (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 27 - 30) 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565 (ตอ) 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565 (ตอ) 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565 (ตอ) 
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3.2 เรื่อง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ.2565 (ตอ) 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................   
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3.3 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเชา 
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3.3 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเชา (ตอ) 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

4.1 เรื่อง สลากออมสิน ครบกำหนด 

สลากออมสินพิเศษ ใกลครบกำหนด งวดที่ 205 เลขที่ ฮ 9534537 ถึง ฮ 9584536  

จำนวน 50,000 หนวย เปนเงิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) 

   วันที่รับฝาก  2 กันยายน 2563 

   วันที่เริ่มมสีิทธิถูกรางวัล 3 กันยายน 2563 

   วันมีสิทธิถอนครบอายุ 2 กันยายน 2565 

 

(สลากออมสินพิเศษ ดานหนา) 

 

(สลากออมสินพิเศษ ดานหลัง) 
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4.1 เรื่อง สลากออมสิน ครบกำหนด (ตอ) 

ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบรุี ครั้งที่ 2/2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ เมื่อ

สลากออมสินครบกำหนดแลว ใหถอนเงินทัง้หมดออกมาและนำไปซือ้สลากออมสินฉบับใหมตอ  

บัดนี้ สลากออมสินพิเศษ ไดครบกำหนดแลว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ไดมียอดเงินสลาก

รวมถึงดอกเบี ้ย เข าบ ัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเผื ่อเร ียก สาขาเทเวศร เลขที ่บ ัญชี  

020014310443 ชื่อบัญชี สมาคมชาวจันทบุรี ดังนี้ 

- ยอดเงนิสลากออมสนิ 2 กนัยายน 2565  

จำนวนเงนิ  5,000,000 บาท 

 

- ดอกเบี้ยสลากออมสิน 2 กันยายน 2565  

จำนวนเงนิ 10,000   บาท 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพจิารณา 

ที่ประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

  

 


