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สรุปจํานวนทุนการศึกษาที่

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

มอบใหแกบุตรสมาชิก

ระดับ จํานวนทุน จํานวนเงิน
(บาท)

ม.1 30 36,000

ม.4, ปวช.1 33 49,500

ป.ตรี ป 1, ปวส.1 54 108,000

ป.โท ป 1 8 24,000

รวม 125 217,500

กําหนดอัตราเงินสงเคราะหศพลวงหนาของ

สสอค., สส.ชสอ.
และอัตราคาเบี้ยประกันสินเชื่อของ

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ที่เรียกเก็บสําหรับ ป 2559

ในปนี้มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ไดรับเงิน

สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ

60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 และ 100 ป

จํานวนทั้งสิ้น 171 ราย เปนเงิน 3,939,600 บาท  

และสหกรณฯ จะมอบเงินสวัสดิการนี้ ใหแกสมาชิก

ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2558

• สมาคม สสอค. ไดแจงเก็บเงินสงเคราะหศพลวงหนา

จากสมาชิกใน ป 2559 คนละ 4,840.- บาท

• สมาคม สส.ชสอ. ไดแจงเก็บเงินสงเคราะหศพ

ลวงหนาจากสมาชิกใน ป 2559 คนละ 4,820.- บาท

และสําหรับสมาชิกท่ีทําประกันสินเชื่อกับ บริษัท 

กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีผล

ความคุมครองตั้งแต 1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59 นั้นสหกรณ

ไดสํารองจายเงินไปใหกอนแลว

* ทุนประกันสินเชื่อ 1,000,000.- บาท จายคาเบี้ย

ประกัน 5,800.- บาท

* ทนุประกนัสนิเชือ่ 500,000.- บาท จายคาเบ้ียประกนั 

2,900.- บาท

โดยสหกรณฯ จะหักจากเงินปนผล-เฉล่ียคืนของสมาชิก 

หากทานใดมีเงินปนผล-เฉลี่ยคืนไมพอหัก สหกรณฯ จะแจง

ใหทานนําเงนิมาชาํระท่ีสาํนกังานสหกรณออมทรพัยครตูราด 

จํากัด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

ภาพกิจกรรมมอบทุนแกบุตรสมาชิก

ประจําป  2558

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ

บัญชีธนาคารกรุงไทย ของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

เลขที่ 206-1-11667-1   สาขาตราด
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เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55 ทุกทาน

ทีไ่ดรบัการสรรหาเปนตวัแทนของแตละหนวยซึง่ไดประกาศผลไปแลว เมือ่วันที่ 

5 ตุลาคม 2558 ที่ผานมา โดยเฉพาะทานประธาน ผอ.จํานง เหลาคงธรรม ซึ่ง

จะนําทีมในการบริหารงานของสหกรณใหเกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ

ในเดอืนพฤศจกิายนมสีมาชกิหลายทานคงอยากจะทราบวาปนีจ้ะไดปนผล

เทาไหร เพื่อจะเตรียมวางแผนในการใชจายเงิน ถือวาเปนเงินกอนพิเศษเลย

ทีเดียว จากการที่เราไดประมาณการผลกําไรตอปเอาไว ในปนี้คาดวาสมาชิก

คงจะไดปนผลและเฉลี่ยคืนไมต่ํากวาปที่แลวแนนอน ซ่ึงเราจะไดเงินหลังจาก

การประชมุใหญสามญัเสร็จสิน้ในวนัอาทติยที ่29 พฤศจกิายน 2558 จงึขอเชญิ

ชวนใหสมาชิกทุกทานไปรวมประชุมกันเยอะๆ นะครับ โดยจะเริ่มลงทะเบียน

เวลา 8.00 - 11.00 น. พรอมรับเงินคาพาหนะจํานวน 500 บาท และคาของ

ที่ระลึกจํานวน 300 บาท โดยปนี้ไดจัดประชุมใหญที่ อบจ.ตราด นอกจากนี้

ยังมีการจับรางวัลเปนเงินสด 30 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท ในที่ประชุมดวย

สดุทายน้ี ผมเองไดเขามาบรหิารงานในสหกรณ 2 สมยั โดยมคีวามตัง้ใจใน

การทํางาน ตั้งใจในการพัฒนาสหกรณใหมีความมั่นคง ดูแลผลประโยชนของ

สมาชกิ เปนไปตามระเบยีบ ขอบงัคบั หลกัการ ของสหกรณอยางแทจรงิ หวงัวา 

4 ปที่ผานมา คงไมทําใหสมาชิกผิดหวังนะครับ โอกาสนี้ผมและคณะกรรมการ

ชดุที ่54 จะหมดวาระลงสิน้เดอืนพฤศจกิายนนี ้ตองขอขอบคุณสมาชิกทกุทาน

ที่ใหความไววางใจในการทํางานมาโดยตลอด สวัสดีครับ

 ดวยรักและเคารพ

 (นายธานินทร  ชลจิตต)

 ประธานกรรมการ

ผลการสรรหา
กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55
ป 2559

กําหนดเวลาลงทะเบียน
เขารวมประชุมใหญ

ภาพกิจกรรมการสรรหา

กรรมการดําเนินการ  ชุดที่  55

ป  2559

**สําหรับสมาชิกที่ ไปราชการในวันประชุมใหญ**

การดําเนินการสรรหากรรมการสหกรณออมทรัพย

ครตูราด จาํกดั ชดุที ่55 ไดรายชือ่คณะกรรมการดาํเนนิ

การสําหรับหนวยที่ตองสรรหา ดังนี้

ประธานกรรมการ นายจํานง  เหลาคงธรรม

หนวยบํานาญ นายสานิตย  ถาวรประเสริฐ

หนวยบํานาญ นายมนู  อิ่มอุไร

อําเภอเมืองตราด 2 นายสมนึก  แพทยพิทักษ

อําเภอเมืองตราด 3 นายคราวุธ  หงษวิเศษ

อําเภอบอไร นายสมยศ  โกมล

อําเภอแหลมงอบ นายศรัญชัย หักกะยานนท

สหกรณออมทรัพยครตูราด จาํกดั ขอแจงกาํหนดเวลา

ในการลงทะเบยีนเขารวมประชมุใหญ ในวนัอาทิตยที ่29 

พฤศจิกายน 2558 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดตราด 

(ศูนย OTOP) จ.ตราด มีรายละเอียดดังตอไปนี้

• เริ่มลงทะเบียนตั้งแต 08.00 - 11.00 น.

• ใหนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการมาแสดง

ดวย โดยสหกรณจะจายคาพาหนะเหมาจายจํานวน 

500.- บาท และคาของที่ระลึก จํานวน 300.- บาท ให

แกสมาชิกที่มารวมประชุมใหญ

“จะลงลายมือชื่อแทนกันไมได”

สหกรณจะโอนเงินปนผล-เฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินเดือน

ของสมาชิก ในวันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2558

หลังจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

เสร็จสิ้นแลว

ใหผูบงัคบับัญชาทาํหนงัสอืแจงสหกรณฯ ภายในวันที ่23 

พฤศจกิายน 2558 พรอมแนบคาํสัง่ไปราชการเพือ่ขอรบัเงนิ

คาพาหนะ 500.- บาท และคาของที่ระลึก 300.- บาท

*สาํหรบัสมาชกิทีไ่มไดมารวมประชมุใหญ จะไดรบัเฉพาะ

คาของที่ระลึก จํานวน 300.-บาท

ทั้งนี้ สหกรณฯ จะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือน

ใหแกสมาชิกทีไ่ปราชการและทีไ่มไดมารวมประชุม ภายหลงั

วันประชุมใหญ


