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สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด จัดให้มีการ

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2560 ในวันเสาร์ท่ี 21 

มกราคม 2560 เวลา 08.30-11 .00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ 

อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือกให้บุตรรับทุน โปรดให้บุตรของท่าน 

ใส่ชุดนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนในวันรับทุนด้วย 
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สมาชิกสหกรณท์กุท่านโปรดทราบ 

วนัเสารท่ี์ 18 กมุภาพนัธ ์2560  ประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2559 
เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.  ณ หอประชมุเบญจรตัน ์ อาคารนวมินทรราชินี 

เลือกตัง้กรรมการด าเนินการ 7 คน ประจ าปี 2560 

ระหว่างเวลา 12.30 - 14.30 น.  ณ ลานอเนกประสงค ์หนา้สหกรณอ์อมทรพัย ์
**โปรดน ารายงานกิจการ ประจ าปี 2559 มาดว้ย เพ่ือรบัรางวลัในการจบัฉลาก** 

*โปรดน าบตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานมหาวิทยาลยั หรือบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อแสดงตนมาดว้ย* 

 
 

รบัสมคัรกรรมการด าเนนิการ 
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2560 คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2559 

เห็นชอบ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ระหว่างวันอังคารที่ 17 - วันจันทร์ที ่                
23 มกราคม 2560  เวลา 09.00 - 15.00 น. (เฉพาะวันท าการ) สมัครด้วยตนเองพร้อมถ่ายรูปในวันสมัครได้ที่
ส านักงานสหกรณ์ (เคาน์เตอร์ที ่4) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม ได้ที ่คุณวรรณ ีปัญญายง  โทร.1352 และ 1355  

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านท่ีมีความตั้งใจเขา้มาบริหารงานสหกรณ์ สมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ ตามวนัและเวลาดงักล่าว  

 
 

เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ จ ากดั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีค าสั่งท่ี 2/2559 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.วลัลภ พฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศรีสุวรรณ นอ้ยพิทกัษ ์ กรรมการ 
3. ผศ.ชชัชยั เสริมพงษพ์นัธ์ กรรมการ 
4. นายถิระ เพชรก าบงัภยั กรรมการ 
5. ดร.วรรณชยั วรรณสวสัด์ิ กรรมการ 
6. นายประคอง ไชยกิจ กรรมการ 
7. นายภาศกร พนัธ์ุรอด กรรมการและเลขานุการ 
8. นางวรรณี ปัญญายง  ผูช่้วยเลขานุการ 
ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  26  ธนัวาคม  2559 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 

เร่ือง  การเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2560 

********************* 

จากการประชุมคณะกรรมการเลือกต้ัง สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 

26 ธันวาคม 2559 เห็นชอบ การเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ประจ าป ี2560 ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของสมาชิกผู้สมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ ดังน้ี 

1.1 ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี (เป็นสมาชิกก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558) 

1.2 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต 

1.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก (ด้วยค าสั่ง) จากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ีและอ่ืน ๆ 

1.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัย เป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่ง 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

1.5 ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญม่ีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

1.6 ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินตน้ หรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัด

นั้นมิได้เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง 

1.7 ไม่เป็นเจ้าหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์นี้ 

2. จ านวนผู้ที่จะได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ ป ี2560  

2.1 กรรมการด าเนินการ  7  คน อยู่ในวาระ 2 ปี (เรียงตามล าดับคะแนนเสียง) 

3. วันรับสมัคร     

วันอังคารที่ 17 - วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560  ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (เฉพาะวันท าการ) สมัครด้วยตนเอง

พร้อมถ่ายรูปในวันสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ยใด ๆ ท้ังสิ้น  

ผู้สมัครทุกคนต้องมาประชุมเพื่อจับฉลากหมายเลขและรับทราบข้อปฏิบัติ ในวันพุธท่ี 25 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ 

หอ้งประชุมสหกรณ์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

4. วันประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร   

วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ 

5. การเลือกต้ัง 

5.1 กรณีท่ี  1  สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2559 

5.1.1 วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

วันเสาร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560  ระหว่างเวลา 12.30 - 14.30 น.  

(วันประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2559) 

5.1.2 หนว่ยเลือกตั้งและสถานท่ีนับคะแนน 

หนว่ยเลือกตั้ง อาคารอเนกประสงค์  

สถานท่ีนับคะแนน ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนอื จ ากัด 

5.1.3 สถานท่ีจัดการประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2559 

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชิน ี 
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5.2 กรณีท่ี  2  สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2559 

5.2.1 ขอใช้สทิธเิลือกตั้งล่วงหนา้ 

 ลงทะเบียนขอใช้สทิธเิลือกตั้งล่วงหนา้ด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 30 มกราคม – วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ ์

2560 (เฉพาะวันท าการ) 

5.2.2 ประกาศรายชื่อสมาชิกท่ีมีสทิธเิลือกตั้งล่วงหน้า ในวันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ ์2560 

5.2.3 วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560  ระหว่างเวลา 11.00 - 13.00 น.  

(ก่อนวันประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 3 วัน) 

5.2.4 สมาชิกท่ีใช้สทิธเิลือกตั้งล่วงหนา้ จะไม่ได้รับค่าพาหนะ และเมื่อถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ต้องการเข้าร่วม

ประชุมใหญ ่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ แต่จะไม่ได้รับค่าพาหนะ เพราะถือวา่แจ้งไม่สามารถมาเข้าประชุมใหญไ่ด้ 

กรณีท่ีสมาชิกขอใช้สทิธเิลือกตั้งล่วงหนา้แล้วไม่มาใช้สทิธใินวันดังกล่าว ถือวา่สละสิทธิ์ในวันประชุมใหญด่้วย 

5.2.5 หนว่ยเลือกตั้งล่วงหนา้ 

(1) หน้าส านักงานสหกรณ์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 

(2) หน้าส านักงานย่อยสหกรณ์ ตึกบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี 

(3) หนา้ส านักงานย่อยสหกรณ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ระยอง 

5.2.6 ใหม้ีกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 1 คน ประจ าหนว่ยเลือกตั้งล่วงหนา้ 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนอื จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พ.ศ.2554 ข้อ 8(3) ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งเก็บรักษา บัตรเลือกตั้งไวท่ี้ตูน้ิรภัยของสหกรณ์ โดยมอบหมายประธานกรรมการด าเนินการถือ

กุญแจระหว่างน าออกมานับคะแนนเสียงพร้อมกับการเลือกตั้ง กรณีท่ี 1 

5.3 วธิกีารลงคะแนน 

5.3.1 สมาชิกลงคะแนนเลือกกรรมการด าเนินการไม่เกิน 7 คน 

5.3.2 ใช้ดนิสอ 2B ฝนในวงกลม   ท่ีตรงกับหมายเลขท่ีตอ้งการใหเ้ต็มวง (หา้มใช้ปากกา) ถ้าต้องการแก้ไขให้ใช้ยางลบ

ดินสอ ลบวงกลมเก่าใหส้ะอาดก่อน แล้วจึงฝนใหม่ตามท่ีตอ้งการ 

5.3.3 หากท าเครื่องหมายนอกเหนอืจากท่ีก าหนด และรวมถึงท าเครื่องหมายเกินจ านวนผู้เข้ารับเลือกตั้งจะถือเป็นบัตรเสีย 

5.4 การนับคะแนน (ใช้ระบบคอมพิวเตอร์) 

5.4.1 กรณีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งยกเลิกหรือขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร ใหจ้ัดท าโปรแกรมไม่นับคะแนนบุคคลนั้นและเว้น

หมายเลขนั้น  

5.4.2 ถ้ามีผู้ลงคะแนนหมายเลขท่ียกเลิกและหมายเลขอ่ืน ๆ รวมแล้วเกินจ านวนผู้เข้ารับเลือกตั้งถือวา่เป็นบัตรเสีย 

5.4.3 การนับคะแนนใหถ้ือตามเครื่องอ่าน 

5.4.4 กรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ มีคะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการจับฉลากโดยประธานกรรมการเลือกตั้ง

เพื่อชีข้าดในท่ีประชุมใหญ่ 

5.5 วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

วันเสาร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 (หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี) 
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การเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 

จากระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระเหนือ จ ากดั ว่าดว้ย  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ.2554  ขอ้ 8. กรณีท่ี 2  สมาชิกไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ให้ก าหนดวนัเลือกตั้งก่อนการ
ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 3 วนั และการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลบั นั้น 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2559 และเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
ประจ าปี 2560 ในวนัเสาร์ท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 ได ้สามารถแจ้งความจ านง ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มกราคม – วันองัคารที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2560  เวลา 09.00 - 15.00 น. (เฉพาะวันท าการ)  ได้ที่
ส านักงานสหกรณ์ คุณวรรณ ีปัญญายง โทร.1352 และ 1355 โดยสหกรณ์จะประกาศรายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ ในวนัศุกร์ที ่10 กมุภาพนัธ์ 2560  ณ ส านกังานสหกรณ์ 

และสมาชิกสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหนา้ได ้ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 11.00 – 
13.00 น.  โดยเลือกกรรมการด าเนินการ  ไดไ้ม่เกิน  7  คน 

**การเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกจะไม่ได้รับค่าพาหนะ** 
ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย 

(1) หนา้ส านกังานสหกรณ์ อาคารอเนกประสงค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
(2) หนา้ส านกังานยอ่ยสหกรณ์ ตึกบริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

(3) หนา้ส านกังานยอ่ยสหกรณ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 

 
 
 

ค าแนะน าวธิกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ 
1. หา้มพบับตัรเลือกตั้ง 
2. หา้มใชป้ากกา 
3. ใชดิ้นสอด า 2B ฝนในวงกลม (  )  ท่ีตรงกบัหมายเลขท่ีตอ้งการใหเ้ตม็วง 
4. ถา้ตอ้งการแกไ้ขใหใ้ชย้างลบดินสอ ลบวงกลมเก่าใหส้ะอาดก่อน แลว้จึงฝนใหม่ท่ีตอ้งการ 
5. หา้มท าเคร่ืองหมายนอกเหนือจากท่ีก าหนด หรือเลือกเกินจ านวนผูเ้ขา้รับเลือกตั้ง จะถอืเป็นบัตรเสีย 
**โปรดน าบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานมหาวทิยาลยั หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  ใบอนุญาตขบัรถ** 

เพ่ือแสดงตนในการลงทะเบียนและแจ้งหมายเลขทะเบียนสมาชิก 
**โปรดน ารายงานกิจการ ประจ าปี 2559 มาดว้ย เพ่ือรบัรางวลัในการจบัฉลาก** 
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การถือหุ้น 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 8(1) ข้อ10 ข้อ 12 ข้อ 65(9) และข้อ 89(8) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 

37 ครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2559 ได้ก าหนดระเบียบ วา่ด้วย การถือหุน้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือนของตน หากจ านวนเงินท่ี

ค านวณได้มีเศษของ 10 บาทใหปั้ดเศษนั้นข้ึนเป็น 10 บาท โดยใหจ้ านวนเงินค่าหุน้รายเดือนเป็นหน่วยของ 10 บาท 

 การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือน  นั้น ๆ ทุกเดือน 

หรือหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของตนในวันท าการสุดท้ายของเดือน หรือวันท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
**สมาชิกสามารถซื้อหุ้นรายเดือนได้สูงสูด 30% ของเงินเดือน** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ข้อปฏบิัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าป ี2559  
ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี ้

1. เมื่อประกาศรางวัลในท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี สมาชิกท่ีได้รับรางวัล  ต้องแสดงตน พร้อมน ารายงาน
กิจการ ประจ าปี 2559 ของตนเองมารับรางวัล จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล 

2. หากสมาชิกไม่อยู่ในท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล กรณี ท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อนุกรรมการและกรรมการช่วยงานสหกรณ์ จ านวน 100 คน เมื่อหมด
ภาระหน้าท่ีในสหกรณ์แล้ว ต้องอยู่ในท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล 
เว้นแต่กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีต้องมาจัดเตรียมการประชุมด าเนินการ 
ชุดท่ี 38 มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 

แจ้งข่าวจากโต๊ะกลม.... 
จำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดท่ี 37 ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลำคม 2559 เห็นชอบ

และอนุมัติ ดังนี้ 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้สำมัญและกำรผ่อนช ำระของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย ดังนี้  

วงเงินกู้สามัญ อายุเปน็สมาชิก...เดือน 
กู้ได้ไม่เกิน...เท่า 
ของเงินเดือน 

ผ่อนช าระไม่เกิน....งวด 
หรือระยะเวลาว่าจ้าง 

150,000.00 3 30 60 
400,000.00 12 35 72 
800,000.00 24 40 120 

1,100,000.00 36 45 180 
1,400,000.00 48 50 180 
1,800,000.00 60 50 180 
2,200,000.00 72 50 180 

2. สมำชิกท่ีกู้ ต้ังแต่ 800,000.00 บำทขึ้นไป ต้องสมัครสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์                
ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เพื่อเป็นหลักประกันให้คนค้ ำและทำยำท  

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  พฤศจิกำยน  2559  เป็นต้นไป 
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รับสมัครสมาชิก สสอค. (สมาชิกที่มอีายุไม่เกิน 50 ปี) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)  เปิดรับสมคัรสมาชิก  อายุไม่เกิน 50 ปี  ตั้งแต่วันท่ี                    

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 เร่ิมคุม้ครองตามรอบเดือนท่ีรับสมคัร เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงและเป็นหลกัประกนัให้กบัครอบครัว เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม  
หลกัฐานการสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. ส าเนาใบส าคญัทะเบียนสมรส (ถา้มี) ส าหรับผูท่ี้ขอใชค้  าน าหนา้นาม “นางสาว” และ ใชน้ามสกุลเดิมตอ้งแนบแบบ คร.2 ท่ีบ่งช้ีถึงการ

ใช ้“นางสาว” ใชน้ามสกุลเดิม จากนายทะเบียนทอ้งถ่ินแนบมาดว้ย  
4. ส าเนาใบส าคญัการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
5. ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง มีอายไุม่เกิน 30 วนั (ต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) 
6. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผลประโยชน์ 
การรับสมคัร 
ยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด พร้อมเอกสารและช าระเงิน ณ ส านกังานสหกรณ์ จ านวนเงิน 4,860 บาท (ส่ีพนัแปดร้อยหกสิบบาทถว้น) 

ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแรกเขา้จ  านวน 20 บาท และค่าบ ารุงรายปี จ  านวน 40 บาท รวมเป็นเงิน 60 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12 เดือน 
จ านวนเงิน 4,800 บาท  

กรณีสมาชิกท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป ตอ้งช าระเงินตามตารางบญัชีอตัราเงินบริจาค ตามชั้นอาย ุดงัน้ี 

ล าดับ ช้ันอายุ อตัรา/ช้ันอาย ุ เงินบริจาค 
เงินสงเคราะห์ 
(ล่วงหน้า) 

ค่าสมคัร ค่าบ ารุง รวมเป็นเงิน 

1 51 200 10,200 4,800 20 40 15,060 
2 52 200 10,400 4,800 20 40 15,260 
3 53 200 10,600 4,800 20 40 15,460 
4 54 200 10,800 4,800 20 40 15,660 
5 55 200 11,000 4,800 20 40 15,860 
6 56 200 11,200 4,800 20 40 16,060 
7 57 200 11,400 4,800 20 40 16,260 
8 58 200 11,600 4,800 20 40 16,460 
9 59 200 11,800 4,800 20 40 16,660 

10 60 200 12,000 4,800 20 40 16,860 
และปีต่อไปช าระเงินปีละ 4,860.00 บาท (ส่ีพนัแปดร้อยหกสิบบาทถว้น) 

ส าหรับสมาชิก สสอค. ที่คงสมาชิกภาพ ปี 2560  ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด                  
จะโอนหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากเงินปันผล ในวนัจันทร์ที ่20 กมุภาพันธ์ 2560   

สมาชิกท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากัด (สสอค.) 
สามารถแจง้ความประสงค์ขอรับแบบฟอร์มลาออก ไดท่ี้ศูนยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย 
(สสอค.) ณ ส านกังานสหกรณ์ ก่อนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  หากศูนยฯ์ มิไดรั้บแจง้จากสมาชิก ถือว่าคงเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั (สสอค.) ต่อ ในปีถดัไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)               
ณ ส านกังานสหกรณ์ โทร.1352 และ 1355 (คุณพรรณนรา รังคะรัตน / คุณวรรณี ปัญญายง) หรือเวบ็ไซต ์www.thaiftsc.com 

 
 

http://www.thaiftsc.com/
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ประมวลภาพกิจกรรม 

พิธีเปิดส านักงานย่อย สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด วิทยาเขตระยอง 
เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


