
 

 

 

 

สวัสดสีมาชิก สอ.ชพ.  ทุกทาน 
 ขาวสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดท่ี 42 ฉบับนี้มีเรื่องดีๆ แจงสมาชิกมากมาย 
 กอนอ่ืน ขอย้ําวา วันนี้สหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด กาวหนาไปอีกขั้นหนึ่งแลว        
เรามีเว็บไซตของสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบด ีจํากัด www.phutsc.com จึงอยากใหสมาชิกเขาไปใช
บริการกันเยอะๆ เพราะไดอัพเดทขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับสหกรณฯ ที่รวดเร็ว และเปนปจจุบัน  

ประการที่สําคัญ เว็บไซตสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบด ีจํากัด www.phutsc.com จะเปนแหลง
รวบรวมเพื่อการสืบคนเก่ียวกับระเบียบ ขอบงัคับ แบบฟอรม และขอมูลตางๆ ที่ถูกตองของสหกรณฯ    
ใหสมาชิกไดดาวนโหลดไปศึกษาและนําไปใชไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการบริการอีกประการหนึ่งของ
สหกรณฯ ที่คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดพัฒนากิจการสหกรณเพื่อสมาชิก 
  

มีรองประธานกรรมการคนใหม 
 ดวย ผอ.สุเทพ ริยาพันธ ไดลาออกจากการเปนรองประธานกรรมการ และสมาชิกสหกรณ       
ออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งท่ี 4/2560 วันศุกรท่ี 23 
มิถุนายน 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2560 
ไดมีการเลือกรองประธานกรรมการคนใหม ไดแก  ผอ.ราณี  จีนสุทธ  
 ในนามคณะกรรมการดําเนินการฯ และสมาชิก ตองขอขอบพระคุณ ผอ.สุเทพ  ริยาพันธ ที่ใหการ
สนับสนุนสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ดวยดีมาโดยตลอด และทานยังเปนกําลังสําคัญและเขมแข็ง
พัฒนากิจการสหกรณฯ ใหกาวหนาตามลําดับ   
 สําหรับ ผอ.ราณี  จีนสุทธ รองประธานกรรมการคนใหม มีงานสําคัญหลายประการที่ตองดําเนินการ 
ทั้งในสวนการพัฒนากิจการสหกรณฯ และการบริการสมาชิก       
 

เรื่องแจงเพื่อทราบ   
 จํานวนสมาชิก ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 461 คน แยกเปนสังกัด 

ดังนี้  
สมาชิก 

- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน  186 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน  232 คน 

สมาชิกสมทบ 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน     9 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน   34 คน 

 

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้  
 สินทรัพย     157,350,554.73 บาท 
 หนี้สินและทุน     157,350,554.73 บาท 

- หนี้สิน      24,145,751.64 บาท 
- ทุน              129,599,396.63 บาท 

  สรุป รายไดสูงกวารายจาย                      3,605,406.46 บาท 
- รายได        4,251,395.41 บาท 
- คาใชจาย          645,988.95 บาท 

ฉบับที่ 5 / วันที่ 2 สิงหาคม 2560 
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ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2560 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2560       

ไดประกาศใชเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา เรียบรอยแลว  
ระเบียบนี้มีอะไรใหมบาง อาท ิ1) เพ่ิมสวัสดิการการเปนโสดใหแกสมาชิกท่ีมีอายุการเปนสมาชิก      

15 ปขึน้ไป และมีอายุครบ 50 ปบริบูรณขึ้นไป 2) เพ่ิมอัตราเงินชวยเหลือสวัสดิการทุกกรณี เพื่อใหเหมาะสม
กับสภาวะปจจุบัน 3) ปรับแกคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับบริการ และ 4) เพ่ิมระยะเวลาในการขอรับสิทธ ิ
เปนตน สามารถศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตสหกรณฯ 

 

ตารางหลักเกณฑเงือ่นไขและอัตราการจายเงินสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือสวัสดิการ 
สมาชิกสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด  

วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2560 

 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2560 
 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดอนุมัติการใหทุนบตุรสมาชิกสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด 
ประจําป 2560 ทุนละ 1,300 บาท  

ผูมีสิทธิขอรับทุน ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ีปดการย่ืนแบบขอรับทุน และ
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายทีก่ําลังศึกษาในระดับอนุบาล จนถึงปริญญาตรี โดยมีสิทธิไดรับเพียง 1 ทุน 
(กรณีเปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยา มีบุตร 1 คน ใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งยื่นขอรับทุน หากมีบุตรมากกวา      
1 คน ใหสมาชิกขอรับทุนไดคนละ 1 ทุน)  

เอกสารประกอบการยื่น ไดแก สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อบุตรของสมาชิก กรณีผูยื่นเปนบิดา ไมได  
จดทะเบียนสมรส ใหยื่นหนังสือรับรองบุตรประกอบดวย จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวากําลังศึกษาในระดับที่ยื่นขอรับทุน จํานวน 1 ฉบับ 

สามารถยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตรพรอมเอกสารหลักฐานไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560 ที่คณุรจิต ทวีทุน ณ หนาหองรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานเลขาธิการ     
คุรุสภา 
 

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

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

 
อายุการเปน

สมาชิก 

เงนิชวยเหลือสวสัดิการกรณีตาง ๆ ที่สมาชิกไดรับ (บาท) 
  โสด สมรส คลอด

บุตร 
พนจาก

หนาที่การงาน 
ครอบครัว 
ถึงแกกรรม 

พักรักษาตัว  
(รักษาตัว 20 

วันข้ึนไป) 

สูญเสียอวัยวะ 
จํานวน 1 ขาง 

สูญเสียอวัยวะ 
จํานวน 2 ขาง 
หรือทุพพลภาพ 
หรือถึงแกกรรม 

นอยกวา 1 ป - - - - 1,000 1,200 3,000 10,000 
1 ป - 2 ป - 1,000 1,000 - 1,500 1,800 6,000 15,000 
3 ป - 4 ป - 1,000 1,500 - 2,000 2,000 12,000 25,000 
5 ป - 10 ป - 1,000 2,000 2,500 2,500 3,000 18,000 35,000 
11 ป - 15 ป - 1,000 2,500 5,000 3,000 3,600 24,000 45,000 
16 ป - 20 ป - 1,000 3,000 7,500 3,500 4,200 30,000 55,000 
21 ป - 25 ป - 1,000 3,500 10,000 4,000 4,800 36,000 65,000 
26 ป - 30 ป - 1,000 4,000 12,500 4,500 5,400 42,000 75,000 
31 ปขึ้นไป - 1,000 4,500 15,000 5,000 6,000 48,000 85,000 
15 ปขึ้นไป
และมีอาย ุ
ครบ 50 ป

บริบูรณขึ้นไป 

3,000 - - - - - - - 


