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ประธานคุยกับสมาชิก

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ประธาน สอ.มจธ.

   สอ.มจธ. ไดจัดทำบัตรประกันอุบัติเหตุใหกับสมาชิก ขอใหสมาชิกรับบัตร ไดที่... ฝายธุรการที่หนวยงานของทาน และสามารถ 
ใชบริการ โดยยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีขอตกลงรวมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด โดยไมตอง 
สำรองจายกอน
   รายชื่อโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบไดจาก เว็บไซต http://www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp
หรือ โทร. 0 2285 8434-8, 0 2285 8446

บัตรประกันอุบัติเหตุจากสหกรณออมทรัพย มจธ.

    ในชวงเวลาที่ผานมา ขาวคราวเกี่ยวกับระบบสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนียน 

ในเชิงลบที่ปรากฏเปนขาวมีแนวโนมลดนอยลง แตรัฐบาลยังเดินหนาตามนโยบายที่จะ 

เขามากำกับระบบสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนีียนขนาดใหญ (สินทรัพยตั้งแต 

5,000 ลานบาทขึ้นไป) โดยรางเปนพระราชบัญญัติคณะกรรมการสงเสริมและกำกับ 

กิจการสหกรณการเงินขนาดใหญ พ.ศ. ....

       ซึ่งจากการรับฟงความคิดเห็นของชาวสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนียนสวนใหญยังมีความเห็นที่ไมเห็นดวยรวม 

ทั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. เนื่องจากมีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 อยูแลว ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 

ใหครอบคลุมและทันสมัยมากขึ้นแทนการรางพระราชบัญญัติฉบับใหม อยางไรก็ตาม สหกรณออมทรัพย มจธ. ก็พยายาม 

ปรับกฎเกณฑตางๆ ที่ใชอยูใหสอดรับกับกฎเกณฑที่จะเกิดขึ้น ถึงแมจะมี พระราชบัญญัติใหมหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให

สหกรณออมทรัพย มจธ. มีความมั่นคงและสามารถดำเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

       ความคืบหนาในการแกไขปญหาสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด นั้น สหกรณออมทรัพยเจาหนี้ตางๆ รวมทั้ง 

สหกรณออมทรัพย มจธ. เห็นดวยกับแผนฟนฟูและไดรวมลงนามในแผนฟนฟูดังกลาวแลว สาระสำคัญในแผนฟนฟู คือ 

มีการชำระดอกเบี้ยในอัตราเดิมจนกวาเงินตนครบกำหนดและเมื่อครบกำหนดแลวจะขอใหฝากตอโดยชำระดอกเบี้ย

ในอัตราใหม รวมทั้งมีแผนการทยอยคืนเงินตนดวย

  หลังจากที่ไดมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดแลว การดำเนินงานของ 

สหกรณออมทรัพย มจธ. เปนไปในแนวทางที่มีความสมดุลยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาถึงรายไดและรายจาย อยางไรก็ตาม 

กฎเกณฑตางๆ ของสหกรณออมทรัพย มจธ. ที่ใชมาเปนเวลานานจะมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและทันสมัย โดยยึด 

หลักการของสหกรณตลอดจนการกำหนดแผนกลยุทธ ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย มจธ. มีความ

คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได

        ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความเชื่อถือและไววางใจซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนใหสหกรณ

ออมทรัพย มจธ. กาวหนาตอไป
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)
จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

รายการ 31 พฤษภาคม 2561

4. รายได

จำนวนสมาชิก (ราย)
- สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม 

1.1 เงินใหกูแกสมาชิก

1.2 เงินลงทุน

1.2.1 เงินสด / เงินฝาก

1.2.2 เงินฝากสหกรณอื่น

1.2.3 พันธบัตรและหุนกู

1.3 สินทรัพยอื่นๆ
2. หนี้สินรวม

2.1 เงินกูยืม

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

2.3 หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ

3.1 ทุนเรือนหุน

3.2 ทุนสำรอง

3.3 ทุนสะสม

3.4 กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน

4.3 รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

5.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
5.3 คาใชจายในการบริหาร

6. กำไรสุทธิ

6,005,904,844.58
786,877,410.54

79,744,213.77

3,731,905,557.45
1,381,120,600.00

26,257,062.82
4,093,023,479.10
1,157,750,000.00
2,930,234,173.89

5,039,305.21
1,849,282,648.87
1,548,704,740.00

153,094,848.61
90,662,460.26
56,820,600.00

119,713,822.03
18,949,058.55

100,707,867.46
56,896.02

56,115,105.41

39,452,155.51

10,563,165.15
6,099,784.76

63,598,716.61

2,219
1,523
696

30 มิถุนายน 2561

5,897,581,002.92
786,104,364.88

60,357,880.50

3,537,467,167.04
1,489,673,700.00

23,977,890.50
3,967,953,868.30
1,132,750,000.00
2,830,251,218.54

4,952,649.76
1,852,233,783.87
1,553,521,600.00

153,094,848.61
90,243,635.26
55,373,700.00

142,717,189.98
22,694,651.48

119,962,807.48
59,731.02

65,323,839.23

45,711,553.60

12,709,900.70
6,902,384.92

77,393,350.75

2,216
1,523
693

-

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต

2
7
5

12
-
7

50
2

1,500.-
6,000.-
7,000.-

42,000.-

4,750.-
677,120.-
84,750.-
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   สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำป 2561 ภายใต 

“โครงการ ชม ชิม ชอป ณ สวนละไม จ.ระยอง” ในวันเสารที่ 16 มิถุนายน 2561 เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติและชิมบุฟเฟตผลไม

หลากหลายชนิด ทามกลางบรรยากาศที่สวยงามกวา 500 ไร 

   ซึ่งโครงการดังกลาว เปนไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนกันเอง กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ในกลุม 

สมาชิก โดยมีสมาชิกสนใจเขารวมกิจกรรม จำนวน 175 คน



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด
โทร. 02 470 8297-8, 02 470 8398-9, 02 470 8370 โทรสาร. 02-470-8295

Website : www.coop.kmutt.ac.th I Facebook : facebook.com/Kmuttsaving

E-mail : coop@kmutt.ac.th I Line ID1 : coopkmutt, Line ID2 : @coopkmutt

ADD 
FRIEND

บรรณาธิการ : ดร.กิจจา เทพศิริ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
กองบรรณาธิการ : คุณกนกรัตน นาคหฤทัย คุณมะลิวรรณ ขุนแทน คุณมังกร ศรีสัจจพล คุณสมพร เชยเสงี่ยม
คุณนิสันต ดามาพงษ คุณเรวัติ ครามบุตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน
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            ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

   1.1 เงินรับฝากออมทรัพย

      - เงินฝากออมทรัพยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอป

   1.2 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ

      - ยอดเงินฝากต่ำกวา 2 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 2.50 ตอป

      - ยอดเงินฝากตั้งแต 2 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 2.75 ตอป

      - ยอดเงินฝากตั้งแต 5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.00 ตอป

2. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู

   2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท รอยละ 5.75 ตอป

        ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป

วิธีนำเงินเขาบัญชีของสหกรณที่ธนาคารตางๆ

    ขอใหสมาชิกนำสำเนาการนำเงินเขาบัญชีมายื่นพรอมเขียนใบฝากของสหกรณ 

กอนเวลา 15.00 น. เพื่อใหเจาหนาที่ลงบันทึกรายการในสมุดคูฝาก โดยใหระบุ

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโละยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด”

สงสำเนาการนำเงินเขาบัญชี ไดที่ Line ID : coopkmutt/@coopkmutt

โทร. 02-470-8297-8, 02-470-8398-9 Fax. 02-470-8295

ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

กรุงเทพ
ไทยพาณิชย
กสิกรไทย
กรุงไทย

ทหารไทย

สาขา
ถนนประชาอุทิศ

มจธ.
ยอย มจธ.

ถนนประชาอุทิศ
ยอยถนนประชาอุทิศ(ทุงครุ)

ถนนประชาอุทิศ

เลขที่บัญชี
330-1-10600-9
037-7-00566-5
237-2-00511-0
705-2-01077-7
465-0-08487-3
153-2-19138-2

รายชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีที่สามารถนำเงินเขาบัญชีสหกรณ มีดังนี้

COOP
KMUTT

CCOOP
KMUTT

   เพื่อใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย มจธ. มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนตอสมาชิกตลอดจนเพื่อความยั่งยืนของสหกรณออมทรัพย มจธ. ใน 

ระยะยาว คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพย มจธ. ดังนี้

1. สถานภาพของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. หลังจากการลาออกจาก มจธ.

   สมาชิกที่ไมไดทำงานใน มจธ. แลว (ยกเวนกรณีเกษียณอายุราชการและเขารวม 

โครงการเกษียณอายุกอนกำหนด)  สามารถดำรงสมาชิกภาพกับสหกรณออมทรัพย

มจธ. ตามเงื่อนไขตอไปนี้

      - สมาชิกสามัญ ตองมีอายุสมาชิก ไมต่ำกวา 15 ป

      - สมาชิกสมทบ ตองมีอายุสมาชิก ไมต่ำกวา 15 ป

   สมาชิกดังกลาวนี้ หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงการชำระเงินคาหุนรายเดือนใหใช 

อัตราเงินเดือนที่ไดรับเดือนสุดทายกอนออกจาก มจธ. หรือเงินบำนาญเปนเกณฑ

กำหนด

   กรณีสมาชิกสามัญที่มีอายุสมาชิกต่ำกวา 15 ปี และมีภาระหนี้สินกับสหกรณ 

ออมทรัพย มจธ. แตไมสามารถชำระหนี้สินทั้งหมด ณ วันที่ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

ได สมาชิกตองดำเนินการชำระหนี้ใหหมดแลวจึงลาออกจากการเปนสมาชิก

สหกรณออมทรัพย มจธ. โดยในระหวางชำระหนี้สมาชิกดังกลาวนี้ไมมีสิทธิ์รับ 

สวัสดิการใดๆ จากสหกรณออมทรัพย มจธ.

2. การกลับเขาเปนสมาชิกของบุคคลที่ยังทำงานอยูใน มจธ.

  สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณออมทรัพย มจธ. แตไมไดลาออกจากมหาวิทยาลัย  

ถาตองการจะสมัครเขาเปนสมาชิกอีกครั้ง ตองเวนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่

ไดรับการอนุมัติใหลาออกครั้งกอน โดยสหกรณฯ จะใหสิทธิ์สมัครกลับเขาเปนสมาชิก 

ไดเพียงครั้งเดียว และตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครใหม 1,000.- บาท 

(หนึ่งพันบาทถวน)

3. การกำหนดอายุของผูสมัครเขาเปนสมาชิก

  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. ประเภทสามัญและสมทบ 

ตองมีอายุไมเกิน 50 ป บริบูรณ ในวันยื่นใบสมัครเปนสมาชิก

4. การเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน

  สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแปลงการชำระคาหุนรายเดือน (เพิ่ม – ลด) ไดไมเกิน

ปละ 2 ครั้ง

สาระนารูเกี่ยวกับสหกรณ
“สมาชิกควรรู”


