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ภาพ...
กิจกรรม

14 กรกฎาคม 2558 ทําบุญครบรอบ 54 ป 

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

ชุมนุมออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

สนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจําป 2558

คุณสมบัติ
เปนสมาชกิ สอ. ครตูราด จํากดั และอายไุมเกนิ 59 ป (และ

ตองเปนผูที่เกิดตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2499 เปนตนไป) และ
มีหนี้เงินกูกับสหกรณ หลักฐาน เงินคาสมัคร, เงินคาบํารุง และ
เงินสงเคราะหศพลวงหนา

• สําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบาน 2 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 2 ฉบับ
• ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 2 ฉบับ
• ใบรับรองแพทยจาก รพ.ของรฐัฉบบัจรงิ (ไมเกิน 30 วนั)
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน 

2 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน 2 ฉบับ
• คาสมัคร 20.- บาท และคาบํารุงรายป 20.- บาท
และในปตอๆ ไป ชําระคาสงเคราะหศพลวงหนาภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป โดยสหกรณจะหักจากเงินปนผลเปน
ประจําทุกป

**สิทธิของทายาทหรือผูรับประโยชนในการรับ

เงินสงเคราะห สสอค. และ สส.ชสอ. 

จํานวนประมาณ  600,000.-  บาท

เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม**

หากทานสมาชิกมีขอสงสัยติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

โทร. 039-512460, 086-314-0878 

รับสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สสอค. และ สส.ชสอ.

โดยเปดรับสมัครตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนมา

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ



เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

ในเดือนสิงหาคมที่ผานมามีกิจกรรมที่สําคัญ คือวันแมแหงชาติ ก็

ขอสงความสุขกับสมาชิกที่แมยังมีชีวิตอยู และขอแสดงความระลึกถึง

รวมกับสมาชิกผูที่แมไดจากไปแลว วัน เวลา ไดเคลื่อนคลอยไปรวดเร็ว

จริงๆ ในการดําเนินงานของสหกรณปนี้ก็ยางเขามาในเดือนที่ 10 แลว 

ผมเองก็เหลือระยะเวลาในวาระการทํางานกับสหกรณอีกประมาณ 2 

เดือนกวา ก็ตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ครับ จากประมาณการผลกําไรใน

แตละเดือนที่ผานมาของสหกรณใกลเคียงกับประมาณการที่ตั้งไว คาด

วาเมื่อสิ้นปสมาชิกจะไดรับเงินปนผลไมนอยกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ตอง

ขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินการ ทีมงานสหกรณ เจาหนาที่ โดย

เฉพาะผูจัดการคนใหมที่ไดอาศัยประสบการณในการบริหารงาน สราง

ความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกไดเปนอยางดี

ปน้ีจะมคีณะกรรมการดาํเนนิการของสหกรณหมดวาระลงจาํนวน 

7 คน ดังน้ี 1.ประธานกรรมการ(1) 2.หนวยบํานาญ สพป.ตราด(2) 

3.อําเภอเมืองตราด2 (1) 4.อําเภอเมืองตราด3 (1) 5.อําเภอบอไร

(1) 6.อําเภอแหลมงอบ(1) จะมีการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 55 ใน

วันที่ 2 ต.ค. 58 โดยมีการรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 - 10 ก.ย. 58 เวลา 

8.30 น. - 15.30 น. รายละเอยีดสามารถดไูดจากแผนพบัประชาสมัพนัธ

หรอืเวบ็ไซตสหกรณออมทรัพยครตูราด จาํกดั และอยาลมืไปลงคะแนน

สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือเขามาชวยบริหารงานสหกรณ

ตอไปในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นะครับ 

 ดวยรักและเคารพ

 (นายธานินทร  ชลจิตต)

 ประธานกรรมการ

1-10 ก.ย.58 รับสมัครผูรับการสรรหา ตั้งแตเวลา 08.30–

15.30 น. เวนวันหยุดทําการของสหกรณ โดยยื่น

ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนดดวยตนเอง 

(**หากผูสมคัรย่ืนใบสมคัรแลวไมสามารถยกเลกิ

ได ไมวากรณีใดๆ**)

14 ก.ย.58 ประกาศรายชือ่ผูสมคัรรบัการสรรหา และสถานที่

สรรหาแตละหนวย

2 ต.ค.58 วันลงคะแนนสรรหากรรมการ

หนวยสรรหาที่อยูเกาะ

(เริ่มเปดทําการลงคะแนน  เวลา 08.30 น.

และปดการลงคะแนน เวลา 12.00 น.)

หนวยสรรหาอื่นๆ

(เริ่มเปดทําการลงคะแนน เวลา 08.30 น.

และปดการลงคะแนน เวลา 15.00 น.)

5 ต.ค.58 ประกาศผลการสรรหา

ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

และบนเว็บไซต www.krutrat.com

จากประธาน...
ถึงสมาชิก

การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ

ประจําป  2559

สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ
60,  70, 75, 80, 85,  90, 95 และ 100 ป

ชุดที่

55

คณุสมบัติผูมีสิทธิย์ืน่ขอรบัสวสัดิการคนโสด
• เปนคนโสด และมีอายุ 50 ป บริบูรณภายใน

วันที่ 30 ก.ย. 58 (ตามปงบประมาณ คือผูที่เกิด

ระหวาง 1 ต.ค. 2507  ถึง 30 ก.ย. 2508)

• มีอายุการเปนสมาชิก 10 ป ขึ้นไป

**ยืน่ขอรับสวสัดิการคนโสดไดภายใน 30 ก.ย. 58 

หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์**

คณุสมบัติผูมีสิทธิย์ืน่ขอรบัสวสัดิการคนโสดคณุสมบัติผูมีสิทธิย์ืน่ขอรบัสวสัดิการคนโสดคณุสมบัติผูมีสิทธิย์ืน่ขอรบัสวสัดิการคนโสดคณุสมบัติผูมีสิทธิย์ืน่ขอรบัสวสัดิการคนโสด
สวัสดิการคนโสด

สหกรณฯ ไดจัดสวัสดกิารใหแกสมาชกิท่ีมีอายคุรบ 60, 70, 75, 

80, 85, 90, 95 และ 100 ป โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ป ภายใน 30 ก.ย. 58 จะไดรับเงิน

สวัสดกิาร โดยพจิารณาจากเกณฑระยะเวลาการเปนสมาชกิคูณดวย

จํานวนเงินที่กําหนดดังนี้

อายุการเปนสมาชิก (ป) รับสวัสดิการปละ (บาท)

1-5 400

6-10 500

11-20 700

21-30 900

31 ป ขึ้นไป 1,000

2. สมาชิกที่มีอายุครบ 70, 75, 80, 85, 90, 95 และ 100 ป 

และมีอายุการเปนสมาชิก 25 ป ขึ้นไป จะไดรับเงินสวัสดิการดังนี้

อายุสมาชิก (ป) ไดรับสวัสดิการ (บาท)

70 10,000

75 10,000

80 10,000

85 15,000

90 15,000

95 30,000

100 50,000

สมาชิกขอแบบฟอรมรับสวัสดิการอายุครบ

60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 และ 100 ป

ไดที่... สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด


