
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

    สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด หรือ สอ.มจธ. จัดตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2518 ดวยความรวมมือ

ของคณาจารย ขาราชการ และลูกจางประจำของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี ในขณะน้ัน โดยการริเร่ิมของ อาจารยสันติ 

พัสดร อาจารยประจำภาควิชาคณิตศาสตร ภายใตการสนับสนุนสงเสริมอยางเขมแข็งของทานรองอธิการบดี รศ. ดร.ไพบูลย หังสพฤกษ ใน

สมัยนั้น โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะชวยเหลือขาราชการชั้นผูนอยและลูกจางประจำ ซึ่งมีภาระหนี้สินเปนจำนวนมากและเพื่อพัฒนาใหเปน

สถาบันการเงินของสมาชิกและมีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 100 คนเศษ มีทุนดำเนินงาน 8,000 บาท มีสำนักงานอยู ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

    สอ.มจธ. ไดมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2518 โดยใชชื่อวา สหกรณออมทรัพยสถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด ตอมาป พ.ศ. 2543 สถาบันฯ ไดเปลี่ยนสถานภาพ เปนมหาวิทยาลัย สหกรณฯ จึงไดเปลี่ยนชื่อ

เปน “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544

    สอ.มจธ. บริหารงานภายใตคณะกรรมการดำเนินการที่ไดรับการเลือกตั้งโดยสมาชิกจากที่ประชุมใหญ จำนวน 15 คน ตามหลักการของ

สหกรณ ที่วา การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  มีฝายจัดการที่เขมแข็งปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ

ดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษาที่คอยใหคำแนะนำการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก

1. สงเสริมการออมของสมาชิก

 1.1) ออมเปนทุนเรือนหุน (หุนรายเดือน) ดวยการหักจากบัญชีเงินเดือน จำนวนไมนอยกวารอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนและไม

มากกวา เดือนละ 5,000 บาท (ตามระเบียบสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด วาดวย การสงคาหุนรายเดือนของสมาชิก แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 

3 พ.ศ. 2564) ซึ่งสมาชิกจะไดรับ “เงินปนผล” เมื่อสิ้นปทางบัญชี

 1.2) บัญชีเงินฝาก แบงเปน 2 ประเภท

  - ประเภทออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ย 1.00% ตอป

  - ประเภทออมทรัพยพิเศษ สามารถถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2.25% ตอป

2. ใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกโดยการใหเงินกู เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเพื่อสรางความมั่นคงใหกับตนเอง และ

ครอบครัวในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาธนาคาร (อัตราดอกเบี้ย 5.25% ตอป)      

 2.1) เงินกูฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน  2.2) เงินกูสามัญ เพื่อนำไปใชจายในยามจำเปน   

 2.3) เงินกูพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห   2.4) เงินกูพิเศษ เพื่อยานพาหนะ

 2.5) เงินกูพิเศษ เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ

3. มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัว โดยเนนการดูแลความเปนอยูของสมาชิกตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

 3.1) เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม    3.2) มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก 

 3.3) เงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา   3.4) เงินสวัสดิการการสมรสของสมาชิก

 3.5) เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)  3.6) เงินบำเหน็จสมาชิกเพื่อการออม   

 3.7) เงินบำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุ    3.8) เงินเกื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส   

 3.9) เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต   3.10) เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ  

 3.11) เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย   3.12) เงินสวัสดิการผูเปนโสด    

 3.13) เงินสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

 3.14) สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูค้ำประกันของเพื่อนสมาชิกดวยกัน
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บทความ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ป แหงการกอตั้ง สอ.มจธ. 

ความเปนมา สอ.มจธ.

วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณฯ



นอกจากนี้ สหกรณยังยึดหลักการของสหกรณวา “การเอื้ออาทรตอสังคม” โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ มากมาย เชน

 - ทูลเกลาฯ ถวายเงิน จำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เน่ืองในโอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยฯ เปดดำเนินกิจการครบ

รอบ 40 ป

 - สนับสนุนทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการเรียนและสื่อการสอนใหแกโรงเรียน ในโครงการ “100 ป สหกรณไทย ปนน้ำใจใหนองนอย”

จำนวน 84,000 บาท

 - โครงการติดตั้งอุปกรณไฟฟาในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูหางไกลความเจริญเปนจำนวน 

334,000 บาท  

 - รวมสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพ้ืนท่ีสูง รวมกับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) 

และมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 416,000 บาท รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนประจำทุกป

 - รวมสมทบเงินทุนเพ่ือสนับสนุนในการจัดหาอาหารชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม

2019 (COVID-19) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำนวน 50,000 บาท

 - ป 2563 สอ.มจธ. ครบรอบ 45 ป แหงการกอตั้ง ทางสหกรณฯ ไดมีการสนับสนุนทุนรวมกับสมาชิก เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการ

แพทย (เครื่องตรวจตาแบบ Slit Lamp) ใหกับโรงพยาบาลอุมผาง จังหวัดตาก จำนวน 800,000 บาท โดยจัดผาปามหากุศลและรวมกับ 

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มจธ. และสหกรณเครือขายเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องตรวจตาแบบ Slit Lamp

    และในป 2565 นี้ เนื่องในโอกาสที่สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ครบรอบ 48 ป แหงการกอตั้ง ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 

สหกรณฯ จึงไดจัดกิจกรรมทำบุญ ทั้งนี้ ทางสหกรณไดถวายสังฆทานและจตุปจจัยแดพระภิกษุสงฆ ณ วัดพุทธบูชา เพื่อความเปน

สิริมงคลในการบริหารกิจการตอไป รวมทั้ง ใหสมาชิกรวมทำบุญกับทางสหกรณฯ เพื่อนำเงินไปมอบใหกับทางวัดพุทธบูชาเพื่อทำนุ-

บำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

    ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการท่ีผานมา สหกรณมีการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณภาพ โปรงใส ยึดม่ันในหลักการสหกรณ จนเปนท่ียอมรับ

จากหนวยงาน ตางๆ เชน

 - เปนสหกรณ “ผานเกณฑมาตรฐานระดับดีเลิศ” โดย สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในป พ.ศ. 2558 - 

2564

 - ผานเกณฑการประเมินการกำกับดูแลองคกรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณและการบริหารจัดการสหกรณดานการ

ควบคุมภายใน ระดับดีมาก ประจำป 2558

 - เปนสหกรณที่มีผลการดำเนินงานเขมแข็งตามเกณฑดีเดนแหงชาติ ประจำป 2558 – 2559 โดย

สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

4. สหกรณจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูทางวิชาการและสงเสริมการเรียนรูใหแกสมาชิก ผานการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 

  4.1) จัดโครงการสัมมนาสมาชิก   4.2) จัดโครงการฝกอบรมเสริมอาชีพใหแกสมาชิก 

  4.3) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ 4.4) พิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ป แหงการกอตั้ง สอ.มจธ. 

วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณฯ (ตอ)



    จากผลการดำเนินงานในรอบ 48 ปที่ผานมา สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดมีการพัฒนาและเจริญกาวหนามาโดยลำดับ ไดรับ

ความไววางใจจากสมาชิกในการรวมกิจกรรมของสหกรณในเรื่องของการลงทุนทั้งการซื้อหุนและฝากเงินทำใหสหกรณสามารถนำเงิน

สวนที่เหลือจากใหสมาชิกกู เพื่อจุดประสงคตางๆ ที่กลาวมาแลวไปลงทุนเพื่อใหมีผลกำไรมาโดยตลอด 

     ท้ังน้ี สหกรณไดจัดสรรผลกำไรคืนแกสมาชิกเปนทุนสะสมเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับสหกรณ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดาน

สหกรณ กิจกรรมสงเสริมศาสนา กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมอบสวัสดิการแกสมาชิกในรูปแบบที่หลากหลาย พรอม

สงเสริมการทำธุรกรรมที่เนนการใชเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อใหเหมาะกับวิถีชีวิตในปจจุบัน ตามวิสัยทัศนของสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ที่วา...

ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังของสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ตั้งแต ป 2560 - 2564
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รายการ

กำไร (ลานบาท)

เงินปนผลยอนหลัง (%)

เงินเฉลี่ยคืน (%)

การเติบโตของทุนเรือนหุน (ลานบาท)

เฉลี่ยทุนเรือนหุนตอสมาชิก (ลานบาท)

เฉลี่ยเงินรับฝากตอสมาชิก (ลานบาท)
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บทความ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ป แหงการกอตั้ง สอ.มจธ. 

“ยึดมั่นอุดมการณ ทำงานโปรงใส ใสใจนวัตกรรม”

คณะผูจัดทำ : คณะกรรมการฝายการศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดท่ี 48 

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ. ยอนหลัง 5 ป


