
พระบรมราโชวาท
เรื่อง ความสามัคคี

“...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมส�าคัญประการหนึ่ง 

ซึง่หมูช่นอยูร่่วมกนัจ�าเป็นต้องม ีต้องถนอมรกัษาและต้อง

น�ามาใช้อยู่สม�่าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท�างาน

ด้วยความตัง้ใจด ีด้วยความสามคัค ีความรูค้วามสามารถ 

และด้วยความคดิทีส่ร้างสรรค์ งานกส็�าเรจ็สมบรูณ์งดงาม

ตามประสงค์ทุกอย่าง...”

(พระราชด�ารสัในการเสดจ็ออกมหาสมาคม                                                                      
งานพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2530)

ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 
วงเงินกู้สูงสุด

1.5 ล้าน ผ่อนช�าระนาน 10 ปี (รายละเอียด หน้า 3)

www.savings.tu.ac.th
ฉบับประจำ�เดือนพฤษภ�คม-มิถุน�ยน 2559ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ มิถุนายน 2559

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.75-4.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00 ต่อปี (31 มี.ค. 59)
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วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

ธ.ค. 58 เม.ย. 59 พ.ค. 59

จ�านวนสมาชิก   8,632 คน   8,759 คน   8,771 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  24,296,155,010.52  25,931,103,345.80  26,347,817,901.44 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,568,858,232.16	 	4,630,698,058.92	 	4,674,273,788.33	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,004,742,000.00	 	11,779,630,000.00	 	12,017,387,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,915,706,866.93	 	1,770,955,518.51	 	1,895,080,142.50	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	7,688,841,071.30	 	7,712,817,373.04	 	7,731,492,709.04	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	118,006,840.13	 	37,002,395.33	 	29,584,261.57	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	14,757,294,142.08	 	15,513,600,314.61	 	15,579,952,702.02	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,179,000,000.00	 	4,199,000,000.00	 	4,479,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	382,366,626.11	 	296,882,903.07	 	281,612,113.39	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,018,104,940.00	 	4,148,213,130.00	 	4,182,416,150.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,018,895,003.44	 	1,104,522,193.04	 	1,104,523,033.04	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	171,118,400.86	 	171,282,437.90	 	171,015,637.90	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	341,239,950.05	 	341,239,950.05	 	339,915,286.05	

4. การให้ทุนสวัสดิการต่าง ๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. ม.ค. -พ.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,447,500.00	 	17,000.00	 	17,000.00	

	 (1,286	ราย) (8	ราย) (8	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	132,000.00	 	54,000.00	 	70,500.00	

	 (88	ราย) (36	ราย) (47	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	562,800.00	 	171,900.00	 	224,700.00	

	 (423	ราย) (133	ราย) (175	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,778,000.00	 	574,000.00	 	765,000.00	

(192	ราย) (61	ราย) (80	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	30,000.00	 	50,000.00	 	55,000.00	

(6	ราย) (10	ราย) (11	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	52,000.00	 	33,000.00	 	33,000.00	

(6	ราย) (2	ราย) (2	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	115,500.00	 	22,500.00	 	24,000.00	

(77	ราย) (15	ราย) (16	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	568,687.78	 	107,646.80	 	439,320.30	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (68	ราย) (30	ราย) (40	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	818,000.00	 	928,000.00	 	1,338,000.00	

(8	ราย) (9	ราย) (12	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,510,600.00	 	396,600.00	 	559,600.00	

(197	ราย) (68	ราย) (91	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,299,000.00	 	486,000.00	 	568,000.00	

(134	ราย) (57	ราย) (71	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	782,000.00	 	218,000.00	 	288,000.00	

(72	ราย) (29	ราย) (37	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	215,000.00	 	122,000.00	 	152,000.00	

(25	ราย) (15	ราย) (16	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	66,000.00	 	90,000.00	 	107,000.00	

(12	ราย) (8	ราย) (10	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	3,810,000.00	 	110,000.00	 	230,000.00	

(92	ราย) (3	ราย) (5	ราย)
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ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 

เริ่ม 2 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 

 คณะกรรมการด�าเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2559 มมีตปิรบัหลกัเกณฑ์การให้เงนิกูส้ามญัเพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิทีเ่ดอืดร้อนและมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิ 
โดยการปรับเพิ่มวงเงิน ปรับสิทธิการกู้และการค�้าประกัน ให้มีความเหมาะสมและรองรับการออกนอกระบบของ มธ. ด้วย 
 นายอภนินัท์ ชหูน ูประธานกรรมการเงนิกูส้ามญั ให้ข้อมลูกบั สอมธ. เพิม่เตมิว่า เนือ่งจาก คณะกรรมการเงนิกูส้ามญั
ได้เล็งเห็นถึง ความจ�าเป็นของสมาชิก ในการน�าเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดียิ่งขึ้น และ 
เพื่อให้ สอมธ. สามารถปรับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ จึงมีมติปรับเพิ่ม
หลกัเกณฑ์การให้กู ้วงเงนิกูแ้ก่สมาชกิ น�าเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนัและ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการที่จะน�าวงเงินกู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยปรับลดอายุการเป็นสมาชิก
ในแต่ละช่วงลงเพื่อให้สมาชิกสามารถที่จะกู้ได้เร็วขึ้น โดยสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท และผ่อนช�าระได้ยาวนานถึง 
10 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก�าหนด 
 นอกจากนีย้งัได้ปรบัสทิธกิารกู ้รวมไปถงึสทิธใินการค�้าประกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้สมาชกิได้รบัประโยชน์จากการเป็นสมาชกิ
สหกรณ์ แต่จะต้องมเีงนิคงเหลอืไม่น้อยกว่า 15 % ของเงนิได้รายเดอืน ส�าหรบัรายละเอยีด วงเงนิกู ้การผ่อนช�าระ สทิธกิารกู้ 
และสิทธิการค�้าประกัน มีดังนี้ 

ระยะเวลาการเป็น
สมาชิก (เดือน)

วงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนช�าระ
ผ่อนช�าระต่อเดือน 

(บาท) กู้ได้ (เท่า) 
ของเงินเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน
(บาท)

ระยะเวลาการ
ผ่อนช�าระ (งวด)

 3-11 8 120,000.00 66 2,100.00

12-35 10 150,000.00 66 2,700.00

36-59 12 600,000.00 72 9,700.00

60-119 40 900,000.00 120 9,600.00

120-179  1,200,000.00 120 12,800.00

180 ขึ้นไป  1,500,000.00 120 16,000.00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ ท่าพระจันทร์ หมายเลข 3880-2 
ต่อ 104,112,116 ศูนย์รังสิต หมายเลข 1158-1159 ต่อ 104 และคณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 9665 ต่อ 104  สอมธ. 
ขอขอบพระคุณ สมาชิกทุกท่านที่ ติดตามข่าวสาร และให้ความไว้วางใจและใช้บริการของ สอมธ. ของเรา 
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ประเภทสมาชิก สิทธิการกู้/สิทธิการค�้าประกัน วงเงินกู้ จ�านวนผู้ค�้าประกัน

- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจ�า มธ.
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานสถาบันเทคโนโลยี
  นานาชาติสิรินธร
-  ลูกจ้างประจ�าส�านักพิมพ์,
  โรงพิมพ์ มธ. (ที่ได้รับบ�าเหน็จ)
- สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
- สมาชิกสังกัดทั่วไป 
  (ข้าราชการบ�านาญ,
  ลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน)

สิทธิการกู้
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
สามารถกู้ได้ตามสิทธิ และผ่อนช�าระ
ภายในอายุ 65 ปี

สิทธิการค�้าประกัน
- เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
  สามารถค�้าประกันได้
- สมาชิกสังกัดทั่วไป 
  ไม่สามารถค�้าประกันได้

ไม่เกิน 400,000 บาท 1. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 2 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจ�า มธ. 
  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจ�าหน่วยงาน หรือ
2.  ใช้สมาชิกค�้าประกัน 3 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจ�าหรือชั่วคราว
  หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจ�า หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 
  หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน

400,001-800,000 บาท 1. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 3 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจ�า มธ. 
  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจ�าหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 4 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจ�าหรือชั่วคราว
  หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจ�า หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 
  หรอืลกูจ้างงบพเิศษ หรอืลกูจ้างชัว่คราว หรอืลกูจ้างโครงการ หรอืลกูจ้างหน่วยงาน

- พนักงานเงินรายได้ :
  ประเภทประจ�าและชั่วคราว
-  พนักงานโรงพยาบาล
  ประเภทประจ�า
-  พนกังานเงนิรายได้โรงพยาบาล
-  ลูกจ้างงบพิเศษ
-  ลูกจ้างชั่วคราว
-  ลูกจ้างโครงการ
-  ลูกจ้างหน่วยงาน
-  สมาชิกสังกัดทั่วไป

สิทธิการกู้
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
สามารถกู้ได้ตามสิทธิและผ่อนช�าระ
ภายในอายุ 60 ปี หรือเกษียณอายุ

สิทธิการค�้าประกัน
- เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  ไม่สามารถผลัดกันค�้าประกันได้
  (ผู้กู้ไม่สามารถค�้าผู้ค�้าประกันได้)
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
  สามารถผลัดกันค�้าประกันได้ 
- สมาชิกสังกัดทั่วไป ไม่สามารถค�้าประกันได้

800,001-1,200,000 บาท 1. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 4 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจ�า มธ. 
  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจ�าหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 5 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจ�าหรือชั่วคราว
  หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจ�า หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 
  หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน

1,200,001-1,500,000 บาท 1. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 5 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจ�า มธ. 
  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจ�าหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค�้าประกัน 6 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจ�าหรือชั่วคราว
  หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจ�า หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล
  หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ ท่าพระจันทร์ หมายเลข 3880-2 ต่อ 104,112,116 ศูนย์รังสิต หมายเลข 1158-1159 ต่อ 104
และคณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 9665 ต่อ 104 สอมธ. ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามข่าวสาร  และให้ความไว้วางใจใช้บริการของ สอมธ.
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แนะน�ำคณะกรรมกำร สอมธ. ชุดที่ 45/2559

 สวสัดีคะ ท่านสมาชกิที่รกัและเคารพ วารสาร สอมธ. ฉบับนี้ ขอแนะน�าคณะกรรมการด�าเนินการชดุที่ 45/2559 อย่างเป็นทางการ 
หลงัจากทีไ่ด้รบัต�าแหน่ง และลงมอืท�างานกนัมาพกัใหญ่ สมาชกิหลายท่าน เกดิความสงสยั ท�าไมปีนี ้สอมธ. ไม่แนะน�า คณะกรรมการด�าเนนิการ 
ชุด 45/2559 นี้ให้สมาชิกรู้จักกันบ้าง จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร เจอหน้าจะได้ทักทายกัน ตามประสาคนครอบครัวเดียวกัน
 ก่อนอื่น ต้องขออภัยท่านสมาชิกอย่างสูง เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ที่ท�าให้ข่าวสารถึงมือท่านล่าช้าไป วารสาร สอมธ. ฉบับนี้ 
จึงถือโอกาสแนะน�าคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกได้รู้จักกัน บางท่านก็คนใกล้ตัว รู้จักหน้ากันดี นี่ละค่ะ 
 คณะกรรมการด�าเนินการของ สอมธ. จากการเลือกตั้งจากสมาชิก มีทั้งหมด 15 ท่าน และแต่ละท่านมีต�าแหน่งหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ ใดใน สอมธ. กันบ้างมาท�าความรู้จักกันค่ะ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ฐิติอาชากุล ประธานกรรมการ 
มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้ 
- ท�าหน้าที่  เป ็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและ 
 ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ท�าหน้าที่ ควบคุม ก�ากับ ดูแลการด�าเนินงานทั่วไปของ สอมธ. ให้เป็นไปด้วยความ 
 เรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของ สอมธ.
- ท�าหน้าที่ ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนาม สอมธ. ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
- ท�าหน้าที่ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับ 

        ระเบียบมติ หรือค�าสั่งของ สอมธ.
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
- ปฏิบัติการในอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อ

ต�าแหน่งประธานกรรมการว่างลง
-  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
-  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค�าสั่งของ สอมธ.

สอมธ. มีรองประธานกรรมการ 3 ท่าน แบ่งสายงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของ
รองประธานกรรมการมีดังนี้

นายอภินันท์ ชูหนู รองประธานกรรมการคนที่ 1
มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายดังนี้
1.  งานด้านสินเชื่อ 
2.  ด�าเนินการเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้พิเศษ 
3.  ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับ การลาออก และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
4.  ลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกถอนเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่ได ้รับ 
 มอบหมาย

      5.  ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุม และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบของ สอมธ.
      6.  อนุมัติในการด�าเนินกิจการอื่น ๆ ในเรื่องเร่งด่วน เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ 
      7.  ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “สานงานเดิม เริ่มงานใหม่ ใส่ใจให้บริการ”
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ว่าที่ร้อยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการคนที่ 2
มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายดังนี้
1. งานด้านเงินทุนสาธารณประโยชน์
2.  งานด้านสมาชิก และสมาชิกสัมพันธ์
3.  ลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกถอนเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุม เมื่อรองประธานกรรมการคนที่ 1 ไม่อยู่ หรือขาด 
 ประชุมในครั้งนั้น 
5. อนุมัติในการด�าเนินกิจการอื่น ๆ ในเรื่องเร่งด่วนเมื่อประธานกรรมการ และรองประธาน 
 กรรมการคนที่ 1 ไม่อยู่   
6. ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “ร่วมบริหารงาน สอมธ. ตามหลักการของสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการท�างาน และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย บริการให้กับสมาชิก”

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี รองประธานกรรมการคนที่ 3
มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายดังนี้
1. งานด้านวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจการศึกษาแก่บุคลากรต่างๆ 
 ของสหกรณ์ ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของ สอมธ.
2. ลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกถอนเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่ได ้รับ 
 มอบหมาย 
3. ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุม เมื่อรองประธานกรรมการคนที่ 1 และรองประธาน 
 กรรมการคนที่ 2 ไม่อยู่ หรือขาดประชุมในครั้งนั้น 
4. อนุมัติการด�าเนินการอื่น ๆ ในเรื่องเร่งด่วน เมื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
 คนที่ 1 และรองประธานกรรมการคนที่ 2 ไม่อยู่

       5. ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “ร่วมพัฒนาสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรทันสมัย 

ด้วยนวัตกรรมและมีความมั่นคง”

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว เหรัญญิก
มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1. ควบคุม ก�ากับ ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ สอมธ. ให้ 
 เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
2. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ 
 ค�าสั่งของ สอมธ.
 สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “คุณค่าของสหกรณ์อยู่ที่ความเชื่อมั่น
 และการบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม ส�านึกรับผิดชอบความคุ้มค่า)”

นายชนินทร์ ชมดี เลขานุการ
มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดท�ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง
2. ดูแล รักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ สอมธ. ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด�าเนินการ แล้วแต่กรณี
4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้ ข้อบังคับ ระเบียบ  
 มติ หรือค�าสั่งของ สอมธ.

                                                 สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก   -
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นางกรกรดา ศรวารี 
กรรมการ
- คณะอนุกรรมการเงินกู้สามัญ 
-  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “สอมธ. เป็นองค์กรที่ให้ความสุขกับสมาชิกทุกท่านอย่าง
สมดุล”

นายจิระเดช สุขสมทิพย์ 
กรรมการ 
- คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน 
-  คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 
-  คณะอนุกรรมการเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทนและกองทุน 
 เกษียณอายุราชการ 
-  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “ท�างานด้วยคุณธรรม ความถูกต้อง เห็นแก่ส่วนรวม สมาชิกมีความสุข”

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์ 
กรรมการ
- ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
- คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน 

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “สอมธ. เป็นองค์กรชั้นน�า เป็นที่น่าเชื่อถือและ
มีความมั่นคง” 

นายจ�าลอง พันธุฤทธิ์
กรรมการ 
- คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน 
- คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “สมาชิกเดือดร้อน ต้องเอื้ออาทร 
เป็นภารกิจหลัก และหน้าที่”

นายโชติศักดิ์ กล�่าช้าง
กรรมการ
- คณะอนุกรรมการเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทนและกองทุน
  เกษียณอายุราชการ 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                         สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก  -
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นายบุญเลิศ วั่นเส็ง 
 กรรมการ
- คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน 
- คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “ผมรู้ปัญหาของท่าน ผมแก้ปัญหาให้”

นายพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์ 
กรรมการ 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “อยากให้สมาชิกใช้จ่ายอย่างประหยัด” 

นางมาลี อินทร์ประเสริฐ
กรรมการ 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์
- คณะอนุกรรมการเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทนและกองทุน 
 เกษียณอายุราชการ 
สิง่ทีอ่ยากบอกกบัสมาชิก “จะเสียสละเพือ่สว่นรวม ใสใ่จเอือ้อาทรสมาชกิและครอบครวั 
ดแูลจดัสรรสวสัดกิารทกุรปูแบบ ร่วมมอืท�างานกบัองค์กร ให้เป็นระบบการท�างานเป็นทมี

เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป รักสมาชิกสหกรณ์ทุกคน” 

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์
กรรมการ 
- คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 
- คณะกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - คณะอนุกรรมการเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทนและกองทุนเกษียณอายุ
สิ่งที่อยากบอกกับสมาชิก “ตราบใดที่ยังประโยชน์ต่อผู้อื่น, ให้รีบท�า”
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สอมธ. ร่วมพธิวีางพานพุม่เพือ่สกัการะอนสุาวรย์ี
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  
เมื่อวันที่  5 เมษายน  2559 ณ มธ. ศูนย์รังสิต 

สอมธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
ณ ลานปรีดี มธ. ท่าพระจันทร์ พร้อมนี้ สอมธ. ได้มอบเงินสนับสนุนการออกร้านอาหารเป็นจ�านวนเงิน 
10,000.00 บาท

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ 
ครบรอบ 4  ปี  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

ณ มธ. ศูนย์รังสิต

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีกับส�านักงาน
จัดการทรัพย์สิน ครบรอบ 17 ปี 

เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2559 ณ  มธ. ศูนย์รังสิต

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีกับส�านักเสริมศึกษา 
ครบรอบ  42  ปี   

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2559 ณ  มธ. ท่าพระจันทร์

กิจกรรม สอมธ.
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บรรยายหน่วยงาน 

 สอมธ. น�าโดย คณะกรรมการด�าเนนิการ ผูจ้ดัการ และเจ้าหน้าที ่บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบั สอมธ. แก่

สมาชกิเนือ่งในโอกาสทีห่น่วยงานในมหาวทิยาลยัฯ ได้มกีารจดัสมัมนาของหน่วยงาน พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุ

การสัมมนาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ มธ. ท่าพระจันทร์ พร้อมนี้ 

สอมธ. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนา เป็นจ�านวนเงิน 10,000.00 บาท

 กองคลัง เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์  มธ. ศูนย์รังสิต พร้อมนี้  

สอมธ. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนา เป็นจ�านวนเงิน 7,800.00 บาท 
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 สอมธ.  ให้การต้อนรับคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน 
สอมธ. ดังนี้

 สอมธ. ร่วมงาน การสัมมนาของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 
พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์ 

มาเยี่ยมมาเยือน 

ร่วมกิจกรรมขบวนการสหกรณ์

สอ.ครูสุรินทร์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ส�านักงานท่าพระจันทร์

สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จ�ากัด เมื่อวันที่  29  เมษายน  2559  ณ ส�านักงานท่าพระจันทร์ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก 

เสียชีวิต 3 ท่าน สอมธ. ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน มา ณ ที่นี้  

คณุวนิยั ชยักจิ เลขทะเบยีนสมาชกิ 01281 สงักดั ทัว่ไป                                         

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ วัดอัมพวา จ.กรุงเทพฯ

คุณวินัย ศรีจ�าปาทอง  เลขทะเบียนสมาชิก 04652 
สงักดั ทัว่ไป เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2559 ณ วดับางขนั จ.ปทมุธานี 

คุณวันชัย สวนสิน เลขทะเบียนสมาชิกที่ 04560 
สังกัดโรงพยาบาล มธ.  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 

ณ วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี 

ผศ.ดร.หัสวุฒิ วิทิตวิริยะกุล เลขทะเบียนสมาชิก 02889
                        สังกัดทั่วไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  

ณ วัดเทพศิรินทราวาสฯ จ.กรุงเทพฯ

ขอแสดงความเสียใจ
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สาระน่ารู้จากโลกออนไลน์ 
   มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท       อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
   จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง     อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานฯ.

“สุนทรภู่”
 สอมธ. ขอเชิญสมาชิก ทุกท่าน มาออมเงินกัน  ซึ่งในปัจจุบัน  มีรูปแบบต่าง ๆ มากมายที่มนุษย์เงินเดือนอย่าง  
เรา ๆ  ท่าน ๆ  สามารถทีจ่ะเลอืกออมเพือ่ให้เหมาะกบัรายรบัและรายจ่ายของตนเอง  “ฉลาดออมวนันี ้ จะมัง่มใีนวนัหน้าค่ะ”  

7 ประเภทออมอย่างชาญฉลาด .....ไม่ต้องเสียภาษี 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.checkraka.com
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ค�าถามท้ายเล่ม  มาทายกันว่าเป็นชื่อ ถนน/เขต/สถานที่ใน กทม.  

1. Some love =     2. Beautiful circle yesterday =  

3.  Soft lady =     4. Gold ruler =   

5. Speaker head =     6. Not sad =  

7.  Mrs. Lychee =    8. Four main =  

9.  People sacrifice =    10. Late ? =  

11. Moon waterfront =    12. Water door = 

13. Happy people =    14. Diamond wall = 

15. Separate dance wheat =    16. Sexual high =

  ส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก และเบอร์ติดต่อ มาที่ สอมธ. (คุณสุนันทา ญาณศีล)                                 

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในข่าว ฉบับหน้าค่ะ 

เฉลย ค�าถามท้ายเล่ม ประจ�าฉบับเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม

ค�าถาม  ถามว่า จากรูป (จากข่าวฉบับประจ�าเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) ท่านมีข้อสังเกตอะไรบ้าง

ค�าตอบ คือ เห็นเครื่องหมาย คนพิการ รถทั้ง  3 คัน จอดอยู่ ในช่อง “ผู้พิการ” แต่เจ้าของรถทั้ง  3 คัน ไม่ได้เป็น 

“ผู้พิการ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมักง่าย และความไม่รับผิดชอบต่อสังคม ของบุคคลดังกล่าว 

สอมธ. ขอขอบคุณสมาชิกทั้ง 27 ท่าน ที่ส่งค�าตอบมาร่วมสนุก รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน รับรางวัลจาก สอมธ.  ดังนี้ 

1. คุณญาณภา สมนึก เลขทะเบียนสมาชิก 05183 สังกัดส�านักหอสมุด

2. คุณพรปวีณ์ เหล็กสูงเนิน เลขทะเบียนสมาชิก 03966 สังกัด ส�านักหอสมุด

3. คุณกฤตชญา รัตนประทีป เลขทะเบียนสมาชิก 04236 สังกัด ส�านักหอสมุด

4.  คุณขวัญเรือน คุ้มวงษ์ เลขทะเบียนสมาชิก 9488 สังกัด กองคลัง

5.  คุณศรันยา สาราณิยกิจ เลขทะเบียนสมาชิก 05727 สังกัด กองคลัง 

6.  คุณนิตยา ชูวงษ์ เลขทะเบียนสมาชิก 07732 สังกัด กองคลัง

7.  คุณสงัด ด้วงโต เลขทะเบียนสมาชิก 02838 สังกัด กองคลัง 

8.  คุณบุปผาชาติ โพธิสุวรรณ เลขทะเบียนสมาชิก 07055 สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ 

9.  คุณนวลรักษ์ ชอบชื่น  เลขทะเบียน 01696 สังกัด ทั่วไป (ข้าราชการบ�านาญ)

10. คุณ จิราพร ไผ่นวล เลขทะเบียนสมาชิก  09670 สังกัดกองคลัง 
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ไฟเหลืองเตือนสมาชิก 
 สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สอมธ. ทุกท่าน ท่านประธานประชาสัมพันธ์ (คุณจุฬาภรณ์  
พรหมมาพนัธ์) มอบหมายให้ช่วยเขยีนข่าวสารแจ้งข้อมลูหรอืเรือ่งส�าคญัๆ ทีส่มาชกิควรจะรบัรูแ้ละ
รบัทราบ ทัง้กฎเกณฑ์ หรอืหลกัเกณฑ์ ต่างๆ ทีส่มาชกิจะสามารถใช้ในการรบับรกิารหรอืรกัษาสทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ท่านสมาชิก จะสามารถได้รับความสะดวกในการติดต่อกับ สอมธ. 
 คอลัมน์นี้จึงได้ขอใช้ชื่อว่า “ไฟเหลือง” เพราะไฟเหลืองในทางสากลเขาใช้เตือน เพื่อให้
เพิม่ความระมดัระวงั เช่น ถ้าไฟเขยีวอยูแ่ละมไีฟเหลอืง เขาให้ผูข้บัรถเตรยีมหยดุ แต่ถ้าเป็นไฟแดง
อยู่และมีไฟเหลือง เขาให้ผู้ขับรถเตรียมไป คือเมื่อเห็นไฟเหลือง นั่นก็คือการเตรียมว่าจะหยุดหรือ
จะไป จึงได้ใช้ชื่อนี้ว่า “คอลัมน์ไฟเหลือง” เพื่อแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ควรเตรียมการอย่างไร 
 เรื่องแรกขอเริ่มข่าวด้วยเรื่อง “การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์” ซึ่งสมาชิกอยากทราบใน
รายละเอียดว่าควรเตรียมการอย่างไรเพื่อจะได้สบายใจคลายกังวลคือเรื่อง การจ่ายเงินและสิทธิ

ประโยชน์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 หลังจากที่สมาชิกถึงแก่กรรมแล้ว สอมธ. จะด�าเนินการจ่ายเงินค่าหุ้น และเงินรับฝากให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ (เว้นแต่จะมีเหตุอันจ�าเป็นในข้อ
ขัดข้องอย่างอื่น) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 1. กรณีที่สมาชิกได้ท�าหนังสือรับโอนประโยชน์ แต่ผู้รับโอนประโยชน์บางคนถึงแก่กรรม 
ไปก่อนทีห่นงัสอืรบัโอนประโยชน์จะมผีลใช้บงัคบั กรณนีี ้สอมธ. จะด�าเนนิการจ่ายค่าหุน้และเงนิรบัฝาก 
ให้แก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีม่ชีวีติอยู ่และผูจ้ดัการมรดกของสมาชกิเพือ่น�าไปแบ่งแก่ทายาทของสมาชกิ
 2. กรณทีีส่มาชกิได้ท�าหนงัสอืรบัโอนประโยชน์ แต่ผูร้บัโอนประโยชน์ถงึแก่กรรมหลงัจากที่
หนังสือรับโอนประโยชน์มีผลใช้บังคับ กรณีนี้ สอมธ. จะจ่ายเงินค่าหุ้นและเงินรับฝากให้แก่ผู้จัดการ
มรดกของผู้รับโอนประโยชน์คนนั้น
 3. กรณทีีส่มาชกิมไิด้ท�าหนงัสอืรบัโอนประโยชน์ หรอืสมาชกิได้ท�าหนงัสอืรบัโอนประโยชน์
ไว้ แต่ผู้รับโอนประโยชน์ถึงแก่กรรมก่อนที่หนังสือรับโอนประโยชน์จะมีผลบังคับใช้ กรณีนี้ สอมธ.จะด�าเนินการจ่ายเงินค่าหุ้น และ
เงนิรบัฝากให้กบัทายาทตามกฎหมายของสมาชกิ หรอืผูจ้ดัการมรดกของสมาชกิเพือ่น�าไปจดัการแบ่งปันแก่ทายาทของสมาชกิต่อไป
 4. เมื่อ สอมธ. ได้ทราบถึงการถึงแก่กรรมของสมาชิก สอมธ. จะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้รับโอนประโยชน์ และทายาทตาม
กฎหมายของสมาชิก เพื่อรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ (เพื่อให้ผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย หรือ 
ผู้จัดการมรดกยื่นเรื่องขอรับโอนสิทธิประโยชน์ดังกล่าวกับ สอมธ.)
 5. สอมธ. จะด�าเนินการจ่ายเงินค่าหุ้นและเงินรับฝากแก่ผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย หรือผู้จัดการมรดก
ของสมาชกิ นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัส�าเนาค�าสัง่ตัง้ผูจ้ดัการมรดก และหรอื สอมธ. ได้ตรวจสอบความถกูต้องของหลกัฐานการแสดงตนทีผู่ร้บั 
โอนประโยชน์น�ามาแสดงต่อ สอมธ. ว่าถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี
 6. กรณทีีม่กีารโต้แย้งคดัค้านการมสีทิธริบัโอนประโยชน์ในเงนิค่าหุน้และเงนิฝาก (ในรายใดรายหนึง่) การนี ้สอมธ. จะระงบั 
การจ่ายต่างๆ จนกว่าจะมคี�าสัง่แต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกของสมาชกิผูถ้งึแก่กรรม (เว้นแต่จะมคี�าพพิากษาของศาลให้ สอมธ. ปฏบิตัเิป็น 
อื่นเท่านั้น)
 7. การยื่นขอรับเงินค่าหุ้น และเงินรับฝากให้ผู้ขอรับเงินยื่นค�าขอตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดและยื่นค�าขอต่อ สอมธ. พร้อม
ส�าเนาใบมรณบตัรของสมาชกิ และแสดงเอกสารแสดงตนอืน่ๆ ประกอบเช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาทะเบยีนบ้าน หรอืค�าสัง่ 
ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
 ในการท�าหนงัสอืมอบข้างต้น อยากให้ท่านสมาชกิท�าให้แก่บคุคลในครอบครวั ถ้าจะให้ดกีค็วรจะเป็น คูส่มรสทีจ่ดทะเบยีน
ตามกฎหมาย และถ้าหากจะท�าเป็นส่วนๆ ก็สามารถที่จะระบุในรายละเอียดได้ 
 ก่อนจบฉบับนี้ ต้องขออภัยทุกท่าน ที่หากอ่านแล้วได้รับรายละเอียดไม่พอ หรือไม่เข้าใจ (ขนาดพูดยังมีคนไม่เข้าใจ) 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวันเพ็ญ หนูเล็ก ณ ส�านักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์ เบอร์โทร. 3880-2 ต่อ 110 หรือ ไปที่ 
ส�านักงาน สอมธ. ทั้ง 3 แห่ง “ไฟเหลือง” เชื่อว่า เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลแก่ท่านได้ 
 สวัสดี พบกันฉบับหน้า ... ไฟเขียวแล้ว... ไปละครับ ...
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การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ประเภท ออมทรัพย์

 ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด บางลำาพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด บางลำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 645-2-00582-2

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากที่หมายเลข 0-2225-9487

  พร้อมระบุช่ือ-นามสกุลให้ชัดเจนและโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า สอมธ.

  ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2224-1343, 0-2226-1877 แฟกซ์ 0-2225-9487

โทรศัพท์ สอมธ.

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ศูนย์รังสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 ผู้ช่วยผู้จัดการ 103
ผู้จัดการ 111 ฝ่ายบริการเงินฝาก 106
ผู้ช่วยผู้จัดการ 103 ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104
ฝ่ายบริการเงินฝาก 106 สาขาย่อย
ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104 คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายธุรการ 108 โทรศัพท์ 0-2926-9665
ฝ่ายบัญชี 109 โทรสาร 0-2986-9188

คณะผู้จัดทำา

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่ีปรึกษา
รศ.นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสุนันทา ญาณศีล

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ตกแต่งห้องครัว build in และท�าระเบียงชั้นบนเพิ่มอยู่หมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 3  

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 2.3 ล้านบาท ติดต่อ คุณชลดา โทรศัพท์ 081-493-4831 
*	ขายที่ดินถมแล้ว 200 ตารางวา อยู่ คลองสี่ ตะวันตก 19/1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี น�้า ไฟฟ้าพร้อม ราคาตารางวาละ  

5,500 บาท ติดต่อ คุณแหวน โทรศัพท์ 089-980-3421
*	ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 17 ตารางวา อยู่หมู่บ้านพงษ์ศักดิ์ ซ.รังสิต-นครนายก 61 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 650,000 บาท  

ติดต่อ คุณแหวน โทรศัพท์ 089-980-3421
* ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 24 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน�า้ ตกแต่งพร้อมอยู่ ห้องมุม ติดตลาดนัด เดินทางสะดวก มีรถตู้  

ใกล้ รพ. ราคา 1.05 ล้านบาท อยู่หมู่บ้านบัวทอง ติดต่อคุณสุกุล เกวลิน โทรศัพท์ 085-329-6860
*	คอนโดให้เช่า อยู่ซอยแจ้งวัฒนะ 5 หลัง TOT เดือนละ 5,200 บาท ติดต่อ คุณปรีชา โทรศัพท์ 081-376-4061
*	ขายบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 50 ตารางวา 3 ห้องนอน 1 ห้องน�้า 1 ห้องครัว (ครัวแยกจากตัวบ้าน) มีพื้นที่รอบตัวบ้าน 1.5 เมตร  

จอดรถได้ 2 คนั พร้อมตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผ้า ไมโครเวฟ แอร์ 2 เครือ่ง ราคา 2.5 ล้านบาท ตดิต่อ คณุปวณีา โทรศพัท์ 083-030-4879 
*	ขายทาวน์เฮาส์ 4 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ พร้อมเฟอร์นเิจอร์ แอร์ เครือ่งท�าน�า้อุน่ อยูห่มูบ้่านพฤกษา 12/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี พร้อมอยู่ ราคา 1.5 ล้านบาท ติดต่อ คุณวริศรียา โทรศัพท์ 086-907-2619 
*	ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 21 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้า แอร์ 2 เครื่อง อยู่หมู่บ้าน ปิยวรารมย์ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อ คุณเพ็ญศรี โทรศัพท์ 081-615-8685

โปรดทราบ หากท่านต้องการรับข่าวสารทาง e-mail โปรดแจ้ง e-mail ของท่าน มาที่ savings@tu.ac.th
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