
 

 

 

 

สวัสดสีมาชิก สอ.ชพ.  ทุกทาน 

 ขาวสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดท่ี 42 มาพบสมาชิกอีกแลว ฉบับนี้มีเรื่องดีๆ จะมาแจง
ใหสมาชิกทราบอีกเชนเคย  
 

การบริการเงินกูประจําเดือนมิถุนายน 2560 
มีสมาชิกหลายคนกังวลและสอบถามเก่ียวกับการอนุมัติเงินกูประเภทตางๆ ประจําเดือนมิถุนายน 2560 

เพราะเกรงวายื่นกูเงินแลวจะไมไดรับเงิน เนื่องจากมีความจําเปนตองใชจาย  
ดวยมีสมาชิกแจงความประสงคขอกูเงินเปนจํานวนมาก และมจีํานวนเงินมากกวาที่สหกรณมีไว

ใหบริการ คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณจึงไดพยายามประสานแหลงเงินทุน โดยเฉพาะชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก คาดวาจะสามารถใหสมาชิกกู
ไดครบทุกคนประมาณสัปดาหแรกของเดือนกรกฎาคม 2560  

ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันศุกรที ่23 มิถุนายน 2560           
ไดพิจารณาอนุมัติเงินกูประจําเดือนมิถุนายน 2560 ใหสมาชิกที่ยื่นคําขอกูครบทุกราย และทุกประเภทเงินกู     
ในเบื้องตน สหกรณสามารถจายเงินกูใหแกสมาชิกตามจํานวนเงินที่สหกรณมีใหบริการ ดังนี้ 

เงินกูสามัญ    มีผูยื่นกู 45 ราย   สามารถจายได 38 ราย 
เงินนกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีผูยื่นกู 8 ราย   สามารถจายได 2 ราย 
เงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉิน   มีผูยื่นกู 6 ราย    สามารถจายไดครบทั้ง 6 ราย 

สําหรับรายที่ยังไมไดรับเงินกูและมีความประสงคจะรับเงินกูดังกลาว ซึ่งคาดวาจะไดรับ
ประมาณสัปดาหแรกของเดือนกรกฎาคม 2560 โดยคิดดอกเบีย้คร่ึงเดือน สามารถแจงความ
ประสงคที่เจาหนาทีเ่งินกู คณะกรรมการดําเนินการ ตองขออภัยในความไมสะดวกในครั้งนี้ 
 

เรื่องแจงเพื่อทราบ   
 จํานวนสมาชิก ประจําเดือนมิถุนายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 463 คน แยกเปนสังกัด ดังนี้  

สมาชิก 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน  185 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน  233 คน 

สมาชิกสมทบ 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน     9 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน   36 คน 

 

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดังนี้  
 สินทรัพย     155,262,480.99 บาท 
 หนี้สินและทุน     155,262,480.99 บาท 

- หนี้สิน      23,536,605.14 บาท 
- ทุน              128,878,596.63 บาท 

  สรุป รายไดสูงกวารายจาย                      2,847,279.22 บาท 
- รายได        3,479,195.37 บาท 
- คาใชจาย          631,916.15 บาท 

ฉบับที่ 4 / วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
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ความกาวหนาการปรับปรุงระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ เม่ือเร็วๆ นี้ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบสหกรณออมทรัพย  

ชาวพฤหัสบดี จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. ..... เรียบรอยแลว รวมทั้งเห็นควรปรับประเภท
และอัตราการจายชวยเหลือสวัสดิการสมาชิกใหเหมาะสมกับสภาวะคาครองชีพในปจจุบัน  อีกทั้งกรณีพนจาก
หนาที่การงานเนื่องจากลาออกโดยไมมีความผิด และกรณีคนโสด ก็ไดรับสวัสดิการดังกลาวดวย คาดวา         
จะสามารถประกาศใชเร็วๆ นี้  

 

หลักเกณฑการกูเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ระยะเวลา 

เปนสมาชิก (เดือน) 
วงเงินกูตั้งแต 

(บาท) 
วงเงินกูไมเกิน 

(บาท) 
ระยะเวลา 

ผอนชําระ (เดือน) 
ผูค้ําประกัน 

และเงื่อนไขอื่น 
 

เปนสมาชิกมาแลว 
ไมนอยกวา 1 เดือน 
กูไดไมเกิน 6 เทา  
ของเงินเดือน 

1.00 5,000.00 5  
 

1  คน 
5,001.00 10,000.00 10 

10,001.00 30,000.00 15 
30,001.00 50,000.00 20 
50,001.00 70,000.00 26 

70,0001.00 100,000.00 36 
 

หลักเกณฑการกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ระยะเวลา 

เปนสมาชิก (เดือน) 
วงเงินกูตั้งแต 

(บาท) 
วงเงินกูไมเกิน 

(บาท) 
ระยะเวลา 

ผอนชําระ (เดือน) 
ผูค้ําประกัน 

และเงื่อนไขอื่น 
เปนสมาชิกมาแลว 
ไมนอยกวา 1 เดือน 
- สมาชิกสามัญกูได     
4 เทาของเงินเดือน   
แตไมเกิน 50,000 บาท 
- สมาชิกสมทบกูได
เทาคาหุนที่มีอยู  

1.00 5,000.00 5 ไมตองมี
หลักประกัน 
 

 
5,001.00 10,000.00 8 1 คน 

หรือมูลคาหุน 10,001.00 50,000.00 12 

 

www.phutsc.com เว็บไซตสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด 
 เว็บไซตสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด (www.phutsc.com) ไดเปดใหบริการสมาชิก
เรียบรอยแลว และไดเชื่อมโยงลิงคไวที่อินทราเน็ตของคุรุสภา และสํานักงาน สกสค. เพ่ือความสะดวกของ
สมาชิกอีกดวย  

สําหรับขอมูลเก่ียวกับสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด  อาทิ ประวัติและรายชื่อ                 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ บริการเงินฝาก เงินกู และสวัสดกิาร ระเบียบขอบังคบั                  
ดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ เว็บบอรด และตดิตอสหกรณ รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ                        
ความเคลื่อนไหวของสหกรณที่เปนปจจุบัน  

ตอจากนี้ไปสมาชิกจะสะดวกในการรับขอมูลขาวสารและบริการจากสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี 
จํากัด  รวมท้ัง สามารถรับทราบความกาวหนาและใชบริการดวยตนเอง เพียงแตสมาชิกเขาไปที่เว็บไซต 
www.phutsc.com อยาลืมไปใชบริการกันมากๆ  หากมีขอสงสัยและคําติชม เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณในการทํางานตอไป ก็ไปที่เว็บบอรดของเว็บไซตสหกรณ 
 

.... พบกันอีกครั้งฉบับหนา.... 
********************************************** 

จัดทําโดย... ทีมประชาสัมพันธ สอ.ชพ.    094-423-5654 /094-723-1836 
นายจันทรยงยุทธ บุญทอง (ผอ.ยุทธ คุรุสภา) และนางสาวชนัญชิดา  เกษโกมล (ดา สกสค.)  


