
คุยกับสมาชิก

	 คณะกรรมการอำานวยการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ	 ประจำาปี	 2556	 ของชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย	 จำากัด	 เมื่อวันเสาร์ที่	 13	 กรกฎาคม	 2556	 ณ	
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

	 	 	 	 	 ผ่านพ้นไปแล้วครึ่งปี	 ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำากัด	 ได้กำาไร	 40.9	 ล้านบาท	 ถ้าเทียบกับปี
ก่อน	ระยะเวลาเดียวกันได้กำาไรครึ่งปี	 32.1	ล้านบาท	คาดว่าผลกำาไรปี	 2556	นี้	 จะเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนอย่างน่าพอใจ	 เงินที่
สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจซื้อหุ้น	และฝากไว้กับสหกรณ์	ทางสหกรณ์ได้นำาไปให้สมาชิกกู้ตามสิทธิที่กำาหนดไว้ในระเบียบทุกคน	
จะเห็นได้ว่า	ถ้าสัญญาที่สมาชิกทำาไว้ครบถูกต้อง	ก็จะได้รับอนุมัติ	และรับเงินตามกำาหนดเวลา	ส่วนเงินที่เหลือจากการกู้ของ
สมาชิก	สหกรณ์ได้นำาไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	โดยเลือกลงทุนในแหล่งที่ไม่มีความเสี่ยง	และเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	(คพช)	เช่น	หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ตั้งแต่	A		ขึ้นไป	พันธบัตรรัฐบาล	
ฝากกับสหกรณ์อื่นที่มีความมั่งคง	 และไม่มีความเสี่ยง	 สมาชิกที่กังวลว่าสหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำากัด	 นำาเงินไปลงทุนใน
แหล่งลงทุนที่มีความเสี่ยง	เช่น	ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	ซื้อทอง	ที่ดิน	ที่อยู่อาศัย	หรือกิจกรรมเก็งกำาไรอื่นหรือไม่	ขอตอบ

ว่า	 ไม่สามารถทำาได้	 เพราะผิดเงื่อนไขตามประกาศ	 คพช.	 แม้แต่การฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียน	 หรือสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นก็ต้องมีการ
พิจารณาถึงความเสี่ยง	หรือสภาพคล่องของแหล่งลงทุนด้วย	การจะนำาเงินไปลงทุนภายนอกต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการทุกครั้ง	ขอ
ให้สมาชิกทุกท่านสบายใจได้ว่า	เงินของท่านที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ	จะมีความมั่นคง	ปลอดภัย	และทำากำาไรให้กับสหกรณ์	ซึ่งจะส่งผลต่อ	เงินปันผล	เฉลี่ย
คืน	และสวัสดิการที่สหกรณ์จัดสรรให้แก่สมาชิก	เพื่อให้สมาชิก	อยู่ดี	มีสุข	โดยทั่วกัน
	 สหกรณ์ฯ	 อยู่ระหว่างการทำาระบบ	 ATM	 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการถอนเงินในวันหยุด	 หรืออยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย	คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปีนี้
	 สำาหรับสมาชิกที่ใช้บริการกู้เงิน	สหกรณ์ได้ทำาสัญญากับบริษัทประกันชีวิต	3	แห่ง	เช่น	AIA	ไทยประกันชีวิต	และกรุงไทยแอกซ่า	สมาชิกสามารถ
เลือกทำาประกันกับบริษัทดังกล่าวได้
	 	 	 บุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า
	 	 	 กรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการอำานวยการ สอ.มจธ.
เข้าร่วมประชุมใหญ่ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย

	 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด	และคณะกรรมการ
ร่วมลงนามสัญญาพัฒนาระบบ	 ATM	 กับ	 บริษัท	 โซแอ็ท	 โซลูชั่น	
จำากัด	 ณ	 ที่ทำาการสหกรณ์ฯ	 เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2556	 เพื่อ
รองรับการใช้ระบบ	ATM	ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก

สอ.มจธ. ร่วมลงนามสัญญาพัฒนา ระบบ ATM
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กับบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำากัด
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ฉบับที่ 3  คณะกรรมการชุดที่ 39 มิถุนายน - กรกฎาคม 2556

มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

กี่ทุกข์ยากกี่ดินแดนที่แสนเข็ญ
พระเสด็จไปเป็นเช่นขวัญเกล้า
บำาบัดทุกข์ปวงประชามานานเนา
พระแม่เจ้าจึงเปรียบแม้น “แม่แผ่นดิน”
 พระสถิตเหนือเกล้าชาวสยาม
 พระทรงความเป็นปราชญ์แห่งศาสตร์ศิลป์
 พระบุญญาเคียงคู่องค์ภูมินทร์
 ราษฎร์ทั่วถิ่นน้อมจงรักและภักดี
สรวมชีพน้อมถวายอาเศียรวาท
แทบเบื้องยุคลบาทบทศรี
เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี
น้อมชุลีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด
(ร้อยกรองโดย อาจารย์สมบัติ  กิ่งกาญจนวงศ์)



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด
ใช้จ่ายจากทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก และทุนส่งเสริมการศึกษา ที่สะสมจากการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

สวัสดิการ หลักเกณฑ์ สิทธิสมาชิก สิทธิคู่สมรส

1.	 เงินสงเคราะห์สมาชิกที่

	 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	สูญเสีย

	 อวัยวะ	และ/หรือสูญเสียสายตา

	 ที่มิได้รับเงินประสบอุบัติเหตุ

2.	 เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

3.	 เงินบำาเหน็จสมาชิกเพื่อการออม

4.	 เงินบำาเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุ

5.	 เงินเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส

6.	 เงินสงเคราะห์สมาชิกเกี่ยวกับ

	 การเสียชีวิต

7.	 เงินสงเคราะห์สมาชิก

	 ที่ประสบอุบัติเหตุ

	 -	 การประกันอุบัติเหตุ	หรือ

	 	 อุบัติภัยกลุ่มประจำาปี	ตาม

	 	 เงื่อนไขการจ่ายเงินที่ระบุโดย

	 	 บริษัทประกัน

8.	 เงินสงเคราะห์สมาชิก

	 ที่ประสบสาธารณภัย

9.	 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

10.	เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

	 เป็นคนไข้ใน

11.	เงินสวัสดิการผู้เป็นโสด

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สูญเสียอวัยวะ

และ/หรือสูญเสียสายตา

ต่อครอบครัว

งวดชำาระหุ้น	ตั้งแต่	120	เดือนขึ้น

ไป	ถึงงวดชำาระหุ้น	ณ	วันที่ครบ	

อายุ	60	ปี

เป็นสมาชิก	10	ปีขึ้นไป

อายุครบ	60	ปี

ครบวันเกิดอายุ	61	ปี	ขึ้นไป

รวมกันไม่เกินกึ่งหนึ่งของสิทธิ

สมาชิกในข้อ	6

อายุสมาชิก	1	ปี	ถึง	35	ปีขึ้นไป

เสียชีวิต

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สูญเสียอวัยวะ	และ/หรือ

สูญเสียสายตา

ค่ารักษาพยาบาล

ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

สมาชิก	1	คน	มีสิทธิรับทุน	1	ทุน

ทุนทั่วไปและทุนเรียนดี

3	คืนขึ้นไป

สูงสุด	30	คืนต่อครั้ง

ครบอายุ	55	ปี	บริบูรณ์

แต่ไม่ถึง	56	ปี

ครั้งเดียว	60,000.-

ข้างละ

30,000.-

-

ครั้งเดียว

1,200-4,800.-

ครั้งเดียว	10,000.-

ปีละ	5,000.-

ปีละ	10,000.-	(ครบวันเกิด	

70	ปี	ขึ้นไป	ตั้งแต่ปี	56

80,000-100,000.-

หักวันเกิดที่รับไปแล้ว

150.000.-

ครั้งเดียว	150.000.-

สองข้าง/สองส่วน	ครั้งเดียวกัน

ข้างเดียว	90.000.-

ครั้งละไม่เกิน	15,000.-

ไม่เกินรายละ	30,000.-

-

คืนละ	300.-

ครั้งเดียว	3,000.-

-

-

-

-

-

1/4	ของ

สิทธิสมาชิก

-

-

-

-

-

-

ครั้งละ	1,000.-

-

-

-

1/8	ของสิทธิสมาชิก

(ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

-

-

ทุนละ	2,500-4,000.-

(อายุไม่เกิน	22	ปี)

-

-

สวัสดิการ

สมาชิก

ปี	2556

เพิ่มจาก

ปี	2552

สวัสดิการ

สมาชิก

ปี	2556

ปรับปรุง/เพิ่ม

(ช่องสีเขียว)

จากปี	2552

ทุนการศึกษาฯ

ปี	2548

ปี	2555

 

ปี	2556

สิทธิบุตรสมาชิก ระเบียบ



สอ.มจธ. มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
สงเคราะห์สมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำากัด	 มอบเงินช่วย
เหลือสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต	
แก่ภรรยาอาจารย์ประยูร	กิจพานิชวิเศษ	ซึ่งเป็นสมาชิกผู้
เสียชีวิต	จำานวน	70,000	บาท	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	
2556	ณ	ที่ทำาการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 3  คณะกรรมการชุดที่ 39

มิถุนายน - กรกฎาคม 2556

	 สหกรณ์ฯ	จัดล่องเรือไหว้พระ	9	วัด	รอบเกาะเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี	(อบจ.)	ในวันเสาร์ที่	1	มิถุนายน	2556	ในการไปล่องเรือจะมีการชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตร	สินค้ากลุ่มแม่บ้าน	สินค้าวิสาหกิจชุมชน	
และสินค้า	OTOP	จากชาวบ้าน	โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	98	คน

	 สหกรณ์ฯ	 จัดกิจกรรมสอนทำา	 “คุกกี้ธัญพืช”	 ให้
กับสมาชิก	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุจิตรา	 เรือง
วุฒิชนะพืช	 จากส่วนอาคารและสถานที่	 ในวันศุกร์ที่	 21	
มิถุนายน	 2556	 เวลา	 16.30–18.00	 น.	ณ	ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ชั้น	 2	 อาคารสำานักงานอธิการบดี	
เพื่อให้สมาชิกได้เพิ่มพูนความรู้	 และทักษะในวิชาชีพ	 ช่วย
ให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 อีกทั้งยังสามารถ
นำาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้	
ทำาให้เศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น	มีสมาชิกให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม	จำานวน	36	คน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์การเสียชีวิตของกรรมการดำาเนินงานสหกรณ์สมาชิก

	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์	 นายลือไกล	
ธรรมชาติ	 กรรมการดำาเนินการชุดที่	 38	 ซึ่งเสียชีวิตระหว่างดำารงตำาแหน่ง	 จำานวน	 10,000	บาท	 โดยภรรยาของนายลือไกล	มารับมอบเงินดัง
กล่าว	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	กรกฎาคม	2556	ณ	ที่ทำาการสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ จัดล่องเรือไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะเกร็ด นนทบุรี

กิจกรรมสอนทำา
คุกกี้ธัญพืช



บรรณาธิการ: นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย   ที่ปรึกษา: รศ.จำารูญ ตันติพิศาลกุล, นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตร   พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล, นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร, นายสมพร เชยเสงี่ยม, นางมะลิวรรณ ขุนแทน, นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์, นางสาวนันทวัน ตันเจริญ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด   โทร. 0 2470 8297-8   โทรสาร 0 2470 8298   www.kmutt.ac.th/sacco

สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

	 สหกรณ์ฯ	 จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก	 สอ.มจธ.	 ครั้งที่	
1	สำาหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่เกิน	10	ปี	ในหัวข้อ	“อยู่ดี มี
สุข กับ สอ.มจธ.”	โดยประธานกรรมการดำาเนินการ	กรรมการและผู้
จัดการ	 และ	 คุณรัชนีพร	 พึงประสพ	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	 บรรยายให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและปรัชญาของสหกรณ์ฯ	การวางแผนการออม	
ฯลฯ	 เมื่อวันเสาร์ที่	 6	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องประชุม	200	คณะ
วิทยาศาสตร์	โดยมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาจำานวน	161	คน

สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

	 สหกรณ์ฯ	จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก	สอ.มจธ.	ครั้งที่	2	สำาหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	ในหัวข้อ	“อยู่ดี 
มีสุข กับ สอ.มจธ.” โดยประธานกรรมการดำาเนินการ	และคุณเยาวลักษณ์	หาญวรวงศ์ชัย	ผู้อำานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	บรรยาย
ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์	เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นใจที่จะอาสาสมัครเข้ามาช่วยทำางาน	เพื่อ
สืบทอดเจตนารมณ์ของสหกรณ์ฯ	รวมถึงการเลือกกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก	ฯลฯ	เมื่อวันเสาร์ที่	27	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องประชุม	
200	คณะวิทยาศาสตร์	โดยมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาจำานวน	254	คน


