
 
 

สวัสดสีมาชิก สอ.ชพ. ทุกทาน
......... รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ สรุปสาระสําคัญแจงใหสมาชิกทราบได ดังนี้
 เพื่อแจงใหสมาชิกรับทราบ
  เรื่องท่ี 1  แจงยอดสมาชกิประจําเดอืน
  จํานวนสมาชิกประจําเดือน
 สมาชกิสามัญ 
 - สํานักงานเลขาธกิาร
 - สํานักงานคณะกรรมการ สกสค
 สมาชกิสมทบ 
  - สํานักงานเลขาธกิาร
  - สํานักงานคณะกรรมการ สกสค

 เรื่องท่ี 2  รายงานฐานะทางการเงิน สอ
 สินทรัพย 
 หนี้สินและทุน
  -  หนี้สนิ
  -  ทุน 
 สรุป รายไดสูงกวาคาใชจาย
  -  รายได
  -  คาใชจาย

 เรื่องที่ 3 ปรับลดอตัราดอกเบี้ย

      ดวยสภาวะเศรษฐกิจไทยไดรับ ผลกระทบจากสถานการณตาง ๆ หลายสาเหตุ ไมวาจะ
เปนสงคราม การคาโดยเฉพาะการแพรระบาดของ 

       สอ.ชพ. ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีมติ ปรับลดดอกเบี้ย
ดังนี ้(ท้ังนีต้ั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประเภท อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากฝากออมทรัพย 1
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
     ไมถงึ 30,000 บาท 1
     ตัง้แต 30,000 บาท ขึน้ไป 2
     ตัง้แต 1,000,000 บาทขึน้ไป 3.00  %

 

 

ทุกทาน 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 47 ครั้งที่ 4
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ สรุปสาระสําคัญแจงใหสมาชิกทราบได ดังนี้

เพื่อแจงใหสมาชิกรับทราบ 

แจงยอดสมาชกิประจําเดอืนมิถุนายน 2565   
จํานวนสมาชิกประจําเดือนมิถุนายน 2565 มีจํานวนทัง้ส้ิน 431 

สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา  จํานวน  192 คน 
กงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน  219 คน 

สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา  จํานวน   3 คน 
นักงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน  17 คน 

รายงานฐานะทางการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 210,118,522.94

หนี้สินและทุน 210,118,522.94
หนี้สนิ 54,456,670.65 บาท

 151,468,481.60 บาท
รายไดสูงกวาคาใชจาย 4,193,370.69 บาท

รายได 4,600,647.09 บาท 
คาใชจาย 407,276.40 บาท 

ปรับลดอตัราดอกเบี้ย 
ดวยสภาวะเศรษฐกิจไทยไดรับ ผลกระทบจากสถานการณตาง ๆ หลายสาเหตุ ไมวาจะ

เปนสงคราม การคาโดยเฉพาะการแพรระบาดของ COVID 19 ซึ่งไดสงผลกระทบเปนวงกวาง
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีมติ ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงนิกู

กรกฎาคม 2565) 

เดิม ใหม

อัตราดอกเบี้ย
ตอป 

การคิด 
ดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย
ตอป 

1.00  % ปละคร้ัง 0.75 % 
   

1.00  % ปละ 2 คร้ัง 0.75 % 
2.75  % ปละ 2 คร้ัง 2.00 % 
3.00  % ทุกเดอืน 2.25 % 

ฉบับท่ี 4 / วันท่ี 30 มิถุนายน

4 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2565  
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ สรุปสาระสําคัญแจงใหสมาชิกทราบได ดังนี ้……… 

 คน แยกเปนสังกัดดังนี ้

2565 ดังนี ้ 
94 บาท 
94 บาท 

บาท 
บาท 
บาท 

ดวยสภาวะเศรษฐกิจไทยไดรับ ผลกระทบจากสถานการณตาง ๆ หลายสาเหตุ ไมวาจะ
ซึ่งไดสงผลกระทบเปนวงกวาง 

เงินฝากและดอกเบี้ยเงนิกู 

ใหม 

ลดลง การคิด 
ดอกเบี้ย 
ปละคร้ัง 0.25 % 

  
ปละ 2 คร้ัง 0.25 % 
ปละ 2 คร้ัง 0.75 % 
ปละ 2 คร้ัง 0.75 % 

มิถุนายน 2565 



ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

รายการ

เงินกูทุกประเภท

เรื่องที่ 4 การติดตอสหกรณ 
 เพ่ือน ๆ สมาชิกถามกันเขามาวาสามารถสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสหกรณฯ ไดท่ีไหน
วันนี้เราเลยรวบรวมมาเพ่ืออํานวยความสะดวก ดังนี้จา

ประเภท 
สมัคร ลาออก เพิ่ม/ลดหุน 
สวัสดิการตาง ๆ  

เงินกูสามัญ 

เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฝาก/ถอน เงินฝาก  
(ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ) 

ติดตามขาวสารไดที่ 
 

รายการ 
อัตราดอกเบี้ยตอป 

เดิม ใหม
เงินกูทุกประเภท 5.5 % 5.25 %

เพ่ือน ๆ สมาชิกถามกันเขามาวาสามารถสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสหกรณฯ ไดท่ีไหน
วันนี้เราเลยรวบรวมมาเพ่ืออํานวยความสะดวก ดังนี้จา    

สถานที่ติดตอ 
คุณรจิต  ทวีทุน (นองบี คุรุสภา) 
หอประชุมคุรุสภา ชั้น 3  
กลุมประชุมและประสานงาน 
คุณสุนันท  คงกําจัด (พี่นันท สกสค.) 
อาคารหอพัก สกสค. ชั้น 1 

 คุณจิณหจุฑา  แดงพวน (พี่สาว คุรุสภา) 
กลุมการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคาร2 
คุณจิณหจุฑา  แดงพวน (พี่สาว คุรุสภา) 
กลุมการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคาร2 

 
คุณยุวดี  อภิรมย (นองอุม คุรุสภา) 
กลุมการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคาร2 

 
 

จัดทําโดย ... ประชาสัมพันธ สอ.ชพ. 
ติดตามขาวสารไดที่ www.phutsc.com 

ใหม 
5.25 % 

เพ่ือน ๆ สมาชิกถามกันเขามาวาสามารถสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสหกรณฯ ไดท่ีไหน....  

หมายเหต ุ
 

ยื่นภายในวันที่ 20 
ไดรับเงินสิ้นเดือน 
ยื่นภายในวันที่ 20 
ไดรับเงินสิ้นเดือน 
กอนวันรับเงิน 1 วัน 

 


