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สอ.มจธ. ส่งมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับสมาคมสงเคราะห์เด็กกำาพร้าแห่งประเทศไทย                             25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

พิธีการส่งมอบงานของคณะกรรมการชุดที่ 47 สู่คณะกรรมการชุดที่ 48                                 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.
ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี     

การเลือกตั้งและการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564                                                         21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 การเลือกต้ังคณะกรรมการเเละผู้ตรวจสอบกิจการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar
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งานทำาบุญเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ครบรอบ 48 ปี                       22 เมษายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ.                                                                             15 มีนาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมฟังบรรยายจาก สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง โดยวิทยากรจากสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD907)

ชั้น 9 อาคารสำานักงานอธิการบดี มจธ. 



ผลงานและกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

180

กองกำากับการสอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
เเละมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

สอ.มจธ. ลงนามเซ็นสัญญาลงทุน ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)         30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร  

คณะกรรมการร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนจาก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด         2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

และ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำากัด 

สอ.มจธ. วางพานพุ่มเน่ืองในวันวิทยาศาสตร์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย     18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
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งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำาปี 2565                                                         26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่นำ้าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
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โครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ประจำาปี 2565                           10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 4                                 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย  
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โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำาปี 2565                                                           8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

  ณ ห้องเรียนรวม 600 อาคารฏิบัติงานพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
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โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำาปี 2565                                                      12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ท พัทยา อ.พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
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มอบสวัสดิการให้กับทายาทสมาชิก สอ.มจธ.

เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)                   28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
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มอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา สอ.มจธ. และหน่วยงานพันธมิตร

คณะที่ปรึกษา

หน่วยงานพันธมิตร
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สวัสดิการ หลักเกณฑ จำนวนเงิน

ครั้งละ 1,000 บาท

สวัสดิการที่สมาชิกจะไดรับจากระเบียบของสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด
ใชจายจากทุนสวัสดิการและสงเคราะหสมาชิก และทุนสงเสริมการศึกษา ที่สะสมจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป

1. เงินสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

   สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสียสายตา

ครั้งเดียว 60,000 บาท

ขางละ 30,000 บาท

- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- สูญเสียอวัยวะ/หรือสูญเสียสายตา

- ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่ตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2. เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

10. สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา

11. เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผูเปนโสด

12. เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก 

(คาชดเชยรายวันกรณีการรักษาพยาบาลผูปวยใน)

7. เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ

- ตอครอบครัว

- ภายใน 120 วัน นับจากวันคลอด

- ภายใน 180 วัน นับแตวันที่สำเร็จการศึกษา

- เปนผูที่ยังไมมีสามีหรือภรรยา

- อายุครบ 55 ปบริบูรณ แตไมถึง 56 ป

- เปนคนไขใน ไมนอยกวา 3 คืน สูงสุด 30 คืน/ครั้ง

- ภายใน 120 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล

9. สวัสดิการการสมรสของสมาชิก - จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

- ภายใน 120 วัน หลังจากจดทะเบียนสมรส
ครั้งเดียว 1,000 บาท

1,000 - 3,000 บาท

ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง

ครั้งเดียว 3,000 บาท

ครั้งละ 300 - 9,000 บาท

- สมาชิก 1 คน ตอ 1 ทุน13. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 2,500 - 4,000 บาท

(บุตรอายุไมเกิน 25 ป)

3. เงินบำเหน็จสมาชิกเพื่อการออม - งวดชำระคาหุน ตั้งแต 120 เดือน ขึ้นไป

  ถึงงวดชำระคาหุน ณ วันที่ครบอายุ 60 ป

ครั้งเดียว 1,200 - 8,400 บาท

- เปนสมาชิก 10 ป ขึ้นไป

- อายุครบ 60 ป

ครั้งเดียว 10,000 บาท4. เงินบำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุ

- ครบวันเกิด อายุ 61 ป ขึ้นไป

- เงินสวัสดิการที่ไดรับรวมกัน

  ไมเกินกึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิกในขอ 6

5. เงินเกื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส ปละ 6,000 บาท 

(อายุ 61-69 ป)

ปละ 12,000 บาท

(อายุ 70 ป ขึ้นไป)

- เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยแตละป

8. เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย - สมาชิกตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ประสบ

  สาธารณภัย

- พิจารณาหลักเกณฑตามประกาศของสหกรณ

สูงสุดไมเกินรายละ 30,000 บาท

1. สมาชิกตองชำระคาหุนตอเนื่องไมนอยกวา 12 เดือน

2. กรณีสมาชิกสมทบ ใหไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้กึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิกในสวัสดิการลำดับที่ 1-12

3. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารที่ตองใชประกอบไดที่ coop.kmutt.ac.th

หมายเหตุ : 

6. เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต 24,000 - 300,000 บาท

หักเงินที่ไดรับไปแลวตามขอ 5

- จายตามอายุการเปนสมาชิก

- คูสมรสไดรับ 1/4 ของสิทธิสมาชิก

- ภายใน 120 วัน หลังจากเสียชีวิต
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