
           
 

     ฉบบัที  4/2561  วนัที  31  กรกฎาคม  2561 
********************************************************************************************************** 
สวสัดีสมาชิก สอ.ชพ.  ทุกท่าน 
   ...   พบกนัอีกแลว้นะจะ๊... สหกรณฯ์ มีเรืองมาขอประชาสมัพนัธข์า่วเพือแจง้ใหส้มาชิก    
ทกุท่านทราบ ดงันนีะจะ๊…!!  

 ข่าวดี   ข่าวด่วน  สําหรบัสมาชิก  สอ.ชพ. 
     ถึงแมว่้าจะเปิดเทอมกนัมาเป็นเวลาพอสมควรแลว้... สมาชิก สอ.ชพ. ก็ยงัตงัหนา้ตงัตารอ
คอยกนัอยู่... อาจจะมีเสียง...!!! กนับา้งเล็กนอ้ยแตก็่ไมว่่ากนันะจะ๊... จากการประชมุของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณฯ์ เมือวันที  กรกฎาคม  ไดม้ีมตใิหป้ระกาศการใหท้นุการศึกษาบตุรสมาชิก
สหกรณฯ์ ประจาํปี  ทีกาํลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล  ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   
ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการรับทนุการศึกษาบตุรประจาํปี  2561  ดงัน ี
  .  ใหม้ีทนุการศึกษาบตุรสมาชิก  ทุนละ  1,300  บาท  เพือมอบใหแ้กบ่ตุรสมาชิก
สหกรณฯ์  ทีกําลงัศึกษาอยูใ่นระดับอนุบาล  จนถึงระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรี)   
  .  คณุสมบตัขิองสมาชิกสหกรณผ์ูม้ีสิทธิขอรับทนุการศึกษาบตุร 
   .   เป็นสมาชิกสหกรณฯ์ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่    ปี  นบัถึงวันทียืนขอรบั 
                                     ทนุการศึกษาบตุร  
   .   บตุรโดยชอบดว้ยกฎหมายทีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัอนบุาล ถึงระดบั 
                                     อดุมศึกษา (ปริญญาตรี) 
  .  สิทธิของสมาชิกสหกรณฯ์ ในการขอรับทนุการศึกษาบตุร 
   .   สมาชิกสหกรณฯ์ รายหนงึมีสิทธิขอรบัทนุใหบ้ตุรไดเ้พียง    ทุน 
   .   กรณีเป็นสมาชิกสหกรณฯ์ ทังสามีและภรรยา  ซึงมีบุตร    คน   

       ใหส้มาชิกสหกรณฯ์ คนใดคนหนึงเป็นผูข้อรบัทุนไดเ้พียง    ทุน   
       หากมีบุตรเกินกวา่  คน  ใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ ขอรับทุน 
      ไดค้นละ  ทนุ 

  .  หลกัฐานประกอบการยืนขอรบัทนุการศึกษาบตุร 
   4.1  สาํเนาทะเบียนบา้นทีมีชือบุตรของสมาชิก  จาํนวน    ฉบับ  
                                     กรณีผูยื้นเป็นบิดาไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองบตุร                  
                                     อีกจาํนวน 1 ฉบบั 
   4.2  สาํเนาบตัรประจําตวันกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษา  อย่างใดอย่างหนงึ 
                                     หรือเอกสารหลกัฐานอืนทีแสดงใหเ้ห็นวา่กําลงัศึกษาอยูใ่นระดบั 
          ทีกําหนด ในขอ้  จาํนวน  ฉบบั     
  .  การยืนแบบขอรับทนุการศึกษาบุตร  ใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ  ผูม้ีสิทธิขอรับ
ทนุการศึกษาบุตร  ขอรับและยืนแบบคําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานตามขอ้  ไดท้ี
เจ้าหน้าทีธรุการสหกรณ์ฯ (นางสาวรจิต  ทวีทนุ) ห้องรองเลขาธิการคุรสุภา อาคาร

สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา ชนั   ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม   ภายในวนัและ
เวลาราชการ 
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   เมือครบกาํหนดวันยืนแบบขอรบัทนุการศึกษาบตุร  และตรวจสอบคณุสมบัตเิอกสาร 
เรียบรอ้ยแลว้ สหกรณฯ์ จะประกาศรายชอืบตุรผูม้ีสิทธิขอรบัทนุ และกาํหนดวันรับทนุการศึกษาบตุร 
ใหท้ราบภายในเดือนกนัยายน  
 

  ขอขอบคณุสมาชิก... ทีใหค้วามร่วมมือในการประชมุใหญ่
วสิามญัประจําปี  
  เพือใหก้ารดาํเนนิงานของสหกรณฯ์ เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และทนักบัสภาวการณ ์
ทีเปลยีนไป  ซึงจะส่งผลใหเ้กิดประโยชนต์อ่สหกรณใ์นภายหนา้ และเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิก สอ.ชพ. ทกุท่าน จึงทาํใหก้ารพิจารณา (ร่าง) ขอ้บังคบัสหกรณอ์อมทรัพยช์าวพฤหัสบดี จาํกดั 
(ฉบับที 3) พ.ศ. ... ผ่านไปไดด้ว้ยดี ขณะนอียู่ระหว่างการดาํเนินการนาํเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
พิจารณารบัจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเตมิขอ้บงัคบัใหแ้กส่หกรณ ์เพือทีจะไดถื้อใชเ้ป็นขอ้บงัคบัของสหกรณ์
ตอ่ไป 
 

  กาํหนดแนวปฏิบติัการยนืกูเ้งินประเภทสามญั และพฒันาชีวติ 
  จากการประชมุคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณฯ์ ในวันที  กรกฎาคม 561 
ทีผา่นมา ไดม้ีการหารือร่วมกนัและมีมติกาํหนดแนวปฏิบัตกิารยืนกูเ้งินประเภทตา่งๆ เพือใหเ้หมาะสม
กบัสภาวะการปัจจบุัน ดงัน ี
  . กรณียืนกูเ้งนิประเภทสามญั และยืนกูพ้ัฒนาชวิีต  ใหผู้ก้ ู ้และผูค้าํประกนั กรอกขอ้มลู
รายละเอียดเกยีวกบัการกูเ้งนิใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง ทังของผูก้ ูแ้ละผูค้าํประกนัทกุราย  โดยใหเ้วน้
การลงลายมือชือของผ ูก้ ูแ้ละผ ูคํ้าประกนัไว ้ ซึงจะตอ้งมาลงลายมือชือต่อหนา้เจา้หนา้ทีก่อนทีจะ
รับเงนิในของแตล่ะเดือน โดยจะเริมตงัแต่เดือนสิงหาคม  เป็นตน้ไป 
  . กรณียืนกูเ้งนิประเภทฉกุเฉิน  ยืนกูไ้ดต้ามปกตเิชน่เคย 
 

  ความคืบหนา้การพฒันากิจการสหกรณ ์:            
  1. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ไดม้ีการหารือกับธนาคารกรงุไทย จํากัด
เกียวกับเรืองการจ่ายเงินกูผ่้านระบบบริการโอนเงินอัตโนมติัของธนาคารกรงุไทยใน
หลายรปูแบบ  เพือเป็นการเพิมการใหบ้ริการแก่สมาชิก สอ.ชพ. ในรปูแบบใหม่ ซึงมีความทันสมัย
แบบครบวงจร ช่วยเพิมความคล่องตวั ลดเวลาและขนัตอนการปฏิบัตงิาน สามารถกาํหนดวันรับเงินได ้
ลว่งหนา้ สามารถตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งของขอ้มลู และลดความเสียงได ้
  . สหกรณ์ฯ ไดมี้แนวคิดในการพัฒนาทางดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ์
โดยจะนาํเอาโปรแกรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ มาใชใ้นการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ของเรา เช่น 
โปรแกรมยืนกูเ้งนิแบบออนไลน ์เป็นตน้ 
  . สหกรณฯ์ ไดม้ีการประสานกบัผูบ้ริหารทัง  หนว่ยงาน คือ สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา 
และสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. เกียวกับเรืองการขอใชส้ถานทีทําการของสหกรณ์ออมทรัพย ์        
ชาวพฤหัสบดี จาํกดั  ซึงอยู่ระหว่างการประสานงานและการตดิตามผล  
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        แจง้ยอดสมาชิกประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
 จาํนวนสมาชิกประจําเดือนกรกฎาคม 2561 มีจาํนวนทงัสิน 446 คน แยกเป็นสงักดั ดงัน ี 

สมาชกิ 
- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน  191  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.    จาํนวน  233  คน 

สมาชกิสมทบ 
- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน      3  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.    จาํนวน    19  คน 

 รายงานฐานะการเงนิ สอ.ชพ. ณ วนัที 0 มิถนุายน 2561 ดงัน ี 
 สินทรพัย ์     181,656,224.07 บาท 
 หนีสินและทนุ     181,656,224.07 บาท 

- หนสีิน    40,805,305.71 บาท 
- ทนุ            136,506,457.  บาท 

  สรปุ รายไดส้งูกว่ารายจ่าย            4,335,271.59 บาท 
- รายได ้          4,945,367.76 บาท 
- ค่าใชจ่้าย           610,096.1  บาท 

  กําไรสทุธิรอการจดัสรร                         , .  บาท 
 
    

.... พบกนัอีกครงัฉบับหนา้นะจะ๊.... 
 

 ********************************************** 
จดัทาํโดย... ประชาสมัพันธ ์สอ.ชพ. นางสาวบญุสม เธียรฤกษ ์(สม สกสค.) -251-1256    

www.phutsc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


