
 
 

           
 

     ฉบบัที  6/2561  วนัที  25  กนัยายน  2561 
********************************************************************************************************** 

สวสัดีสมาชิก สอ.ชพ.  ทุกท่าน 

   ...   พบกนัอีกแลว้นะจะ๊... สหกรณฯ์ มีเรืองมาขอประชาสมัพนัธข์า่วเพือแจง้ใหส้มาชิก    

ทกุท่านทราบ ดงันนีะจะ๊…!!  

  ประกาศ ด่วนสดุสดุ 
  สมาชิกทียืนกูเ้งนิประเภทสามญัไวใ้นเดือนกนัยายน  ขณะนไีดม้ีการอนมุตัเิงินกู ้
เรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้ก้ ูแ้ละผูค้าํประกนั มาลงลายมือชือตอ่หนา้กรรมการและเจา้หนา้ทีในวนัอังคารที 

 และวนัพุธที  กนัยายน  นี ในเวลา .  น. – .  น.  ณ หอ้งประชมุมาลากลุ 
ชนั   อาคารสาํนกังานเลขาธิการครุสุภา   

            กําหนดการมอบทุนการศกึษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ์ 
ประจําปี 61     
            มาแลว้จรา้... ขา่วทีพีๆ นอ้งๆ ตงัตารอคอยกนัมานานพอสมควร ... วันนทีีรอคอยก็
ไดม้าถึงแลว้นะครา้...!!!   สาํหรับในปี  นีมีผูม้ีสิทธิขอรับทนุการศึกษาบตุรสมาชิกสหกรณ์
ออมทรพัยช์าวพฤหสับดี จาํกดั ทังสินจาํนวน  คน  เป็นสมาชิกสงักดัสาํนกังานเลขาธิการครุสุภา  
จาํนวน  คน และสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ สกสค. จาํนวน  คน  โดยกาํหนดการมอบทุน 
การศึกษาบุตรในวนัพุธที 3 ตลุาคม 2561  เวลา 13.30 –14.3  น. ณ หอ้งประชมุมาลากลุ 
ชนั  อาคารสํานกังานเลขาธิการคุรสุภา  นะจะ๊ 
  สาํหรบัสมาชิกท่านใดทีไม่สามารถไปรับทนุในวันพธุที  ตลุาคม  ได ้ ก็ไมต่อ้ง
ตกใจนะจะ๊ ใหไ้ปรบัทนุไดที้เจา้หนา้ทีการเงินพีสาวคนสวยของพวกเรานนัเองจรา้ (นางสาวชติุกาญจน ์  
เอียมแจ๋) หรอืพีแจ๋...จรา้  ณ กลุม่บริการผูข้อประกอบวิชาชีพ สาํนกัทะเบียนและใบอนญุาตประกอบ
วิชาชพี ชนั  อาคาร  สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา ภายในวันองัคารที 9 ตลุาคม 2561 เวลา .  น. 

        แจง้ยอดสมาชกิประจําเดือนกนัยายน 2561 
 จาํนวนสมาชิกประจําเดือนกนัยายน 2561 มีจาํนวนทงัสิน 445 คน แยกเป็นสงักดั ดงัน ี 

สมาชกิ 
- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน  191  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.    จาํนวน  231  คน 

สมาชกิสมทบ 
- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน      4  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.    จาํนวน    19  คน 
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 รายงานฐานะการเงนิ สอ.ชพ. ณ วนัที 1 สิงหาคม 2561 ดงัน ี 
 สินทรพัย ์     187,253,346.80 บาท 
 หนีสินและทนุ     187,253,346.80 บาท 

- หนสีิน    43,948,211.71 บาท 
- ทนุ           137,901,857.  บาท 

  สรปุ รายไดส้งูกว่ารายจ่าย            5,403,277.82 บาท 
- รายได ้          6,595,858.74 บาท 
- ค่าใชจ่้าย         1,192,580.92 บาท 

   ความคืบหนา้การพฒันากิจการสหกรณ ์:  
                 ขา่วดี  สําหรบัสมาชิก  สอ.ชพ. ทียนืกูเ้งินประเภทสามญั  
  จากการประชมุคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณฯ์ ครังที 10/2561 เมอืวันจนัทรท์ี  4  
กนัยายน  2561 ไดห้ารือและตกลงร่วมกนัเพือเป็นการชว่ยแบ่งเบาภาระใหก้บัสมาชกิ สอ.ชพ. โดยการขยาย
ระยะเวลาผ่อนชําระค่างวด  เพือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุัน และเป็นการ 
เอือประโยชนใ์หแ้กส่มาชกิ จึงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารกูเ้งนิสามญัสหกรณอ์อมทรัพยช์าวพฤหสับดี จาํกดั ดงัน ี

 

ที 
 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
(เดือน) 

 

ก ูไ้ด ้ (เท่า) 
ขอเงินเดือน 

 

วงเงินก ูไ้ม่เกิน 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ผอ่นชําระ 

(งวด) 

จํานวน 
ผ ูคํ้าประกนั 

(คน) 
1 1 - 12 เดือน  20 260,000 96 2 
2 13 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 24  25 380,000 114 2 
3 25 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 36  30 500,000 126 3 
4 37 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 48  35 620,000 138 3 
5 49 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 60  40 740,000 150 4 
6 61 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 72  45 860,000 156 4 
7 73 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 84  50 980,000 156 5 
8 85 เดือน ขนึไป  แตไ่มเ่กิน 96  55 1,100,000 156 5 
9 97 เดือนขนึไป  แต่ไมเ่กิน  60 1,200,000 156 5 

 

                 ขา่วดี  สําหรบัการขยายวงเงินกูเ้พือเหตฉุกุเฉิน  
  เพือใหเ้ป็นการสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุัน  และเป็นการ 
เอือประโยชนใ์หแ้กส่มาชิก สอ.ชพ.  คณะกรรมการฯ ไดม้ีความเห็นตรงกนัและเพือเป็นการแบ่งเบาภาระ
ใหแ้กส่มาชิกจึงไดม้กีารขยายวงเงนิก ูเ้พือเหตฉุกุเฉิน ซึงจากเดิมกูไ้ด ้  เท่าของเงนิไดร้ายเดือน แตไ่มเ่กิน 

,  บาท  ไดมี้การขยายวงเงินกูเ้ป็นกูไ้ดไ้ม่เกิน  เท่าของเงินไดร้ายเดือน
ของสมาชิกผูกู้น้นั แต่ตอ้งไม่เกิน ,  บาท 
 

     ขา่วดี  สําหรบัสมาชิกทีจะเกษยีณอายกุารปฏิบติังาน และ
เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จรายเดือนของสํานกังาน มีสิทธิกูเ้งินสามญัได ้ 
แต่ระยะเวลาการผ่อนชําระหนีตอ้งไม่เกินอาย ุ  ปี  (อยูร่ะหวา่งดําเนินการ
ทําประกาศหลกัเกณฑฯ์) 
    

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

www.phutsc.com 
 


