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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กรกฎาคม 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 มิ.ย.59 ก.ค.59

จำ�นวนสม�ชิก   8,632 คน   8,803 คน   8,846 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  24,296,155,010.52  26,359,364,727.50  26,290,497,206.14 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,568,858,232.16	 	4,732,606,073.27	 	4,776,400,624.22	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,004,742,000.00	 	11,829,604,000.00	 	11,553,981,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,915,706,866.93	 	1,938,591,551.38	 	1,963,031,955.26	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	7,688,841,071.30	 	7,830,672,731.65	 	7,968,283,044.74	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	118,006,840.13	 	27,890,371.20	 	28,800,581.92	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	14,757,294,142.08	 	15,539,775,820.86	 	15,610,899,329.84	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,179,000,000.00	 	4,459,000,000.00	 	4,249,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	382,366,626.11	 	275,219,176.68	 	270,320,496.78	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,018,104,940.00	 	4,218,265,110.00	 	4,253,440,810.00	

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

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	171,118,400.86	 	170,806,237.90	 	170,614,637.90	

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

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�ง ๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - ก.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	 	78,000.00	 	91,500.00	

	 (88	ราย) (52	ราย) (61	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	562,800.00	 	264,600.00	 	302,700.00	

	 (423	ราย) (206	ราย) (236	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,778,000.00	 	914,000.00	 	1,009,000.00	

(192	ราย) (95	ราย) (105	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	30,000.00	 	65,000.00	 	70,000.00	

(6	ราย) (13	ราย) (14	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	 	27,000.00	 	27,000.00	

(77	ราย) (18	ราย) (18	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	568,687.78	 	753,070.05	 	760,602.55	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (68	ราย) (51	ราย) (54	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	818,000.00	 	1,558,000.00	 	1,688,000.00	

(8	ราย) (14	ราย) (15	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,510,600.00	 	642,600.00	 	730,600.00	

(197	ราย) (107	ราย) (122	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,299,000.00	 	660,000.00	 	742,000.00	

(134	ราย) (83	ราย) (95	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	782,000.00	 	410,000.00	 	450,000.00	

(72	ราย) (45	ราย) (50	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	215,000.00	 	184,000.00	 	189,000.00	

(25	ราย) (20	ราย) (21	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	66,000.00	 	182,000.00	 	182,000.00	

(12	ราย) (11	ราย) (11	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	3,810,000.00	 	260,000.00	 	330,000.00	

(92	ราย) (6	ราย) (8	ราย)
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ไฟเหลืองเตือนสมาชิก 
	 สวัสดีครับ		ไฟเหลืองฉบับนี้	มากับค�าถามและเรื่องที่เกิดขึ้น	ร้อนๆ	กับสมาชิกที่ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงินประเภทพิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมบ้านมาเป็นประกันในการ	
กู้ยืม	
	 หลังจากที่จดทะเบียนจ�านองเป็นสัญญากู้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว		ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อย
อ่านสญัญา	หรอืข้อตกลงต่อท้ายสญัญาจ�านองว่ามเีนือ้หาสาระอะไรทีเ่ราต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
สัญญาที่ตนเองลงชื่อรับรู้รับทราบ	ก็ต้องไฟเหลืองเตือนกันนะครับว่า	ทรัพย์สินนั้น	ท่านจ�านองมา
แล้วจะต้องช่วย	สอมธ.	ดูแลให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ด้วย	
	 ไฟเหลืองจะขอใช้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ ให้ท่านทราบดังนี้ 
 ข้อ 11.	แบบรูปและรายการก่อสร้าง	หรือต่อเติม	หรือปรับปรุงอาคารนั้น	ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย	และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการด้วย	

	 การแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบรปู	หรอืรายการดงักล่าวในวรรคก่อน	ในสาระส�าคญัต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	
หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อการนี้และต้องรายงานคณะกรรมการด�าเนินการทราบด้วย
	 ข้อ 13. 	เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น	มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกได้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนเองและบุคคล
ในครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ	9	มิใช่จัดให้มีขึ้นส�าหรับเช่าหรือจ�าหน่ายให้แก่ผู้อื่น	
	 ตราบใดที่สมาชิกผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่ครบตามสัญญา	 ผู้กู้จะให้เช่าหรือโอนกรรมสิทธิอาคารหรือ
ที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด	 แก่ผู้อื่นไม่ได้	 เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นสมาชิกผู้กู้จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากคณะกรรมการก่อน	

หรือถ้าจะถือเอาตามหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษ คือ 
	 ข้อ 6.	ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในสาระส�าคัญซึ่งแบบหรือรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือรับปรับปรุงอาคาร		
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น	 ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อความเห็นชอบของบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก	
คณะกรรมการด�าเนินการ	
	 ข้อ 9.	ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังส่งเงินกู้รายนี้ไม่เสร็จ	 ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนอาคารที่ดิน	 ซึ่ง	 ให้เงินกู้รายนี้แก่ผู้อื่น																															
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด	เว้นแต่	กรณีจ�าเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการด�าเนินการก่อน	
หรือสัญญาต่อท้ายสัญญาจ�านอง	
	 ข้อ 2.	 ตลอดระยะเวลาจ�านองตามสัญญานี้	 ผู้จ�านองจะก่อหรือต่ออายุภาระติดพันแก่ทรัพย์ที่จ�านองเช่นให้เช่าอาศัย		
ให้ปลูกสร้างหรือให้กระท�าการใด	ๆ	แก่ทรัพย์ที่จ�านองอันเป็นการเสื่อมสิทธิรอนสิทธิหรือเสียสิทธิของผู้รับจ�านองมิได้	เว้นแต่จะได้
รบัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูร้บัจ�านองก่อนการกระท�าใด	ๆ 	ทีผู่จ้�านองได้กระท�าฝ่าฝืนขดัต่อสญัญาข้อนี	้ไม่ผกูพนัผูจ้�านอง	และ
ผู้รับจ�านองมีสิทธิเรียกให้ลบล้างสิทธินั้นได้	
	 ข้อ 8.	 ถ้าทรพัย์ทีจ่�านองบบุสลาย	เสยีหาย	พงัทลาย	หรอืต้องประสบภยนัตรายใด	ๆ 		ซึง่เป็นเหตใุห้ทรพัย์สนินัน้เสือ่มราคา
ไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้ของผู้จ�านอง	เมื่อได้รับค�าบอกกล่าวจากผู้รับจ�านองแล้ว	ผู้จ�านองต้องจัดหาทรัพย์อื่นที่มีราคาพอเพียง
มาจ�านองประกันหนี้ดังกล่าว	 หากผู้จ�านองบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันที่ผู้รับจ�านองได้ส่งค�าบอกกล่าวให้แก่	
ผู้จ�านอง	ผู้รับจ�านองมีสิทธิเรียกให้ผู้จ�านองช�าระหนี้และบังคับจ�านองได้		
		 ข้างต้นนั้นก็คือระเบียบและสัญญาว่าด้วยเงินกู้พิเศษ	 ดังนั้นท่านสมาชิกที่เคารพ	 เมื่อท่านยื่นขอกู้เงินกู้พิเศษ	 และได้น�า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้เงินกู้พิเศษ	หลังจากที่สหกรณ์ได้	ท�าการประเมินราคาและให้กู้เรียบร้อยแล้ว	ท่านจะต้องดูแล
ทรัพย์ที่น�ามาจ�านองให้เป็นปกติอย่างที่จะต้องเป็น		ถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปในทางที่รักษาไว้ให้เป็นไปในสภาพที่ควร
จะเป็น	หรือให้ดีขึ้น	การด�าเนินการที่ท�าให้ทรัพย์สินนั้น	มีราคาต�่าลง	หรือเสื่อมค่าลง		กระท�าไม่ได้นะครับ	หรือต้องขออนุญาตต่อ
สหกรณ์ก่อน	เช่น	ถ้าเป็นทีด่นิ	ถมแล้วจะขดุ	หรอืท�าบ่อท�าสระน�า้	หรอืเอาหน้าดนิไปขายไม่ได้	แม้กระทัง่ให้เช่าหรอืโอนไปให้ผูอ้ืน่กย็งั	
ไม่ได้	จนกว่า	สหกรณ์จะอนุญาตให้เสียก่อน	ทางที่ดี	จะท�าอะไรเกี่ยวกับทรัพย์ที่น�ามาจ�านอง		มาปรึกษากันก่อน	ที่จะมีปัญหากัน
ภายหลังนะครับ		ด้วยความปรารถนาดี...	ไฟเหลืองครับ	
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ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายที่ดิน	2	ไร่	2	งาน	22	ตารางวา	หน้ากว้าง	102	เมตร	ลึก	40	เมตร	อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึง	ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	

จ.ปทุมธานี	ด้านหลังทะลุถนนเลียบทางด่วน	ราคาตารางวาละ	8,000	บาท	หรือแบ่งขาย	ติดต่อ	คุณราตรี	โพธิสิทธิ์	โทรศัพท์	
089-138-0239,	092-270-9307	

*	ขายที่ดิน	2	แปลง	ๆ	ละ	1	งาน	3	ตารางวา	ที่ดินหน้ากว้าง	14	เมตร	ลึก	28	เมตร	อยู่ในซอยสุขุมวิท	93	(พึ่งมี)	แยก	ซ.	9		
ใกล้สถานรีถไฟฟ้าบางจาก	ราคา	ตารางวาละ	55,000	บาท	(เท่าราคาประเมนิของกรมทีด่นิ)	ราคาแปลงละ	5,655,000.00	บาท	
ติดต่อ	คุณติ๊ด	โทรศัพท์	02-924-1286

*	ขายรถยนต์	ฮอนด้า	ซีวิค	ปี	2548	1700	ซีซี	สีเทา	เช็คศูนย์	120,000	กม.	ติดต่อ	คุณสุนีย์	โทรศัพท์	081-556-3292	

สาระน่ารู้จากโลก ออนไลน์ 
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา ไฮ้ๆ....

	 ใครไม่มีแม้กระทั่งเวลาออกก�าลังกายบ้างค่ะ	ยกมือขึ้น	 หนุ่ม	 สาว	 สมัยใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
นะค่ะ	ทั้ง	ฟิสเนส	ต่อยมวย	โยคะ	หรือโปรแกรมสอนเต้นแบบต่าง	ๆ	ฟิสเนส	มีมากมายเกลื่อนเมือง	แต่	...	ราคาที่
แสนจะแพง	อย่ากระนั้นเลย	เอ๊ะ	!	ที่คอนโด	ก็มีฟิสเนส	เหมือนกัน	แต่... ไม่มีเวลาท�างัยดี	แค่เดินทางจากที่ท�างาน	
ก็เหนื่อยและเพลียมากแล้ว	 ยังจะให้มานั่งออกก�าลังกายอีก	ปัญหาระดับชาติเลยจริง	ๆ	แค่กินอาหารคลีน อย่าง
เดียวก็พอแล้ว” “คิดแบบนี้ไม่ได้นะคะการรับประทานอาหารดีต้องออกก�าลังกายควบคู่ไปด้วย” จะได้ดี 
2 เท่า	ฉบับนี้	 สอมธ.	ขอน�าวิธีการออกก�าลังกายแบบโยคะ สายย่อ มาเสนอท่านสมาชิก ดูทีวีไปท�าไปก็ไม่ 
เสียหาย มีแต่ได้กับได้ ลองดูนะค่ะ ฮึบ... กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา ไฮ้......

เป็นยาวิเศษ	ฮา	ไฮ้......
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จัดสัมมนา สมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2559 
	

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 จัดสัมมนา	
สมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	25-26	มิถุนายน	
2559	 ณ	 โรงแรม	 โกลเด้นท์	 บีช	 ชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี		
นายอภินันท์	ชูหนู	รองประธานกรรมการคนที่	1	เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนา	 โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาว่า	
“เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในเรื่องของการออม		
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สมาชิกสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้	
รวมไปถึงอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์	 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้
ความเข้าใจในสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

	 นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว	 สอมธ.	 ยังมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้สมาชิกได้ร่วมสนุกเพื่อกระชับความสัมพันธ์	
และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น	 โดยจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ	์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก	 กรรมการ	 และเจ้าหน้าที่		
รวมถงึการจดัสมัมนากลุม่ย่อย	ในหวัข้อเรือ่ง	“บทบาทของสมาชกิกบัการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสหกรณ์”	เพือ่ให้สมาชกิ
ได้ร่วมแสดงความคดิเหน็ในหวัข้อต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านการบรหิารงาน	การให้สวสัดกิาร	รวมถงึการให้สนิเชือ่	และการออมเงนิ	โดย	
สอมธ.	ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกน�าเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย	โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้มีค�าถาม	และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์	ซึ่ง	สอมธ.จะน�ามาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป	ส�าหรับค�าถามบางค�าถาม	นายอภินันท์	ชูหนู	รองประธานกรรมการ	และ	
นายรังษี	 ธารารมย์	 ผู้จัดการ	 ได้ตอบข้อซักถามไปแล้ว	 ส่วนค�าถามอื่น	 ๆ	 ที่ยังไม่ได้ตอบจะน�ามาตอบลงในวารสารให้	
สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน	
	 ส�าหรบังานเลีย้งสงัสรรค์ในช่วงกลางคนื	สอมธ.	ยงัได้มโีอกาสเชญิสมาชกิ	สอมธ.	รุน่อาวโุสเพือ่ให้ความรูก้บัสมาชกิ
ทุกท่านถึงประโยชน์ที่ได้รับในการมาเป็นสมาชิก	สอมธ.	
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	 ส�าหรับสมาชิกที่พลาดการสัมมนาครั้งที่	1	ก็ยังมีครั้งที่	2	โครงการส่งเสริมจริยธรรม	และโครงการความรู้สู่อาชีพต่าง	ๆ	ที่สมาชิก
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	กับ	สอมธ.	โปรดติดตามข่าวสารของ	สอมธ.	อย่างต่อเนื่องค่ะ	ขอบพระคุณอย่างสูง	

	 นอกจากกนี้	 รศ.	 ดร.ไพโชค	 ปัญจะ	 ได้ฝากบทความบรรยายถึงความประทับใจต่อการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งนี้อีกด้วย		

“การไปสมัมนาของสหกรณ์ออมทรพัย์ทีช่ะอ�า	(วนัที	่25-26	มถินุายน	2559)	ท�าให้พวกสมาชกิได้พบปะกนั	ได้รูจ้กัสมาชกิกนัมากขึน้	ถงึแม้จะรู้	

จกักนัไม่หมดกต็าม	โดยมคีวามประทบัใจตัง้แต่ขึน้รถบสั	ได้รบัการต้อนรบัและอ�านวยความสะดวกอย่างดจีากกรรมการทกุๆ	ท่าน	มอีาหารว่าง

พร้อมน�า้ดืม่	ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ได้รบัประทานอาหารเช้า	เมือ่ถงึโรงแรมทีพ่กัเวลาประมาณเทีย่งกไ็ด้รบัประทานอาหารกลางวนั	กไ็ด้ท�าความรูจ้กักบั

สมาชกิมากขึน้ไปอกี	สมาชกิบางท่าน	ผมยงัไม่เคยพบกม็	ีบางท่านเป็นสมาชกิรุน่แรก	ๆ 	ถงึแม้ท่านจะอายมุากแล้ว	กย็งัให้ความส�าคญักบัการไป

สัมมนาครั้งนี้	ยิ่งไปกว่านั้น	ทางสหกรณ์ออมทรัพย์	ยังจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ท�าให้มีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้น	ท�าให้มีการรู้จักสมาชิกมากขึ้นไปอีก

	 ประการส�าคัญที่สุดของการสัมมนาในครั้งนี้	 ทางสหกรณ์ยังกระจายสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย	ๆ	 เพื่อระดมความคิดว่าท�าอย่างไรที่

จะท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีการพัฒนามีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป	ตลอดจนตอบสนองความต้องการ

ของสมาชิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	โดยแต่ละกลุ่มได้เสนอแนวความคิดต่าง	ๆ 	ซึ่งทางกรรมการได้รวบรวมแนวความคดิหรือข้อเสนอแนะ

ของสมาชกิในแต่ละกลุม่	ซึง่สมาชกิได้ขอร้องกรรมการว่า	แนวความคดิหรอืข้อเสนอแนะ	ควรให้เวลาแก่กรรมการทีจ่ะไปประชมุปรกึษาหารอื

กันแล้วกรุณาแจ้งต่อสมาชิกทราบว่า	ท�าได้หรือไม่ได้ด้วยเหตุผลอันใด	หรือขัดต่อระเบียบของสหกรณ์ไหม	หรือก�าลังด�าเนินการอยู่เป็นต้น

	 แต่ทั้งนี้	ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์	พร้อมแสดงหลักฐานอย่างชัดเจน	อีกประการหนึ่งที่สมาชิกต้องการคือ	การเป็น

กรรมการนัน้	ต้องหารายได้เข้าสหกรณ์ให้มากทีส่ดุ	และมคีวามเสีย่งน้อยทีส่ดุ	อกีทัง้ยงัต้องคดิว่าสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

จ�ากัด	คือครอบครัวของเรา	ต้องมีความรัก	และสามัคคีต่อครอบครัว	หรือองค์กรของเรา”
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กิจกรรม สอมธ. แสดงความยินดี

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์
ครบรอบ	67	ปี	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2559	

มธ.	ท่าพระจันทร์

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	
ครบรอบ	31	ปี	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2559	

มธ.	รังสิต

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร

ครบรอบ	24	ปี	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2559	
มธ.	รังสิต

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์
ครบรอบ	67	ปี	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2559	

มธ.	ท่าพระจันทร์

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับส�านักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	

ครบรอบ	34	ปี	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2559	
มธ.	รังสิต

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์	
ครบรอบ	20	ปี	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2559	

มธ.	รังสิต
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มธ. ครบรอบ 82 ปี

บรรยายให้ความรู้

	 เมื่อวันที่		27	มิถุนายน		2559	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ	
82	ปี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 สอมธ.	 โดย	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก	
เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ	ได้มีการจัดการสัมมนาของหน่วยงาน	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	ดังนี้	

กองบริหารศูนย์ล�าปาง		เมื่อวันที่	8	มิถุนายน		2559	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนาเป็นเงิน	5,100.00	บาท

วิทยาลัยสหวิทยาการ	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2559	พร้อมสนับสนุนการสัมมนาเป็นเงิน	5,000	บาท
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กองแผนงาน	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2559	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน	5,200	บาท

กองงานศูนย์รังสิต	เมื่อวันที่		29	มิถุนายน	2559	พร้อมมอบเงินสนับสนุนสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน	10,000	บาท

บัตรประกันอุบัติเหตุบัตรทอง
ไม่ต้องส�ำรองจ่ำยเงิน
	 สอมธ.	ได้จดัท�าบตัรประกนัอบุตัเิหตปุระเภทบตัรทองให้สมาชกิทกุท่าน	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่

สมาชกิ	โดยสมาชกิสามารถยืน่บตัรประกนัพร้อมบตัรประชาชน	ในสถานพยาบาลทีบ่รษิทัประกนัก�าหนด 
ทั้งสิ้น 282 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายเงินในวงเงินประกัน	 300,000	 บาท	

ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ	 15,000	 บาท	สมาชิก
สามารถตรวจสอบรายชือ่สถานพยาบาล ได้ที่ 
www.savings.tu.ac.th ส�าหรับบัตรประกัน	

สอมธ.	 จะท�าการจัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน	 พร้อม	

ใบเสร็จประจ�าเดือน	 ส�าหรับสมาชิกสังกัดทั่วไป	

สอมธ.	 จะด�าเนินการจัดส่งให้ท่านพร้อมใบเสร็จ		

ตามทีอ่ยูท่ีท่่านให้ไว้กบั	สอมธ.	สอบถามรายละเอยีด	

เพิ่มเติมได้ที่	 ส�านักงาน	 สอมธ.	 หรือหมายเลข

โทรศัพท์	02-613-3880-2

ตัวอย่างบัตรประกันอุบัติเหตุ บัตรทอง
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แสดงความเสียใจ 
		 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	 สมาชิก	 เสียชีวิต	
สอมธ.	ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา	ณ	ที่นี้

	 นางมณีรัตน	์ ไทรรารอด	 เลขทะเบียนที	่ 02658	
สังกัด	 กองงานศูนย์รังสิต	 เมื่อวันที่	 3	 มิถุนายน	 2559		
ณ	วัดสร้อยทอง	กรุงเทพฯ

	 นางวรรณี	 มีเพชร์	 สมาชิกทะเบียนที่	 02613		

สังกัด	กองกิจการนักศึกษา	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2559	

ณ	วัดเวฬุวัน	จ.ปทุมธานี

จัดเลี้ยงอาหารเด็กก�าพร้า-ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
นมัสการพระพุทธไสยาสน์-หลวงพ่อโต-หลวงพ่อมงคลบพิตร

กับโครงการส่งเสริมจริยธรรม วันที่ 17 กันยายน 2559  			
	 สอมธ.	ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการส่งเสริมจริยธรรม	“ปันน�้าใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส”	โดยน�าสมาชิกไปจัดเลี้ยง
อาหารกลางวนัเดก็ก�าพร้า		เดก็ด้อยโอกาส		และถวายภตัตาหารเพลพระสงฆ์	ณ	วดัโบสถ์วรดติถ์	เยีย่มชมโบราณสถานทีส่�าคญัต่าง	ๆ 	นมสัการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	ในวันที่	17	กันยายน	2559	รับสมัครสมาชิก	200	คน	ดังนี้

จ�านวน
สมาชิก

วันที่จัดโครงการ
สถานที่จัดเลี้ยงเด็กก�าพร้าและถวาย

ภัตตาหารเพล
วันที่รับสมัคร/ประกาศรายชื่อและสละสิทธิ

200	คน 17	กันยายน	2559	 ณ	วัดโบสถ์วรดิตถ์
จ.อ่างทอง

รบัสมคัร	8	สงิหาคม	2559	ถงึ	2	กนัยายน	2559	
ประกาศรายชื่อ	7	กันยายน	2559					
สละสิทธิภายในวันที่	9	กันยายน	2559

หลักเกณฑ์การรับสมัคร 
	 1.	 ก�าหนดจ�านวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิก	ดังนี้
				 	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 0001-	4000						 รับสมัครจ�านวน	 	 80	คน
	 	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 4001-	8000							 รับสมัครจ�านวน					60	คน
	 	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข		 8001	ขึ้นไป	 รับสมัครจ�านวน					60	คน
	 2.	 ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ	สอมธ.	จะได้รับการพิจารณาเป็นล�าดับแรก
	 3.	 ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการจริยธรรมกับ	สอมธ.	จะได้รับการพิจารณาเป็นล�าดับรอง
	 4.	 ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่มสมัครเกินกว่าที่ก�าหนด	สอมธ.	จะใช้วิธีจับสลาก
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 ท่าพระจันทร์	 โทรศัพท์หมายเลข	 0-2613-3880-2	 หรือภายใน	 3880-2	 และศูนย์รังสิต	
โทรศัพท์หมายเลข	0-2564-4499	หรือภายใน	1158-9		
ขอเชิญร่วมบริจาค
	 ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาคเงิน	 หรือเครื่องอุปโภคบริโภค	 เช่น	 ข้าวสาร	 น�้าตาล	 น�้ามันพืช	 ผงซักฟอก	 สบู่	 น�้ายาล้างห้องน�้า	 หรือ	
อื่น	ๆ	เพื่อน�าไปมอบให้กับวัดโบสถ์วรดิตถ์
	 ขอใบสมัครร่วมโครงการฯ ได้ที่ส�านักงาน สอมธ. หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.savings@tu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกตอบค�าถามถูก
	 1.	 นางดวงตา		เกิดทองเล็ก	 เลขทะเบียนที่		 7204		 สังกัดกองบริการการศึกษา
	 2.	 นายไพโรจน์		พูนศักดิ์สร้อย		 เลขทะเบียนที่		 2979		 สังกัดกองงานศูนย์รังสิต	
	 3.	 นางสาวศศิวิมล		อุปนันไชย	 เลขทะเบียนที่		 6774		 สังกัดกองบริการการศึกษา
	 4.	 นายชัยรัตน์		ตันติไพบูลย์วุฒิ			 เลขทะเบียนที่		 3122		 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 5.	 นายวัชรพงษ์		พูลสวัสดิ์		 เลขทะเบียนที่		 10530		 สังกัดกองคลัง	
	 6.	 นางสาวอรนุช		ศรีอินทร์		 เลขทะเบียนที่			 6313		 สังกัดส�านักหอสมุด.
	 7.	 นางสาวเนตรนภัส		จันทร์พ่วง		 เลขทะเบียนที่		 9013		 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ
	 8.	 นางสาวปธิญณศร		ชูติธร	 เลขทะเบียนที่		 7709		 สังกัดส�านักงานตรวจสอบภายใน
	 9.	 นายปกรณ์		จรัสพนาวสาน		 เลขทะเบียนที่		 5863		 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์	:	พนักงาน	มธ.
	 10.	นางสุภาวดี		พรอโนทัย			 เลขทะเบียนที่			 3488		 สังกัดทั่วไป

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✂

เฉลย ค�ำถำมท้ำยเล่ม ประจ�ำฉบบัเดอืน พฤษภำคม-มิถุนำยน

ทำยกนัว่ำเป็นชื่อ ถนน/เขต/สถำนที่ใน กทม.

สอมธ.	ขอขอบคุณสมาชิกทั้ง	125	ท่าน	ที่ส่งค�าตอบมาร่วมสนุก	รายชื่อผู้โชคดี	10	ท่าน	รับรางวัลจาก	สอมธ.		ดังนี้

ค�าถามท้ายเล่มฉบับนี้ 

	 สอมธ.	 ขอเชิญสมาชิกร่วมแชร์ประสบการณ์	 “เรื่องการประหยัดพลังงาน”	“สมาชิกมีวิธีการประหยัดพลังงาน 
ที่บ้านของท่านได้อย่างไรบ้าง” เขียนค�าตอบของท่าน จ�านวน 5 ข้อ ที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�าที่บ้านของท่าน แล้วส่งมาที่ 
สอมธ. ส�าหรบัสมาชกิทีไ่ด้รบัรางวลั สอมธ. น�าข้อความของท่านลงในวารสารฉบบัต่อไป จะได้น�าเผยแพร่ประสบการณ์
ดีๆ ของท่านให้เพื่อนสมาชิก ได้ทราบวิธีการประหยัดพลังงานนี้ด้วยค่ะ
1.........................................................................................................................................................................................
2.	.........................................................................................................................................................................................
3.	.........................................................................................................................................................................................
4.	.........................................................................................................................................................................................
5.	.........................................................................................................................................................................................
กติกาการส่งค�าตอบมาร่วมสนุก 
	 1.	 ให้เขียนค�าตอบ	ด้วยลายมือของท่านเอง	

	 2.	 เขียนชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียนสมาชิก	และเบอร์ติดต่อ	ลงในข่าวหน้าตอบค�าถามฉบับนี้	(ฉีกตามรอยปรุ)	

	 	 ส่งค�าตอบมาที่	สอมธ.	ภายในวันที่	15	กันยายน	2559	ประกาศราชื่อผู้โชคดี	10	ท่าน	ในข่าวฉบับหน้าค่ะ
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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 

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

บรรณาธิการแถลง
	 สวัสดีค่ะ	สมาชิกที่รักทุกท่าน	ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย	รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ	สอมธ.		
ได้ด�าเนินการต่อประกันอุบัติเหตุให้ท่านสมาชิกแล้วนะคะ	ส่วนบัตรก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
กับทางบริษัทถ้าได้เมื่อไหร่	 สอมธ.	 จะด�าเนินการจัดส่งให้	 โดยจะแนบไปกับใบเสร็จประจ�าเดือน	
และในระหว่างนี้ถ้าท่านสมาชิกมีเหตุจ�าเป็นต้องใช้	 ก็ให้ส�ารองจ่ายไปก่อน	 แล้วน�าใบเสร็จรับเงิน	
ฉบับจริง	 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง	 พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนมายื่นกับ	 สอมธ.	 โดย	 สอมธ.	 จะ

ด�าเนินการให้ท่านต่อไป	
	 ข่าว	สอมธ.	ฉบับนี้ก็ยังคงมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ	สอมธ.	ของเรา	การจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	และ	
เพิ่มเติมด้วย	กฎ	กติกา	ต่าง	ๆ	ของการเป็นสมาชิกที่ดี	ตลอดจนความรู้อื่น	ๆ	ที่สมาชิกต้องรู้แต่ยังไม่รู้	ข่าว	สอมธ.	ก็จะน�า	
มาแจ้งให้ท่านทราบอยู่	เป็นเนื่อง	ๆ	โปรดติดตาม	นะคะ

จุฬาภรณ์ พรหมมาพันธ์ุ
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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