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สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด จัดทําโครงการ
เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเปนเงินกูดอกเบี้ย
สูง วงเงินกู ไมเกิน 300,000.-บาท (ไมรวมสิทธิ์การกูเงิน
สามญั) ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยครตูราด จาํกดั โดย
ใชหลักเกณฑดังนี้

1.  เปนสมาชิกมาแลว 6 เดือน
2.  สงชําระไมเกิน 72 งวด
3.  หักทุกรายการแลวเงินเดือนเหลืออยางนอย 10%
4.  บุคคลคํ้าประกัน 

4.1 กูไมเกิน 100,000 บาท ใชผูคํ้าประกัน 1 คน
4.2 กู 100,001 - 300,000 บาท ใชผูคํ้าประกัน 

2 คน
• ตองไมเปนผูคํ้าประกันเดิมของสัญญาเงินกูสามัญหรือ

สามัญสวัสดิการ

• ผูคํ้าประกันหนึ่งคนสามารถคํ้าประกันเงินกูบัตรเครดิตได

เพียงรายเดียว

5.  เอกสารแจงยอดหนี้บัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน
ไมเกินยอดหนี้จากบัตรเครดิตตามเอกสารของ
สถาบันการเงิน ณ วันที่ยื่นกู

6.  เริ่มโครงการตั้งแต วันที่ 1 มี.ค. 60 – 30 มิ.ย. 60
7.  อัตราดอกเบี้ย 6.25%
8.  สมาชิกที่จะใชสิทธิ์ในการกูเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิต 

สามารถยื่นคําขอกูไดปละ 1 ครั้ง
9.  การพจิารณาของคณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจ

วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

เครือขายสหกรณและกลุมเกษตรกรจังหวัดตราดและสหกรณ
ออมทรัพยครูตราด จํากัด รวมกันจัดงาน วันสหกรณแหงชาติใน 
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 ณ รานคาสหกรณจังหวัดตราด สาขา 2 
(ต.เนินทราย) 

เวลา 08.00 น. รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง
เวลา 10.00 น. รวมกิจกรรมกีฬาเปตอง
เวลา 17.00 น. พีธีวางพานพุมถวายสักการะ
 พระบิดาแหงการสหกรณไทย
เวลา 18.00 น. รวมงานเลี้ยงสังสรรค ñññ ป

ตราดรําลึก
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เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

กระผมในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยครูตราด จํากัด ชุดที่ 56 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดให

ความไววางใจ รวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณออม

ทรัพยครูตราด จํากัด ดวยดีตลอดมา คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการและเจาหนาท่ีสหกรณฯ มีความตระหนัก

และระลึกถึงความรูสึกที่ดีของพี่นองสมาชิกทุกทานที่มีความรัก

ความหวงใยตอองคกรที่สมาชิกทุกทานมีหุนสวนในความเปน

เจาของรวมกัน มีความตองการใหองคกรไดรับการพัฒนา เจริญ

เติบโตอยางตอเนื่อง มีความมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

ในการบรหิารจดัการ คณะกรรมการฯ มคีวามมุงมัน่ ตัง้ใจ โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่จะใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงดวยดี กอ

ใหเกิดประโยชนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแกมวลสมาชิก ในชวง

ระยะเวลา 3 เดือนเศษของการบริหารการเงินงบประจําป 2560 

ขอเรียนวาการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยดี บรรลุผล

ตามเปาหมายที่กําหนดไว

สุดทายนี้ ขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ ไดโปรดดลบัลดาลประทาน

พร ใหทุกทานประสบแตความสุขความเจริญรุงเรือง พบแตสิ่งที่ดี

ในชีวิต มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไปนะครับ

 ดวยความเคารพ

 (นายจํานง  เหลาคงธรรม)

 ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดจัดทัศนศึกษาดูงาน

สหกรณออมทรพัยครเูชียงใหม ระหวางวนัที ่18 – 21 มกราคม 

2560 โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ 

ผูเชีย่วชาญฯ เจาหนาที ่และสมาชกิของสหกรณออมทรพัยครู

ตราด จาํกดั ทีจ่บัสลากเขารวมโครงการครัง้นี ้ จาํนวน 84 คน 

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย สสอค.

• รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ อายุไมเกิน 60 ป เกิดตั้งแต 

1 ม.ค.2500 เปนตนไป

• รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (คูสมรส, บิดา-มารดา,บุตร)ของ

สมาชิกประเภทสามัญ สสอค. อายไุมเกนิ 50 ป (เกดิกอนป 2510)

• คาสมัคร + คาบํารุง + เงินสงเคราะหลวงหนา รวม 4,860 บาท

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยสส.ชสอ.

• รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ อายุไมเกิน 57 ป เกิดตั้งแต 

1 ม.ค.2503 เปนตนไป

• รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (คูสมรส, บิดา-มารดา, บุตร) 

ของสมาชิกประเภทสามัญ สส.ชสอ. อายุไมเกิน 57 ป เกิดตั้งแต 

1 ม.ค.2503 เปนตนไป

• คาสมัคร + คาบํารุง + เงินสงเคราะหลวงหนา รวม 4,840 บาท

รับสมัครตั้งแต 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

บัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

เลขที่ 206-1-11667-1  สาขาตราด


