
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560

เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว  ตําบลบางพระ

อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด

โทร. 0-3951-2460  โทรสาร 0-3951-2461

www.krutrat.com Email : trat_coop@hotmail.com

ระดับ จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท)

ม.1  30  36,000

ม.4, ปวช.1  30  45,000

ป.ตรี ป 1, ปวส.1  43  86,000

ป.โท ป 1  2  6,000

รวม  105  173,000

บัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

เลขที่ 206-1-11667-1  สาขาตราด

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ

เงินสงเคราะหศพลวงหนาของ สสอค., สส.ชสอ. 
และคาเบี้ยประกันสินเชื่อของ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สําหรับ ป 2561

1. เรียกเก็บเงินสงเคราะหศพลวงหนามีผลคุมครอง

ตั้งแต 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 

 - สมาชิก สสอค.   คนละ  4,840.- บาท  

 - สมาชิก สส.ชสอ. คนละ  4,820.- บาท

2. คาเบี้ยประกันสินเชื่อกับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งมีผลความคุมครองตั้งแต 1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

 - ทุนประกันสินเชื่อ  1,000,000.- บาท

  จายคาเบี้ยประกัน 6,900.- บาท

 - ทุนประกันสินเชื่อ  500,000.- บาท

  จายคาเบี้ยประกัน 3,450.- บาท

สหกรณไดสํารองจายเงินไปใหกอนแลว 

โดยสหกรณฯ จะหักจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิก หาก

ทานใดมีเงินปนผล-เฉลี่ยคืนไมพอหัก สหกรณฯ จะแจงใหทานนํา

เงินมาชําระที่สํานักงาน สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ภายใน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

การสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

กรุณายื่นใบสมัคร ระหวางวันที่ 1-25 ของทุกเดือน

เพื่อเปนสมาชิกในเดือนถัดไป

ในปนี้มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ไดรับเงิน

สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60, 65, 70, 75, 80, 85, 

90, 95 และ 100 ป จํานวนทั้งสิ้น 215 ราย เปนเงิน 

3,763,000 บาท  และสหกรณฯ จะมอบเงินสวัสดิการ

นี้ใหแกสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2560

ระดับ จํานวนทุน

สรุปจํานวนทุนการศึกษา
มอบใหแกบุตรสมาชิก

ประจําป  2560



¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹
¶Ö§ÊÁÒªÔ¡

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57 

ทกุทานท่ีไดรบัการสรรหาเปนตวัแทนของแตละหนวย ซึง่ไดประกาศผล

ไปแลว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผานมา ซึ่งจะเขามาชวยกันบริหาร

งาน ของสหกรณใหเกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

ในเดือนพฤศจิกายน มีสมาชิกหลายทานคงอยากจะทราบวา  ปนี้

จะไดปนผลเทาไหร เพื่อจะเตรียมวางแผนในการใชจายเงินถือวาเปน

เงนิกอนพิเศษเลยทเีดยีว จากการทีเ่ราไดประมาณการผลกาํไรตอป เอา

ไว ในปน้ีคาดวาสมาชิกคงจะไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนใกลเคียงกับ

ปที่ผานมาซึ่งมากกวาผลตอบแทนที่ทานไดรับจากสถาบันการเงินอื่นๆ 

อยางแนนอนและสมาชิกจะไดรับเงินหลังจากการประชุมใหญสามัญ

เสร็จสิ้นในวันเสารที่ 2 ธ.ค.60 จึงขอเชิญชวนใหสมาชิกทุกทานไปรวม

ประชุมกันนะครับ โดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 11.00 น. พรอม

รับเงินคาพาหนะและคาของทีร่ะลกึ โดยปนี ้ไดกาํหนดจดัประชมุใหญที่  

อบจ.ตราด นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลมอบใหกับสมาชิก เปนเงินสด 

30 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ในที่ประชุมดวย

กระผมไดเขามาบริหารงานในสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด 

ครบวาระเปนเวลา 2 ป โดยมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะใหการดําเนินงาน

เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หลักการของสหกรณฯ เพื่อใหสหกรณฯ 

มีความมั่นคง ยั่งยืน เปนที่ไววางใจ และดูแลผลประโยชนที่พึงไดรับ

ของสมาชิกเปนสําคัญอยางแทจริง ณ โอกาสนี้ กระผมในนามของคณะ

กรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 56 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ได

ใหความรวมมือ เชื่อมั่นในกิจการของสหกรณฯ ดวยดีตลอดมา

 ดวยความเคารพ

 (นายจํานง  เหลาคงธรรม)

 ประธานกรรมการ

ผูที่ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการประจําหนวยตางๆ มีรายชื่อ ดังนี้
 ประธานกรรมการ นายคราวุธ  หงษวิเศษ
 กรรมการหนวย...
 บํานาญ สพป.ตราด นางดวงพร  คณาญาติ
 บํานาญ สพป.ตราด นายสานิตย  ถาวรประเสริฐ
 อําเภอเมืองตราด 2  นายสุชาติ  กะไชยวงษ
 อําเภอเมืองตราด 3  นายวัชระ  ตราดธารทิพย
 อําเภอบอไร นายประเมิน  ทองพรอง
 อําเภอแหลมงอบ นายสุรศักดิ์  ชอทอง

สหกรณฯ จะนํารายชื่อผู ที่ไดรับการสรรหาเสนอตอท่ี
ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งตอไป

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด โดยมติคณะกรรมการ 
ขอแจงกําหนดเวลาการลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญ ในวัน
เสาร ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดตราด 
(ศูนย OTOP) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 - เริ่มลงทะเบียนตั้งแต 08.00 - 11.00 น. เพื่อรับคา
พาหนะและคาของที่ระลึกเฉพาะสมาชิกที่มาลงทะเบียนเขา
รวมประชุมใหญเทานั้น สําหรับสมาชิกที่ไมไดมารวมประชุม
ใหญ ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จะไดรับเฉพาะคาของที่ระลึก 
โดยสหกรณจะโอนเขาบญัชเีงินเดอืนใหแกสมาชกิภายหลงัวนั
ประชุมใหญตอไป
 - ใหนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการมาแสดงดวย

“จะลงลายมือชื่อแทนกันไมได”

ผลการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการดําเนินการ

ชุดที่ 57 ป 2561

กําหนดการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560

ภาพกิจกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ

ชุดที่ 57 ป 2561 ภาพกิจกรรม
การมอบเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป

ประจําป 2560

สหกรณจะโอนเงินปนผล - เฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินเดือน

ของสมาชิกในวันเสารที่ 2 ธันวาคม 2560 หลังจาก

การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เสร็จสิ้นแลว


