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ฉบับประจำ�เดือนสิงห�คม-กันย�ยน 2558ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กันยายน 2558

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.25-4.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.25% ต่อป ี
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สอมธ. กำาหนดรับสมัครกรรมการดำาเนินการ
ประจำาปี 2559

จำ�นวน 8 ตำ�แหน่ง 8 คน 
**เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558

**จับฉลากและปฐมนิเทศ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

**ประกาศหมายเลขผู้สมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

** หย่อนบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง วันที่ 18 ธันวาคม 2558

**ประกาศผลหยั่งเสียง วันที่ 21 ธันวาคม 2558

	 สอมธ. ขอเชญิสมาชกิทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มาร่วมกนัขบัเคลือ่น สอมธ. ให้เดนิไปข้างหน้าอย่างมเีสถยีรภาพ  

ส�าหรับต�าแหน่งที่จะท�าการหยั่งเสียงเลือกตั้งโปรดติดตามในเล่ม (อ่านต่อหน้า 3)



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 57 ส.ค. 58 ก.ย. 58

จำ�นวนสม�ชิก   8,263 คน   8,494 คน   8,524 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  20,933,077,236.48  22,724,072,025.88  22,663,377,156.87 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,139,708,449.16	 	4,442,508,503.90	 	4,470,341,666.44	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,967,941,000.00	 	9,578,831,000.00	 	9,309,711,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	813,879,646.64	 	1,979,530,540.78	 	1,954,780,507.54	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,914,248,080.65	 	6,687,283,078.51	 	6,891,425,386.85	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	97,300,060.03	 	35,918,902.69	 	37,118,596.04	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	13,356,948,344.73	 	14,437,803,497.14	 	14,572,294,328.83	

	 2.2	 เงินกู้ยืม-ระยะสั้น 	1,800,000,000.00	 	2,390,000,000.00	 	2,140,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	377,406,417.48	 	275,600,363.06	 	269,095,034.25	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,645,678,300.00	 	3,886,374,130.00	 	3,919,057,990.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	935,653,569.06	 	1,018,808,249.90	 	1,018,808,249.90	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	159,713,655.36	 	175,485,155.36	 	175,131,355.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	241,907,745.67	 	233,406,962.46	 	233,099,653.26	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�ง ๆ ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค.- ก.ย.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,453,100.00	 	28,000.00	 	28,000.00	

	 (1291	ราย) (11	ราย) (11	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	108,000.00	 	93,000.00	 	109,500.00	

	 (72	ราย) (62	ราย) (73	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	618,900.00	 	361,500.00	 	435,300.00	

	 (419	ราย) (266	ราย) (317	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,523,000.00	 	1,108,000.00	 	1,301,000.00	

(166	ราย) (120	ราย) (140	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	95,000.00	 	15,000.00	 	15,000.00	

(19	ราย) (3	ราย) (3	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	80,000.00	 	29,000.00	 	49,000.00	

(19	ราย) (4	ราย) (5	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	84,000.00	 	94,500.00	

(13	ราย) (56	ราย) (63	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	80,000.00	 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ (1	ราย) 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	667,035.52	 	474,718.93	 	521,683.93	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (93	ราย) (40	ราย) (52	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,990,000.00	 	380,000.00	 	504,000.00	

(22	ราย) (5	ราย) (6	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,503,600.00	 	1,000,600.00	 	1,193,600.00	

(173	ราย) (134	ราย) (156	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,243,000.00	 	895,000.00	 	998,000.00	

(133	ราย) (98	ราย) (107	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	693,000.00	 	554,000.00	 	717,000.00	

(57	ราย) (56	ราย) (64	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	412,000.00	 	107,000.00	 	107,000.00	

(39	ราย) (16	ราย) (16	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	86,000.00	 	37,000.00	 	37,000.00	

(9	ราย) (7	ราย) (7	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,970,000.00	 	280,000.00	 	3,640,000.00	

(74	ราย) (8	ราย) (85	ราย)
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ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั
เรื่อง การรบัสมคัรกรรมการด าเนินการประจ าปี 2559

……………………………………………………………

ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั (สอมธ.)                 
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 วนัท่ี 28 กนัยายน 2558 มีมติก าหนดใหม้ีการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการประจ าปี 2559 จ านวน 8 ต าแหน่ง 8 คน และเพ่ือใหก้ารหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
เป็นไปดว้ย ความถูกตอ้งเรียบรอ้ย  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 42 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ.2545 และระเบียบฯ วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ       
พ.ศ.2550 คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง จึงมีมติก าหนดรายละเอียดวิธีและหลกัเกณฑก์ารหยัง่เสียง       
เลือกตั้ง ดงัต่อไปน้ี

1. ต าแหน่งที่จะท าการหยัง่เสียงเลือกตั้ง ไดแ้ก่
    1. ประธานกรรมการ                       1 คน
    2. กรรมการผูแ้ทนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน

    และสถาบนัภาษา               1 คน
    3. กรรมการผูแ้ทนคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

        คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ และคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา         1 คน
    4. กรรมการผูแ้ทนสถาบนัทรพัยากรมนุษย์ สถาบนัไทยคดีศึกษา

        วิทยาลยัพฒันศาสตรป๋์วย อ๊ึงภากรณ์ (ส านักบณัฑิตอาสาสมคัร)
          สถาบนัประมวลขอ้มลูเพ่ือการศึกษาและการพฒันา
         ส านักทะเบียนและประมวลผล ส านักเสริมศึกษาและบริการสงัคม

              ศนูยห์นังสือ มธ. ส านักพิมพ์ มธ. และวิทยาลยัโลกคดีศึกษา      1 คน 
    5. กรรมการผูแ้ทนกองงานศูนยร์งัสิต สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา โรงพิมพ์ มธ.  
       สถาบนัศึกษาความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่ง มธ.และศนูยอ์อสเตรเลียศึกษา มธ.  1 คน
    6. กรรมการผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

    คณะสหเวชศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร ์   
    คณะเภสชัศาสตร์ และวิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์   1 คน

           7. กรรมการผูแ้ทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ                   1 คน
            8. กรรมการผูแ้ทนทัว่ไป                       1 คน

    สมาชิกท่ีโอน  หรือยา้ย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ า และมิไดล้าออกจาก สอมธ.        
สามารถสมคัรรบัเลือกตั้งในสงักดัหน่วยงานเดิม และสงักดักรรมการผูแ้ทนทัว่ไปได้

2. คุณสมบตัขิองผูมี้สิทธิสมคัรรบัการหยัง่เสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ
        (1) เป็นสมาชิก สอมธ.
  (2) มิไดเ้ป็นผูผิ้ดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไมว่า่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) ในระยะเวลาสองปี
              ทางบญัชีก่อนวนัเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

           (3) มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าใน สอมธ.
             (4) มิไดเ้ป็นผูม้ีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542
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3. การสมคัร หรือเสนอช่ือ 
  ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัร หรือเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ

สามารถขอใบสมคัร หรือใบเสนอช่ือไดท่ี้ส านักงาน สอมธ. หรือดาวน์โหลดไดท่ี้ www.savings.tu.ac.th        
กรณีดาวน์โหลด แบบฟอรม์จะตอ้งเป็นไปตามท่ี สอมธ.ก าหนดเท่าน้ัน โดยจะตอ้งยืน่ใบสมคัร หรือ            
ใบเสนอช่ือดว้ยตนเอง ส าหรบัรายละเอียดการสมคัรมีดงัน้ี
       วนั เวลาในการสมัคร หรือเสนอช่ือ 

    1. เปิดรบัสมคัร หรือเสนอช่ือบุคคลอ่ืน ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2-6 พฤศจิกายน 2558 
    2. เวลารบัสมคัร หรือเสนอช่ือ ตั้งแต่ 08.30-15.30 น. ทุกวนัท าการของ สอมธ. 
    3. ยื่นใบสมคัร ผูส้มคัรจะตอ้งยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ส าหรบักรณีเสนอช่ือ ผูเ้สนอช่ือเป็นผูย้ื่น 

             สามารถยื่นใบสมคัร หรือใบเสนอช่ือไดท่ี้ส านักงาน สอมธ. ท่าพระจนัทร์ และส านักงาน 
       สอมธ. ศนูยร์งัสิต

       การรบัรองใบสมัคร หรือใบเสนอช่ือ 
    1. ต าแหน่งประธานกรรมการ  ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัร หรือจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัการหยัง่เสียง

เลือกตั้ง จะตอ้งมีสมาชิกรบัรองอยา่งนอ้ย 50 คน
    2. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการหยัง่เสียงเลือกตั้ง จะตอ้งมีสมาชิก

รบัรองอยา่งน้อย 1 คน ส าหรบัการเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัการหยัง่เสียงเลือกตั้ง ตอ้งมีสมาชิกเขา้ช่ือรบัรอง
อยา่งนอ้ย 10 คน

   ทั้งน้ี สมาชิกท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจะตอ้งใหค้วามยินยอมดว้ย  และสมาชิกท่ีเสนอช่ือ หรือสมาชิก     
ท่ีรบัรองจะตอ้งมิใช่กรรมการด าเนินการ สอมธ. หรือคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ. ประจ าปี 2559

หลกัฐานในการสมัคร หรือเสนอช่ือ 
1. ใบสมคัร หรือใบเสนอช่ือ

   2. รปูถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 8 รปู
4. การจบัฉลากหมายเลขผูส้มคัรรบัการหยัง่เสียงเลือกตั้ง

        คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งจะด าเนินการใหม้ีการจบัฉลากหมายเลขของผูส้มคัร โดยผูส้มคัร
หรือตวัแทนของผูส้มคัร ถา้ผูส้มคัรมิไดส้่งตวัแทนมาจบัฉลาก คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งจะเป็นผูจ้บั  
ฉลากแทนการจบัฉลากจะกระท าในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.30 น.เป็นตน้ไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ
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ทั้งน้ีผูส้มคัรหรือผูถู้กเสนอช่ือท่ีถอนตวัจากการสมคัรเขา้รบัการหยัง่เสียงเลือกตั้งแลว้ จะไมม่ี   

สิทธิสมคัรรบัการหยัง่เสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการในครั้งน้ีอีก
7. วิธีการหยัง่เสียงเลือกตั้ง
 7.1 สมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนทุกคนท่ีสงักดัหน่วยงานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์

และศนูยร์งัสิต ใหใ้ชสิ้ทธิหยัง่เสียงเลือกตั้ง โดยใชว้ิธีหยอ่นบตัรลงคะแนนไดใ้นวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558  
ระหวา่งเวลา 08.30-15.00 น.ณ หน่วยหยอ่นบตัรลงคะแนนจ านวน 6 หน่วย ตามท่ี สอมธ.ก าหนด        
ไวใ้นขอ้ 9

    7.2 สมาชิกผูม้ีสิทธิลงคะแนนทุกคนท่ีสงักดัหน่วยงานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง
และศนูยพ์ทัยา ใหใ้ชสิ้ทธิหยัง่เสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทางไปรษณียด์ว้ยการท าเคร่ืองหมายเลือกผูส้มคัร    
ในบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งท่ีประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ. ส่งไปใหแ้ต่ละคนทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน และส่งบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งดงักล่าวคืนมายงัประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียง
เลือกตั้ง สอมธ.ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหถึ้ง สอมธ.ภายในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 ไม่เกินเวลา 16.00 น.
เพ่ือน าบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งมารวมกบับตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งของสมาชิกในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 

8. การนบัคะแนน
เมื่อปิดการลงคะแนนการหยัง่เสียงเลือกตั้งตามเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 7.1 แลว้ใหด้ าเนินการ        

นับคะแนนโดยเปิดเผย
ส าหรบัการหยัง่เสียงเลือกตั้งของสมาชิกศูนยล์ าปาง และศนูยพ์ทัยาท่ีลงคะแนนทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ.จะน ามาเปิดซองและน าบตัรหยัง่เสียง
เลือกตั้งรวมกบับตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งทั้งหมดเพ่ือนับคะแนนรวม ณ หน่วยนับคะแนนท่ีท่าพระจนัทรต์ามท่ี
สอมธ.ก าหนดในขอ้ 9 ทั้งน้ีใหนั้บคะแนนต่อเน่ืองกนัจนกวา่จะแลว้เสร็จ

ในกรณีท่ีผูส้มคัร หรือผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเขา้รบัการหยัง่เสียงเลือกตั้งไดร้บัคะแนนหยัง่เสียงเลือกตั้ง
เท่ากนั ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลากในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงาน สอมธ.ท่าพระจนัทร์
และจะประกาศผลการหยัง่เสียงเลือกตั้งในวนัเดียวกนั

9. หน่วยหยอ่นบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งและหน่วยนบัคะแนน
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงก าหนดใหม้ีหน่วยหย่อนบตัรหยัง่เสียง

เลือกตั้ง และหน่วยนับคะแนน ดงัน้ี
หน่วยหยอ่นบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้ง จ านวน 6 หน่วย โดยแยกเป็น

  ท่ีท่าพระจนัทร์ จ านวน 1 หน่วย บริเวณดา้นหลงัตึกโดม
  ท่ีศนูยร์งัสิต จ านวน 5 หน่วย

- บริเวณส านักงาน สอมธ. 1 หน่วย
- บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ 1 หน่วย
   (หนา้งานรงัสีวินิจฉยั (หอ้ง X-Ray) ชั้น1
- บริเวณสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1 หน่วย

     - บริเวณดา้นหลงัคณะนิติศาสตร์ 1 หน่วย
     - บริเวณอาคารปิยชาติ (ส่วนต่อขยาย) ชั้นล่าง 1 หน่วย
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หน่วยนับคะแนน จ านวน 2 หน่วย โดยแยกเป็น

  ท่ีท่าพระจนัทร์ จ านวน 1 หน่วย บริเวณดา้นหลงัตึกโดม
  ท่ีศนูยร์งัสิต  จ านวน 1 หน่วย บริเวณส านักงาน สอมธ.
  (น าบตัรหยัง่เสียงท่ีโรงพยาบาลฯ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บริเวณดา้นหลงั
                     คณะนิติศาสตร ์และบริเวณอาคารปิยชาติ (ส่วนต่อขยาย) มานับรวมกบับตัรหยัง่เสียง
          ท่ีบริเวณส านักงาน สอมธ.)

10. ผลการหยัง่เสียง
       คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งจะน ารายช่ือผูส้มคัรท่ีผ่านการกลัน่กรองโดยการหยัง่เสียง       
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 เพ่ือใหส้มาชิกเลือกตั้ง โดยการออกเสียงรบัรองหรือไมร่บัรอง   
รวมกนัทั้งชุด ถา้ไดค้ะแนนเสียงรบัรองโดยเสียงขา้งมากของท่ีประชุมใหถื้อว่าผูส้มคัรเขา้รบัการหยัง่เสียง
เลือกตั้งเหล่าน้ันไดร้บัเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการด าเนินการอยา่งสมบรูณ์ ตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ.2545 ขอ้ 42 และระเบียบฯ วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ.2550 ขอ้ 8 (3) 

ประกาศ ณ วนัท่ี 14  ตุลาคม  2558 
 
 

            (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นพ.มงคล  ตั้งเง็กก่ี)                   
      ประธานกรรมการ

         คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งประจ าปี 2559 
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ประกาศ ณ วนัท่ี 14  ตุลาคม  2558 
 
 

            (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นพ.มงคล  ตั้งเง็กก่ี)                   
      ประธานกรรมการ

         คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งประจ าปี 2559 
 

คณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี 

แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี 

แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี 

แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

ส�านักพิมพ์  ครบรอบ 36 ปี 

แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
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ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบก่อตั้งของหน่วยงานต่างๆ  ดังนี้ 



มาตรฐานระดับดีเลิศและดีมากประจ�าปี 2558

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด โดย นายรังษี ธารารมย์ ผู้จัดการ  

เป็นผูแ้ทนขึน้รบัเกยีรตบิตัรเพือ่เชดิชเูกยีรตสิหกรณ์  โดย สอมธ. ได้รบัเกยีรตบิตัรประเภทประกาศ

เชิดชูเกียรติ “สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศและดีมากประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 

กันยายน  2558 ณ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

 นายรังษี ธารารมย์ ผู้จัดการ และนางบุศริน ช้างอยู่  
ผู ้ช ่วยผู ้จัดการ เข้าร ่วมแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์  
อนิทรชมุนมุ ทีป่รกึษา สอมธ. ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองอธบิดอียัการ 
ส�านักงานคดีอาญา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
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11 กันย�ยน 2558
สอมธ.ครบรอบ 43 ปี แห่งก�รก่อตั้ง

 สอมธ.ครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตัง้ จดัพธิที�าบญุเลีย้งพระเพือ่เป็นสริมิงคลและความเจรญิ

รุง่เรอืง แก่สมาชกิ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที ่เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2558 ณ ส�านกังาน สอมธ. 

ท่าพระจันทร์ และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ส�านักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต 

  สอมธ.ต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมแสดงความ

ยินดีและมาร่วมงาน ในวันดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
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สายใยที่ ไม่เกษียณฯ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิกที่
เกษียณอายุราชการในปี 2558 จ�านวน 76 คน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการคุณ ท�าคุณประโยชน์ 
ให้กับ มธ. และ สอมธ. พร้อมมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมใบหยก 2 ห้อง  
KONTENT SPACE ชั้น 19

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ทาวน์เฮาส์ 
*	ทาวน์เฮาส์ 2 ชัน้ 19 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า แอร์ 2 เครือ่ง เฟอร์นเิจอร์บางส่วน ต่อเตมิครวัหน้าบ้านและทีจ่อดรถ รปภ. 24 ชัว่โมง 

อยู่หมู่บ้านขวัญโดมวิลล่า ซ. ทรัพย์ไพลิน ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคา 2.5 ล้านบาท ติดต่อคุณ นฤทธิ์ โทรศัพท์ 09-8856-0878

*	ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 31 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ต่อเติมหลังคาห้องครัว ปั๊มน�้า+แท็งก์น�้า เดินทางสะดวกมีรถบริการ ของ มธ. 

วิ่งผ่าน อยู่ คลอง 8 ธัญบุรี จ.ปุทมธานี ราคา 990,000 บาท ติดต่อคุณบุญเลิศ โทรศัพท์ 09-2269-5373

ที่ดิน
*	ที่ดิน เนื้อที่ 61 ตารางวา ถมแล้ว อยู่ ซอย 19 ต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี ใกล้ตลาด ราคา 2.2 ล้านบาท พร้อมโอน ติดต่อ คุณปราณี 

โทรศัพท์ 08-16969-5059
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โครงการส่งเสริม จริยธรรม  
 สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมพาสมาชิกบุกจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมฟังพระธรรมเทศนา  
ถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพยัคฆาราม ท�าบุญไหว้พระ 
5 วัด พร้อม ช้อป ชิม ชิล กันที่ ตลาด 100 ปี ซึ่งมีสมาชิก ที่ปรึกษา กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางกว่า 
300 คน  เมื่อวันที่  19 กันยายน  2558

 ส�าหรบัโครงการฯ นี ้มสีมาชกิให้ความสนใจสมคัรเป็นจ�านวนมาก มหีลายๆ ท่านทีพ่ลาดโอกาส ในครัง้นี ้
ปีหน้าฟ้าใหม่ สอมธ. ยังคงจะให้สมาชิกมาร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ขอให้ท่านคอยติดตามข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ แบบใกล้ชิดจะได้ไม่พลาดโครงการฯ ดี ๆ ที่ สอมธ. จัดให้สมาชิกตลอดปีทั้งปี 

  ยืน่ค�าขอกู ้เงนิกูส้ามญัตามพระราชบญัญตักิารค�้าประกนัฉบบัใหม่ จะต้องแนบส�าเนา 
 บตัรประจ�าตวัประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้�้า เป็นเอกสารประกอบค�าขอกูด้้วย ทัง้นีต้ัง้แต่ 
 เดือน พฤษภาคม  2558 เป็นต้นไป

  การยืน่ค�าขอกูเ้งนิประเภทเงนิกูพ้เิศษ จะต้องยืน่ค�าของกูภ้ายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  
 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดสมาชิก เพื่อด�าเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ต่อไป

โปรดทราบ..... 
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บรรณาธิการแถลง

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

ประธานอนุกรรมการ รศ.บำารุง สุขพรรณ์

 อนุกรรมการ ผศ.นพ.มงคล ต้ังเง็กก่ี

   นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์

   นายเฉลิมยุทธ ภูศรี

   นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

   นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

เลขานุการ  นางสุนันทา  ญาณศีล

 สอมธ. ขอขอบคุณสมาชิก สอมธ. ทุกท่านที่เข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมมีหลายกิจกรรม 
อาทิ กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นี้ มีสมาชิกเกษียณอายุทั้งสิ้น 76 คน โดยให้ผู้เกษียณฯ เชิญผู้ติดตาม  
มาร่วมงานเลีย้งเกษยีณด้วย โดยจดัขึน้ ณ โรงแรมใบหยก 2 ห้อง KONTENT SPACE ชัน้ 19 โดยม ีคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าทีร่อต้อนรบัสมาชกิทกุท่านด้วยความอบอุน่ โดยได้เรยีนเชญิ ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ และ 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์.กมัมาล กมุาร ปาวา เป็นประธานในการจดังานในครัง้นี ้ซึง่สมาชกิทีเ่กษยีณฯ ทกุท่าน
มีความสุข พร้อมนี้ สอมธ.ได้รับของที่ระลึกให้สมาชิกด้วย 

 อีกงานหนึ่งก็คืองานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ซึ่ง สอมธ. ก�าหนดให้มีทุนหลายประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริม
การศึกษา ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งทุนการศึกษาที่ สอมธ. มอบให้บุตรสมาชิกนี้ สอมธ. ไม่ได้จ�ากัด จ�านวนทุนการศึกษา 
สมาชิกที่มีบุตรและตรงตามหลักเกณฑ์ ที่ สอมธ. ก�าหนด ก็สามารถยื่นขอรับทุนฯ ได้ โดยสอมธ.ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ประมาณ  
3 ล้านบาท 
 ข่าวสุดท้าย เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ที่จะมาแทน คณะกรรมการที่จะหมดวาระลงในปี 2558 
จ�านวน 8 คน 8 ต�าแหน่ง ก�าหนดเลือกตั้งวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. ขอเน้นย�้าให้  กาเครื่องหมายกากบาท เท่านั้น
ถ้ากาเครื่องหมายอื่นใช้ไม่ได้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย ขอเน้นย�้ากับทุท่านไว้ครับ
 สอมธ. มกีจิกรรมอกีมาก ขอให้สมาชกิตดิตามข่าวสารเป็นประจ�า จะได้ไม่พลาดกจิกรรมส�าคญั และสดุท้ายขอให้สมาชกิทกุทกุท่าน
มีความสุขความเจริญ และสมปรารถนาทุกประการ 
 

สวัสดีครับ
รองศาสตราจารย์บ�ารุง สุขพรรณ์
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