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ประธานคุยกับสมาชิก

           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ผูแทนคณะกรรมการและเจาหนาที่ 

สหกรณออมทรัพยฯ รวมวางพานพุมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.4) เนื่องในวันวิทยาศาสตร ณ 

บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอวงการ

วิทยาศาสตรไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ และในฐานะทรงเปน

“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”

สหกรณออมทรัพย มจธ. รวมวางพานพุม ร.4 ในวันวิทยาศาสตรไทย

   ความคืบหนาของสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟที่มี MOU กับสหกรณออมทรัพยเจาหนี้ 15 แหง รวมทั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ดวยนั้น สหกรณออมทรัพย มจธ. ซึ่งเปนเจาหนี้เงินฝากยังไดรับการปฏิบัติเปนไปตาม MOU แตกรณีที่มีขาวฟองรองกันนั้นเปน

สหกรณออมทรัพยที่เปนเจาหนี้เงินกูซึ่งสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟอางวาสัญญาเงินกูที่ลงนามกันไวโดยคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดกอนไมเปนไปตามขอบังคับ จึงไดชะลอการคืนเงินกูไวกอนและจะปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล

   สำหรับชุมนุมสหกรณธนกิจไทยนั้น ไดมีการเจรจากันมาโดยตลอด เนื่องจากเงินฝากของสหกรณออมทรัพย มจธ. เปนประเภท

เงินฝากประจำ จึงไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน ในขณะที่บางสหกรณที่นำเงินไปฝากเพิ่มจะมีหลักทรัพยค้ำประกันเงินฝากที่มีอยูทั้งหมด 

จากการเจรจาตอเนื่องหลายครั้งไดขอสรุปวา หากสหกรณออมทรัพย มจธ. นำเงินไปฝากเพิ่มอีก 10 ลานบาท ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 

จะใหหลักทรัพยค้ำประกันครอบคลุมเงินฝากเดิมทั้งหมดรวม 240 ลานบาทดวยโดยหลักทรัพยค้ำประกันคือที่ดินที่เมืองทองธานี 19 

ไรเศษ (จดทะเบียนสหกรณออมทรัพย มจธ. ในโฉนดที่ดินแลว) และที่ดิน 1,000 ไรเศษที่จังหวัดปราจีนบุรี (กำลังรอจดทะเบียนในโฉนด 

ที่ดิน) ซึ่งหลักทรัพยค้ำประกันเงินฝากเหลานี้จะมีผลตอความมั่นคงในการดำเนินการของสหกรณออมทรัพย มจธ.

   เชนเดียวกันกับทุกปที่ผานมา สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดมีการจัดงานเลี้ยงสมาชิกผูจะเกษียณอายุการทำงานซึ่งทุกทานเปนเจาของ

และมีสวนสงเสริมใหสหกรณออมทรัพย มจธ. มีความเจริญกาวหนาเปนประโยชนตอสมาชิกทุกคน ผมในฐานะประธานกรรมการ 

ดำเนินการ ขออวยพรใหทุกทานมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยตางๆ หวังสิ่งใดขอใหสมปรารถนาและใชชีวิต 

หลังเกษียณอยางมีความหมายตลอดไป

   ผลการดำเนินงานตั้งแตตนปจนถึงปจจุบันมีผลกระทบบางเนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากระหวางสหกรณที่มีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม 

ผลการดำเนินงานยังใกลเคียงกับแผนที่วางไว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความเชื่อมั่นและหวังดีตอการดำเนินงานของสหกรณ- 

ออมทรัพย มจธ. หากมีสิ่งใดที่อาจเปนประโยชน ขอความกรุณาแจงใหทราบดวยคณะกรรมการดำเนินการจะไดใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงตอไป

             ขอบคุณครับ

สวัสดีสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. ทุกทาน

   พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใชแลวระหวางนี้กำลังรอกฎกระทรวงซึ่งเปนรายละเอียดที่จะประกาศ 

ตามมา สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนทุกแหงจะตองปฏิบัติตาม สิ่งที่เพิ่มเขามาใน พรบ.สหกรณ พ.ศ. 

2562 และมีผลบังคับใชทันทีคือ สมาชิกสหกรณตองมีสัญชาติไทยซึ่งมีผลกระทบตอสมาชิกชาวตางประเทศ 

บางรายที่จะตองพนสภาพสมาชิก สหกรณออมทรัพย มจธ. จะไดแจงใหทราบตอไป
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ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562
30 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562

5,955,358,263.19
785,111,726.68

85,584,402.81

3,435,125,610.06
1,621,049,100.00

28,487,423.64
3,895,129,603.07
1,134,250,000.00
2,755,619,597.85

5,260,005.22
1,987,650,704.65
1,636,412,920.00

171,635,556.39
114,753,128.26
64,849,100.00

22,717,871.42
131,389,757.14

108,557,292.78
114,592.94

58,811,801.68

36,326,607.10

15,704,319.15
6,780,875.42

72,577,955.47

2,271
1,553
718

5,895,695,934.61
773,887,425.18

71,695,627.28

3,387,054,974.37
1,632,326,800.00

30,731.107.78
3,803,463,829.85
1,029,250,000.00
2,769,033,789.08

5,180,040.77
2,005,232,505.65
1,643,185,310.00

171,635,556.39
114,284,839.26
76,126,800.00

155,701,639.17
26,560,945.32

129,022,410.91
118,282.94

68,702,040.07

42,792,038.20

18,279,198.90
7,630,802.98

86,999,599.10

2,274
1,560
714

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพกรกฎาคม - สิงหาคม 2562

4
1
8
2
2

45
2
-

3,000
500

11,700
2,000
1,200

321,000
318,000

-
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      เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดเขารวมโครงการกระชับมิตร สหกรณออมทรัพย 3 พระจอมเกลา ณ ฮารโมนี่ รีสอรท จังหวัด 

เพชรบุรี ภายในงานมีกิจกรรม เสวนาในหัวขอ “ผลกระทบและทิศทางการดำเนินงานของสหกรณภายใตกฎหมายใหม” นำโดย ประธานสหกรณออมทรัพย ทั้ง 

3 แหง และไดรับเกียรติจาก พลตำรวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด มารวมเสวนา ชวงบาย 

เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธที่สอดแทรกเนื้อหาการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร และปดทายดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธชวงเย็นในธีม Back to School Party

      โครงการสัมมนาดังกลาว สหกรณออมทรัพยฯ ทั้ง 3 แหง ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดโครงการ สำหรับป 2562 นี้ 

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จำกัด เปนเจาภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระชับมิตรและ สรางความสัมพันธอันดีตอกัน รวมถึงสรางเครือขาย 

เพื่อกอใหเกิดการชวยเหลือกัน ในทางธุรกิจ รวมกัน ซึ่งเปนสิ่งจำเปนมากในโลกปจจุบันที่มีการแขงขันกันทางธุรกิจสูง ผูเขารวมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ไดรับ

ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณดวยความประทับใจเปนอยางยิ่ง

      สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ประจำป 2562 ภายใตกิจกรรม “ชอป ชม ชิลล ณ อัมพวา” 

จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสารที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยมีสมาชิกเขารวมจำนวน 34 คน กรรมการและเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมจำนวน 10 คน 

ในการเดินทางครั้งนี้ สหกรณฯ ไดใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งมีเสนทางไหวพระ จำนวน 5 วัด ไดแก วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

(วัดบานแหลม) - วัดชองลม -วัดภุมรินทรกุฎีทอง - วัดอินทาราม - วัดบางนางลี่ใหญ โดยแวะรับประทานอาหารกลางวัน เลือกซื้อสินคาและของฝาก ณ 

ตลาดน้ำอัมพวา

กิจกรรมดังกลาว ไดสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ และสงเสริมใหสมาชิกรูจักการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนำ 

หลักธรรมมาใชในการดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิกไดชื่นชมความงามของสถาปตยกรรมของโบราณสถาน และอนุรักษไวซึ่ง 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

โครงการกระชับมิตรสหกรณออมทรัพย 3 พระจอมเกลา ประจำป 2562

กิจกรรม “ชอป ชม ชิลล ณ อัมพวา” จังหวัดสมุทรสงคราม
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      สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุทำงาน ประจำป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ 

หองวิมานทิพย โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. เปนประธานกลาว 

เปดงาน ซึ่งในปนี้ มจธ. มีผูเกษียณอายุการทำงาน จำนวน 30 ทาน เปนสมาชิก สอ.มจธ. จำนวน 29 ทาน และตอบรับเขารวมงาน 

จำนวน 17 ทาน โดยภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกลาดานศิลปวัฒนธรรมและชมรมนาฏศิลป ในชื่อชุดรำอวยพร 

เกษียณอายุราชการ ในเพลง “ระบำตนบรเทศ” และ “ชุดระบำชาวนา ออกผาขาวมาเขมร” หลังจากนั้น ทานประธานไดมอบเงิน 

สวัสดิการเกษียณอายุเงินบำเหน็จการออมและของที่ระลึกเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแดสมาชิกผูเกษียณอายุพรอมอวยพรและขอบคุณ 

ผูเกษียณที่ไดสละเวลามารวมงาน ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก คณะที่ปรึกษา นำโดย รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย อธิการบดีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ดร.เกษรา วามะศิริ และ อ.ธนิตสรณ จิระพรชัย ตลอดจนสมาชิกอาวุโสไดใหเกียรติเขารวมงานและแสดงกตเวทิตาจิตแดทานผูเกษียณ

ดวยบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความอบอุนและสรางความประทับใจเปนอยางยิ่ง

งานแสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ ประจำป 2562


