สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562
สวัสดีปีใหม่ 2562
สารจากประธานกรรมการดาเนินการ

ปีพุทธศักราช 2561 กาลังจะผ่านพ้นไป ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แต่ละปีที่เปลี่ยนผ่านไปนั้น ย่อมมีเหตุการณ์
ที่เป็นผลดี และผลเสียที่ กระทบกับสมาชิกมากน้อยแตกต่างกันไป ปีพุทธศักราช 2561 เป็นปีที่มีความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
เป็นปีที่มีการเริ่มทาสงครามการค้ากันระหว่างประเทศใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบกับประเทศไทยพอสมควร และในปีพุทธศักราช 2562
ที่ก าลังจะมาถึง นี้ สภาพเศรษฐกิจ ก็ยังไม่มี แนวโน้ ม ว่าจะดี ขี้น รวมถึง มีก ารขึ้น อัต ราดอกเบี้ ยนโยบายของรัฐบาลร้อ ยละ 0.25
ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆของสมาชิกและของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้น ทุกท่านควรมีความรอบคอบ
และมีสติในการใช้เงินและมีการวางแผนทางการเงินของตนเองและครอบครัว เพื่อเตรียมการรองรับกับสถานะการณ์ในปีหน้า
ซึ่งอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลอีก ซึ่งในส่วนของสหกรณ์จะพยายามคงอัตราดอกเบี้ยไว้เพื่อให้มีผลกระทบกับ
สมาชิกน้อยที่สุด
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ได้ดาเนินการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒ นา
องค์กรให้เป็นที่พึ่งแก่สมาชิกทุกกลุ่มตามหลักการของสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกได้ช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิกและจัดสรรสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์โดยคานึงถึงสมาชิกทุกกลุ่มให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มุ่งมั่นดาเนินการให้เป็นสถาบันการเงินที่มีความ
มั่นคง จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิกอย่างทั่วถึง ร่วมมือกั นพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างความสุข
ให้กับสมาชิกทุกท่าน มุ่งหวังให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีการส่ง เสริมการออม การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้
สมาชิก มุ่งหวังให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกในด้านการออมและการกู้เงินเพื่อความเป็นอยู่ที่ ดี และคาดหวังว่าสมาชิกทุกท่าน
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์ จะช่วยกันผลักดันและสนับสนุนการดาเนินการของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช 2562 นี้ ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายัง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด ทุกท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญ มีสุ ขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย
จากภัยอันตรายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตลอดปี 2562 โดยทั่วกัน
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ประธานกรรมการดาเนินการ
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เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2562
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ผู้สนใจจะร่วมดาเนินการกับสหกรณ์ในตาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ติดต่อสหกรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 18
มกราคม 2562 เพื่อจะได้ดาเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สอบถามรายละเอียด ณ สานักงานสหกรณ์
หรือ โทร.0-2586-9592 หรือ 0-2913-2500 ต่อ 1352 , 1355 และ 1356
สหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จากัด จัดให้มีการมอบทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.30-11.00
น. ณ หอประชุ มเบญจรั ตน์ อาคารนวมิ นทรราชิ นี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
ตรวจสอบรายชื่ อบุ ตรสมาชิ กที่ ได้ รั บทุ นส่ งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิ ก ประจ าปี
2562 ได้จากประกาศของสหกรณ์ ณ บริเวณหน้ าสานักงานของสหกรณ์ และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ อาทิ www.ppn-scc.com , Facebook เป็นต้น
สมาชิ กที่ได้ รับการคัดเลื อกให้บุ ตรรับทุน โปรดส่งใบยืนยันเข้าร้บทุน ภายในวันที่
14 มกราคม 2562 และโปรดให้บุตรของท่านใส่ชุดนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนในวันรับทุนด้วย
บริการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการเงินด้วยตนเอง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ของสหกรณ์
สหกรณ์ เปิ ด ให้ สมาชิ กใช้บ ริการตรวจสอบข้อ มูล สถานภาพทางการเงิน ด้วยตนเอง ผ่ านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
Website ของสหกรณ์ (http://www.ppn-scc.com/) หรือลิ งค์ ใน Website ของมหาวิทยาลัย (http://www.kmutnb.ac.th/)
ดังนั้น ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล เช่น ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก และเงินกู้ โดยยื่นคาร้องขอรับรหัสผ่านและมารับหนังสือด้วยตนเอง
ภายใน 7 วันทาการ (ภายหลังยื่นคาร้อง) ณ สานักงานสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน (ผู้จัดการ)
และ นางวรรณี ปัญญายง (รองผู้จัดการ คนที่ 3) เบอร์ภายใน 1352 1353 และ 1355

อัพเดททุกกิจกรรม ทันต่อเหตุการณ์ ได้ที่

www.ppn-scc.com หรือ กดติดตาม Fanpage
https://www.facebook.com/coop.ppn.kmutnb/
หรือ Line ID : PPN-SCC
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รั บสมัครสมาชิก สสอค. (สมาชิกที่มอี ายุไม่ เกิน 50 ปี )
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิกชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.) เปิ ดรั บสมัครสมาชิก อายุไม่ เกิ น 50 ปี ตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เริ่ มคุม้ ครองตามรอบเดือนที่รับสมัคร เพื่อเพิ่มความมัน่ คงและเป็ นหลักประกันให้กบั ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
หลักฐานการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาใบสาคัญทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สาหรับผูท้ ี่ขอใช้คานาหน้านาม “นางสาว” และ ใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ คร.2 ที่บ่งชี้ถึง
การใช้ “นางสาว” ใช้นามสกุลเดิม จากนายทะเบียนท้องถิ่นแนบมาด้วย
4. สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง มีอายุไม่เกิน 30 วัน (ต้องเป็ นสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
6. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับผลประโยชน์
การรับสมัคร
ยืน่ ใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมเอกสารและชาระเงิน ณ สานักงานสหกรณ์ จานวนเงิน 4,860 บาท (สี่ พนั แปดร้อยหกสิ บบาท
ถ้วน) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวน 20 บาท และค่าบารุ งรายปี จานวน 40 บาท รวมเป็ นเงิน 60 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
12 เดือน จานวนเงิน 4,800 บาท
กรณีสมาชิกที่มีอายุ 51 ปี ข้ ึนไป ต้องชาระเงินตามตารางบัญชีอตั ราเงินบริ จาค ตามชั้นอายุ ดังนี้
เงินสงเคราะห์
ลาดับ ชั้นอายุ อัตรา/ชั้นอายุ เงินบริจาค
ค่าสมัคร ค่าบารุง รวมเป็ นเงิน
(ล่วงหน้ า)
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
และปี ต่อไปชาระเงินปี ละ 4,860.00 บาท (สี่ พนั แปดร้อยหกสิ บบาทถ้วน)
สาหรั บสมาชิ ก สสอค. ที่คงสมาชิ กภาพ ปี 2562 ศู นย์ ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ จ ากัด
จะโอนหักเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าจากเงินปันผล ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด (สสอค.)
สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับแบบฟอร์มลาออก ได้ที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย
(สสอค.) ณ สานัก งานสหกรณ์ ก่ อนเดื อนพฤศจิกายนของทุก ปี หากศูนย์ฯ มิได้รับแจ้งจากสมาชิ ก ถื อ ว่าคงเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด (สสอค.) ต่อ ในปี ถดั ไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.)
ณ สานักงานสหกรณ์ โทร.1352 และ 1355 (คุณพรรณนรา รังคะรัตน / คุณวรรณี ปัญญายง) หรื อเว็บไซต์ www.thaiftsc.com
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจาปี 2561
สวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มจพ. และท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

การเลือกตัง้ ล่วงหน้า

การเลือกตัง้ ล่วงหน้า วิทยาเขตระยอง

การเลือกตัง้ ล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด

การเลือกตัง้ ประธานกรรมการดาเนินการ กรรมการดาเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจา

ต้อนรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจาปี 2561 “ร่วมแบ่ง ปันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

มอบเงิน สสอค. จานวน 600,000 บาท

พิธีเปิดป้าย “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

ต้อนรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม

ทาบุญครบรอบ ๓๙ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

กิจกรรมทาบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ปี 2562
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