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       เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ดีอยางไร?

 ทุนเรือนหุน 

ชำระโดยหักจากเงินไดรายเดือน (การออมภาคบังคับ) ไมนอยกวารอยละ 5 

ของเงินไดรายเดือน และไมเกินรอยละ 90 ของเงินไดรายเดือน 

แนะนำใหชำระไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน สะสมไว

เพ�อใชจายและดูแลตัวเองหลังเกษียณอายุ

ออมเปนหุนรายเดือน หักจากเงินเดือนและนำสง สอ. โดยกองคลัง 

สมาชิกไมตองไปสหกรณเอง รับเงินปนผลของทุนเรือนหุนเม�อส้ินปทางบัญชี  

อัตราปนผล (6.30% ในป 57 และ 6.50% ในป 58) ไมนอยกวาดอก

เบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

ฝากเงินกับสหกรณออมทรัพย ไดรับดอกเบ้ียสูงกวาธนาคาร และไมตอง

เสียภาษีเงินได 15%

- บัญชีออมทรัพย ดบ. 1%

- บัญชีออมทรัพยพิเศษ ถอนไดเดือนละคร้ัง

ฝากเงินกับสหกรณออมทรัพย รับดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารและไมตอง

เสียภาษีเงินได 15%

     บัญชีออมทรัพยพิเศษ

          ต้ังแต 1 หม�นไมถึง 2 ลานบาท    ดอกเบ้ีย 2.75% 

          ต้ังแต 2 ลานไมถึง 5 ลานบาท    ดอกเบ้ีย 3.00% 

          ต้ังแต 5 ลานข้ึนไป                 ดอกเบ้ีย 3.25% 
   

นอกจากสะสมทุนเรือนหุนและฝากเงินกับสหกรณ ไดรับดอกเบี ้ย

สูงกวาธนาคารแลว  

- กูเงินดอกเบ้ีย 5.75% ถูกกวาธนาคารและมีเงินเฉล่ียคืนเม�อส้ินป

  ทางบัญชี

- ไดรับสวัสดิการที ่หลากหลายจากสหกรณ จนกวาจะเสียชีวิต

  (ไดรับสวัสดิการดวย) 

Motto
“ม่ันคง โปรงใส ต้ังใจบริการ” 

“เปนสหกรณออมทรัพยท่ีม่ันคง

เพ�อสรางความม่ันใจ

และคุณภาพชีวิตท่ีดีเกสมาชิก”

Visionสอ.มจธ.

www.facebook.com/Kmuttsaving

CONTACT US :

 LINE ID : coopkmutt

Philosophyสรางประโยชนสุข

เพ�อมวลสมาชิกอยางย่ังยืน

   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

(ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวย 

สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2558)

สมาชิกสหกรณฯ นอกจากจะมีสิทธิ์ 

ในการออม การกูแลว ยังมีสิทธิ์ที ่ 

จะไดรับสวัสดิการตางๆ ตามที ่ 

สหกรณฯ ไดจัดใหแกสมาชิก 

เ พ � อ เ ป  น ก า ร ช  ว ย เ ห ล ื อ แ ล ะ 

บรร เท าความ เด ื อดร  อนของ 

สมาชิกตามระเบียบของสหกรณฯ



สวัสดิการ

1.  เงินสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ

    และ/หรือสูญเสียสายตา ที่มิไดรับเงินประสบอุบัติเหตุ

2.  เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

3.  เงินบำเหน็จสมาชิกเพื่อการออม 

4.  เงินบำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุ 

5.  เงินเกื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส 

6.  เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ

    - การประกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยกลุมประจำปตามเงื่อนไขการจายเงิน

       ที่ระบุโดยบริษัทประกัน

7.  เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย

8.  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

9.  เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลเปนคนไขใน

10.  เงินสวัสดิการผูเปนโสด

11. สวัสดิการการสมรสของสมาชิก

12. สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา

13. สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูค้ำประกันของเพื่อนสมาชิกดวยกัน

14. เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสียสายตา

ตอครอบครัว

งวดชำระหุน ตั้งแต 120 เดือนขึ้นไป 

ถึงงวดชำระหุน ณ วันที่ครบอายุ 60 ป บริบูรณ

เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป อายุครบ 60 ป บริบูรณ

ครบวันเกิดอายุ 61 ป ขึ้นไป

รวมกันไมเกินกึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิกในขอ 14.

อุบัติเหตุ

เสียชีวิต

คารักษาพยาบาล 

ตามความจำเปนและเหมาะสม  

สมาชิก 1 คนมีสิทธิรับทุน 1 ทุน

ประเภททุนทั่วไป และทุนเรียนดี

 3 คืนขึ้นไป สูงสุด 30  คืนตอครั้ง

ครบอายุ 55 ป บริบูรณ แตไมถึง 56 ป 

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ชำระหุนตอเนื่องไมนอยกวา 6 เดือนและยื่นขอรับ

สวัสดิการภายใน 180 วัน นับแตวันที่สำเร็จการศึกษา

ผูกูมีเหตุสุดวิสัยที่จะชำระเงินกูแกสหกรณได เนื่องจาก

เสียชีวิตหรือถูกออกจากงานหรือถูกดำเนินคดีและถูก

พิพากษาใหจำคุกและขาดสมาชิกภาพ

อายุสมาชิก 1 ป ถึง 30 ป ขึ้นไป

ครั้งเดียว 60,000.-

ขางละ 30,000.-

ครั้งละ 1,000.-

ครั้งเดียว 1,200 - 8,400.-

ครั้งเดียว 10,000.- 

ปละ 5,000.- (อายุ 61-69 ป)
ปละ 10,000.- (อายุ 70 ปขึ้นไป)

ไมเกิน 20,000.- ตอครั้ง

200,000.- บาท

ครั้งละไมเกิน 30,000.-

ไมเกินรายละ 30,000.-

ทุนละ 2,500 - 4,000.-

(อายุไมเกิน 25 ป)

คืนละ 300.-

สูงสุด 9,000 บาทตอครั้ง

ครั้งเดียว  3,000

ครั้งเดียว 1,000.-

ปริญญาตรี 1,000.-

ปริญญาโท 2,000.-

ปริญญาเอก 3,000.

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ตามควรแกเหตุเปนรายๆไป

16,000 - 200,000.-

หักเงินที่ไดรับไปแลว
1/4 ของ

สิทธิสมาชิก

สวัสดิการ สิทธิสมาชิกหลักเกณฑ สิทธิคูสมรส

สวัสดิการที่สมาชิกจะไดรับจากระเบียบของสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

ใชจายจากทุนสวัสดิการและสงเคราะหสมาชิก และทุนสงเสริมการศึกษา ที่สะสมจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
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- ใบรับรองเเพทย

- บัตรประชาชน

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาทะเบียนสมรส/เอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย

- สมาชิกสามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุไดที่

สถานพยาบาลที่ใชบริการและไมตองสำรองจาย

ตามประกาศของ สอ.มจธ.

ตามประกาศของ สอ.มจธ.

- ตนฉบับใบรับรองแพทย

- ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือ

สำเนาที่โรงพยาบาลประทับตรารับรอง

- สําเนาทะเบียนบาน พรอมแสดงฉบับจริง

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

- สําเนาทะเบียนสมรส 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2. สําเนาหลักฐานการแสดงผลการสําเร็จการศึกษา

ตามประกาศของ สอ.มจธ.

- ญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตติดตอไดที่ สอ.มจธ.

พรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ
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