ข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562
ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
จำนวนสมำชิกทั้งหมด
2,789
คน
จำนวนสมำชิกมำใช้สิทธิ
2,303
คน (82.57%)
จำนวนสมำชิกหย่อนบัตรเลือกตั้ง
2,303
คน
จำนวนสมำชิกไม่หย่อนบัตรเลือกตั้ง
คน
บัตรเสีย
85
คน
ไม่ลงคะแนนเสียง
2,343
คน
ลาดับ
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
หมายเลข
1 รศ.ศรีบุตร
แววเจริญ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
10
2 รศ.ดร.คณิต
เฉลยจรรยำ
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1
3 ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนำะ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
3
4 นำงสุชำดำ
จิตรเมตตำชน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
4
5 นำยชวลิต
เข่งทอง
ข้ำรำชกำรบำนำญ
2
6 นำยณรงค์
ดุษฎีวรรักษ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
6
7 รศ.ชำญ
ถนัดงำน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
9
8 นำยกำพล
พูลมี
สำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม
11
9 นำงสำวชนิตำ
ภู่อมรรัตน์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
5
10 ผศ.ธงชัย
เสริมพงษ์พันธ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
8
11 รศ.ธวัชชัย
งำมสันติวงศ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
7

คะแนน
1,171
1,038
933
916
843
785
769
750
738
610
534

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรดำเนินกำร ลำดับที่ 1-7 ดำรงตำแหน่งอยู่ในวำระ 2 ปี

อัพเดททุกกิจกรรม ทันต่อเหตุกำรณ์ ได้ที่ www.ppn-scc.com หรือ กดติดตาม Fanpage

https://www.facebook.com/coop.ppn.kmutnb/
หรือ Line@: kmutnbcoop
“โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก”
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สวัสดิการเพื่อสมาชิก สอ.จพ. เท่านั้น
สวัสดิ ก ารดี ๆ ที่สหกรณ์มีให้กับสมาชิ ก เพื่อประโยชน์และรักษาสิท ธิ ของท่า นในการขอรับสวัสดิ การต่าง ๆ
สมาชิกควรทราบเกี่ยวกับสวัสดิการที่พงึ จะได้รบั รวมถึงระยะเวลาที่กาหนดในการขอรับสวัสดิการ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
แล้วถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ ในการรับเงินสวัสดิการ สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ppn-scc.com
1. สวัสดิ การวันเกิ ดสมาชิ ก จ่ ายสวัสดิ การวันเกิ ดสมาชิ ก ให้แก่ สมาชิ กที่ ช าระค่ าหุน้ รายเดื อน ไม่ น้ อยกว่า 12 งวด
จ่ายเป็ นค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกปี ละ 10 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 100 บาท ณ วันสิ้ นเดือนที่เกิด
2. สวัสดิ การมงคลสมรส จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรส ให้แก่สมาชิก เป็ นเงิน 1,000.00 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว
ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั จดทะเบียนสมรส กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็ นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้รบั สวัสดิการได้ท้งั 2 คน
3. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก เป็ นเงิน 1,000.00 บาท โดย
จ่ายครั้งเดียว ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั คลอดบุตร กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็ นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้รบั สวัสดิการได้เพียง
คนเดียว
4. สวัสดิ ก ารสาหรับสมาชิ ก ที่ ไม่มีบุต รหรือเป็ นโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และต้องชาระเงินค่าหุน้
รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า 36 งวด ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับแต่วนั อายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกที่สมรสแล้วแต่
ไม่มีบุตร รายละ 1,000.00 บาท สมาชิกผูเ้ ป็ นโสด รายละ 2,000.00 บาท
5. สวั ส ดิ ก ารเงิ น สมท บ ค่ า ห้ อ งพั ก ผู ้ป่ วยใน จ่ า ยเงิ น สมทบค่ า ห้อ งพั ก ผู ้ ป่ วยใน ให้แ ก่ ส มาชิ ก ที่ เ ข้า รั บ
การรักษาพยาบาล คืนละ 500.00 บาท แต่ไม่เกิน 15 วัน ต่อปี ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับจากวันกลับเข้ามาปฏิบตั ิงาน
6. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก เป็ นเงิน
3,000.00 บาทต่อศพ โดยจ่ายครั้งเดียวยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ถึงแก่กรรม ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมต้อง
มิได้เป็ นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก
7. สวัสดิการเพื่อสมทบเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัยสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั และภัยธรรมชาติอื่น จ่ายเงิน
สวัสดิการตามความเสียหายที่เกิดขึ้ นจริงแต่ไม่เกิน 10,000.00 บาท
สมาชิกที่จะได้รบั สวัสดิการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมีชื่อเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดิน
8. สวัสดิการบาเหน็ จสมาชิ ก สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และชาระค่าหุ น้ รายเดือนเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 84 งวด สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็ จสมาชิก จานวนเงิน 10,000.00 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สมาชิก ณ วันสิ้ นเดือนที่เกิด
9. สวัสดิการเกื้ อกูลสมาชิกอาวุโส สมาชิกต้องมีอายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้ นไป ยื่นขอรับสิทธิ โดยสหกรณ์ตดั จ่ายจากสวัสดิการ
สงเคราะห์สมาชิกเสี ยชีวิตหรือประสบอุบตั ิ เหตุ (ตามข้อ 11) จ่ายปี ละ 6,000.00 บาท เป็ นระยะเวลา 12 ปี ที่เหลือจ่ายให้แก่
ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
10. สวัส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์เกี่ ย วกั บ การศพของสมาชิ ก หรือ คู่ ส มรสหรือ บุ ต ร สมาชิก จะได้รับ วงเงิ น ตั้งแต่
20,000.00 ถึง 50,000.00 บาท ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ จะได้รบั วงเงินสงเคราะห์ครึ่งหนึ่ งของสมาชิก
แต่ไม่เกิน 15,000.00 บาท
11. สวัสดิ ก ารสงเคราะห์สมาชิ ก เสี ย ชี วิตหรือประสบอุบัติเหตุ กรณี สมาชิกเสี ยชีวิต ทัว่ ไป ได้รบั เงินสวัสดิ การ
75,000 บาทถ้าเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ จะได้รบั เงิน 100,000 บาท
12. สวัส ดิ ก ารเงิ น กู ้ ให้จ่ ายเงิน กองทุ น สวัส ดิ ก ารเงิ น กู แ้ ก่ ส มาชิ ก ที่ เป็ นหนี้ เงิ น กู ข้ องสหกรณ์ ที่ ถึ ง แก่ ก รรมหรื อ
ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง จนต้อ งออกจากงาน โดยให้จ่ า ยเป็ นจ านวนเงิ น ร้อ ยละ 10 ของจ านวนเงิ น กู ค้ งเหลื อ แต่ ไม่ เ กิ น
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
13. สวัสดิการเงินสะสม ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้ สะสมตามจานวนปี แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
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