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ประธานคุยกับสมาชิก

  เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหมไดประกาศใชแลวควบคูกับหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่จะกำหนดในกฎกระทรวง อีก 13 

ฉบับ สหกรณออมทรัพย มจธ. จะตองปรับปรุงขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาว 

สิ่งที่จะมีผลกระทบตอสมาชิกโดยตรง คือ การขอกูเงินจะตองมีเงินคงเหลือในซองไมนอยกวารอยละ 30 ตลอดอายุสัญญาแทนที่ 

ของเดิม รอยละ 10 และใหสหกรณกำหนดหลักเกณฑใหสมาชิกสงขอมูลเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด เพื่อประกอบ 

การพิจารณาใหเงินกู หลักเกณฑนี้จะใชกับสมาชิกที่ขอกูเงินใหม โดยจะประกาศในกฎกระทรวงซึ่งคาดวาจะประกาศ ในระยะเวลา

ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้โดยมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูขอกูเงินเปนสำคัญ

 ในชวงเวลาที่ผานมาสหกรณไดดำเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิก โดยจัดกิจกรรมขึ้น 2 กิจกรรม คือ “โครงการ 

สุขภาพดี....มีเงินใช”  จัดบรรยายใหความรูเรื่องการมีสุขภาพที่ดี โดยวิทยากร คุณเมจิ อโณมา คุก ดารานักแสดง ผูประสบความสำเร็จ 

ในการใชการออกกำลังกายเพื่อพิชิตการปวยและโครงการไหวพระอิ่มบุญ สุขใจ  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ 

สมาชิกไดใหความสนใจและไดรับความรู ตลอดจนมีความพึงพอใจและมีความสามัคคีในการรวมกิจกรรมดังกลาว  สหกรณยังมีโครงการที่

เปนประโยชนกับสมาชิกอีกหลายโครงการ ซึ่งจะไดแจงใหทราบตอไป

 ในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มีสวนรวมและใหความไววางใจตอการดำเนินงานของ 

สหกรณออมทรัพย มจธ.

             ขอบคณุครับ

สวัสดีสมาชิกทุกทาน

    สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดดำเนินการมาถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเปนเวลาเกือบครึ่งปแลว ผลการดำเนินการ 

ใกลเคียงกับแผนที่คาดการณไวทั้งดานรายรับและรายจาย การฝากเงินระหวางสหกรณมีขอจำกัดมากขึ้น ตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณใหม ประกอบกับแนวโนมดอกเบี้ยเงินฝากระหวางสหกรณลดลง ซึ่งอาจสงผลตอรายรับ 

ในชวงเวลาที่เหลือบาง แตก็พยายามกำกับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดำเนินการยังคงเปน

ไปตามแผนที่วางไว

   ผูแทนสหกรณออมทรัพย มจธ. เขารวมฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณสำหรับคณะกรรมการ 

ดำเนินการและเจาหนาที่”  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

   โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถทักษะดานการบริหารจัดการใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการสหกรณใหไดประสิทธิภาพสูงสุด

ผูแทน สอ.มจธ. เขารวมฟงบรรยายพิเศษ  
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    ในการเดินทางไหวพระครั้งนี้ สอ.มจธ. ไดใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งมีเสนทางไหวพระ จำนวน 5 วัด ไดแก 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญไชยมงคล วัดธรรมิกราช วัดหนาพระเมรุ วัดทาการอง โดยแวะเลือกซื้อสินคาและของฝาก ณ ตลาดน้ำอโยธยา

  กิจกรรมดังกลาว ไดสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ และสงเสริมใหสมาชิกรูจักการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชน 

ที่ดี สามารถนำหลักธรรมมาใชในการดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิกไดชื่นชมความงามของสถาปตยกรรมของ

โบราณสถานและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

   สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดกิจกรรมบรรยายใหความรูเรื่องการมีสุขภาพที่ดี ภายใตโครงการ “สุขภาพดี...มีเงินใช” โดยวิทยากร 

คุณเมจิ อโณมา คุก ดารา-นักแสดง ผูประสบความสำเร็จในการใชการออกกำลังกายเพื่อพิชิตอาการปวย เมื่อวันจันทรที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 

2562 ณ หองประชุม LIB 108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ. โดยมี รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ไดใหเกียรติเปนประธานเปดการบรรยาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

อาหาร สนับสนุนการออกกำลังกายที่เหมาะสม สรางแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสูสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงตอ

การเจ็บปวยได เพื่อสงเสริม ใหสมาชิกมีสุขภาพที่ดี

โดยวิทยากรไดถายทอดประสบการณเกี ่ยวกับความสำเร็จในการใชการออกกำลังกายเพื ่อพิชิตการปวยพรอมแนะนำและสาธิต 

การออกกำลังกายโดยใหผูรวมฟงบรรยายไดมีสวนรวมในกิจกรรม บรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง ทั้งนี้ มีสมาชิก

เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 91 คน 

กิจกรรมบรรยายใหความรู เรื่องการมีสุขภาพที่ดีภายใตโครงการ “สุขภาพดี...มีเงินใช”

กิจกรรม อิ่มบุญ...สุขใจ จ.พระนครศรีอยุธยา 

   สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

และศิลปวัฒนธรรม ประจำป 2562 ภายใตกิจกรรม "อิ่มบุญ...สุขใจ" 

ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสารที่ 29 มิถุนายน 2562 โดยมี 

สมาชิกเขารวมจำนวน 59 คน กรรมการและเจาหนาที่ สอ.มจธ.

เขารวมจำนวน 9 คน
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ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562

5,875,198,109.65
789,398,495.88

135,165,452.58

3,440,379,089.51
1,477,560,200.00

32,694,871.68
3,868,223,891.36

1,191,250,000
2,671,471,829.63

5,502,061.73
1,959,078,240.65
1,624,947,520.00

171,635,556.39
116,134,964.26
46,360,200.00

15,103,828.05
87,643,109.88

72,448,005.22
91,276.61

39,747,132.24

24,061,991.80

10,710,701.29
4,974,439.15

47,865,977.63

2,263
1,548
715

5,842,384,887.75
789,917,685.37

128,117,091.37

3,335,125,610.06
1,559,101,600.00

30,122,900.95
3,811,840,007.39
1,074,250,000.00
2,732,333,338.61

5,256,668.78
1,970,346,370.65
1,630,138,550.00

171,635,556.39
115,670,664.26
52,901,600.00

109,798,473.37
18,988,955.10
90,711,985.32

97,532.94
49,599,963.66

30,319,163.35

13,309,348.93
5,971,451.38

60,198,509.71

2,268
1,548
720

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

5
3
8
1

16
53
2
-

4,000
3,000

17,700
500

10,800
619,000
244,000

-
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   สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ 

และเจาหนาที่ ประจำป 2562 เรื่อง “การบริหารสหกรณ ตาม พรบ. 

ฉบับใหม 2562” เมื่อวันเสารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองแมโขง

ชั้น 30 โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน เจริญนคร กรุงเทพฯ 

   ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ดังกลาว มีสาระสำคัญสรุปไดวา สอ.มจธ. จะตองมี 

การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานรวมถึงการปฏิบัติงานใหเทาทันกับ 

สถานการณยุคปจจุบันและเปนไปตาม พรบ. สหกรณฯ ฉบับใหม 2562

 เพื่อใหการดำเนินงานของ สอ.มจธ. มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

1. สมาชิกมีสิทธิกูในวงเงินไมเกิน 100,000.- บาท หรือหนึ่งเทาแหงเงินไดรายเดือนของสมาชิกนั้น สุดแตจำนวนไหนจะนอยกวา

2. เงินกูฉุกเฉิน ใหสมาชิกชำระคืนตนเงินเต็มจำนวนพรอมดวยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนถัดไปจากเดือนที่กู หรือ ชำระคืนตนเงินเปนงวด 

รายเดือนๆ ละเทาๆ กัน รวมแลวไมเกิน 12 งวด ติดตอกันพรอมดอกเบี้ย

3. สมาชิกที่ยังมีเงินกูฉุกเฉินคางอยู จะขอกูฉุกเฉินใหมได จะตองมียอดคงคางไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินกูหรือชำระมาแลว ไมนอยกวา 6 งวด

4. เงินกูสามัญใหสมาชิกชำระคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน พรอมดอกเบี้ยหรือชำระคืนตนเงินรวมดอกเบี้ยเปนงวด 

รายเดือนๆ ละเทาๆ กัน รวมแลวไมเกิน 120 งวด ตามหลักเกณฑของสหกรณฯ

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่ ประจำป 2562

1. กรณีการกูเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย หรือรีไฟแนนซและเปนบานหลังแรก อสังหาริมทรัพย ใชค้ำประกันไดไมเกินรอยละ 100

2. การชำระคืนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห หรือเพื่อลงทุนประกอบอาชีพตองชำระคืนไมเกิน 360 งวด และใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 

65 ป ยกเวนเงินกูที่ใชคาหุนเปนหลักประกัน

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

สมาชิกโปรดศึกษาเอกสารเพิ่มเติม ไดที่ coop.kmutt.ac.th

ประกาศ สอ.มจธ. 
เรื่อง ปรับวงเงินกูฉุกเฉิน และเงินงวดชำระหนี้เงินกูสามัญ

เรื่อง แกไขหลักประกันเงินกูพิเศษ


