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ฉบับประจำ�เดือนกันย�ยน-ตุล�คม 2559ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ ตุลาคม 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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ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมรÓลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด 



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

ธ.ค.58 ส.ค.59 ก.ย.59

จำ�นวนสม�ชิก   8,632 คน   8,874 คน   8,904 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  24,296,155,010.52  26,622,123,941.73  26,657,186,795.86 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,568,858,232.16	 	4,800,175,020.55	 	4,821,081,430.29	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,004,742,000.00	 	11,133,687,000.00	 	11,413,353,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,915,706,866.93	 	2,185,252,726.63	 	1,820,624,816.40	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	7,688,841,071.30	 	8,473,425,599.63	 	8,573,236,271.92	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	118,006,840.13	 	29,583,594.92	 	28,891,277.25	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	14,757,294,142.08	 	15,796,295,394.34	 	16,143,605,320.40	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,179,000,000.00	 	4,319,000,000.00	 	3,949,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	382,366,626.11	 	264,960,723.56	 	258,529,370.43	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,018,104,940.00	 	4,288,682,420.00	 	4,323,648,710.00	

	 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	 	170,428,737.90	 	170,186,637.90	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	341,239,950.05	 	338,826,141.85	 	338,826,141.85	

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

	 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	 	97,500.00	 	102,000.00	

	 (88	ราย) (65	ราย) (68	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	562,800.00	 	350,100.00	 	404,700.00	

	 (423	ราย) (279	ราย) (322	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,778,000.00	 	1,133,000.00	 	1,308,000.00	

(192	ราย) (118	ราย) (137	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	30,000.00	 	75,000.00	 	80,000.00	

(6	ราย) (15	ราย) (16	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	52,000.00	 	35,000.00	 	35,000.00	

(6	ราย) (3	ราย) (3	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	115,500.00	 	28,500.00	 	31,500.00	

(77	ราย) (19	ราย) (21	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	568,687.78	 	779,469.55	 	842,493.80	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (68	ราย) (59	ราย) (70	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	818,000.00	 	1,688,000.00	 	1,853,000.00	

(8	ราย) (15	ราย) (17	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,510,600.00	 	840,600.00	 	950,600.00	

(197	ราย) (142	ราย) (157	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,299,000.00	 	840,000.00	 	898,000.00	

(134	ราย) (108	ราย) (115	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	782,000.00	 	585,000.00	 	633,000.00	

(72	ราย) (58	ราย) (64	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	215,000.00	 	189,000.00	 	199,000.00	

(25	ราย) (21	ราย) (23	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	66,000.00	 	224,000.00	 	224,000.00	

(12	ราย) (13	ราย) (13	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	3,810,000.00	 	380,000.00	 	4,560,000.00	

(92	ราย) (9	ราย) (106	ราย)

2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559



	 สวัสดีค่ะ	 สมาชิกที่เคารพ	 เดือนกันยายนเป็น
เดือนสมาชิกหลายๆ	 ท่าน	 ถึงวาระเกษียณอายุราชการ
ซึ่งในปีนี	้ มีสมาชิก	 สอมธ.	 เกษียณอายุราชการถึง	 102	
ท่าน	 โดย	สอมธ.	 ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณไปเมื่อวันที่	 23	
กันยายนที่ผ่านมา	ณ	 โรงแรมใบหยก	 สาระน่ารู้ฉบับนี้	
มีเรื่องดีๆ	 ที่สรรหามาฝากท่านผู ้เกษียณอายุค่ะ	 ซึ่ง	
แน่นอนหลายๆ	ท่าน	หลงัจากทีท่่านเกษยีณอายรุาชการ
ไปแล้ว	 จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่	 มีลูกหลานให้ดูแล	 ซึ่ง
หมายความว่าท่านไม่เหงาแน่นอน	และอีกหลายท่านก็มี
เป้าหมายหลงัเกษยีณฯ	ไว้แล้วว่าจะท�าอะไรต่อไป	สมาชกิ	
ที่เกษียณอายุแล้วบางท่าน	กลับมาติดต่อที่	สอมธ.	ยังดู	
สดใสกว่าตอนที่ท�างานอยู ่ เสียอีก	 แสดงว ่าท ่านมี
ความสุขในวัยเกษียณฯ	 ส่วนบางท่านที่เกษียณอายุฯ	
ไปแล้ว	 ยังไม่รู้ว่าท�าอย่างไร	 สอมธ.	 มีเคล็ดลับดีๆ	 มา	
เผยแพร่ต่อให้ท่านน�าไปปฏิบัติกันค่ะ	
	 ที่ส�าคัญที่สุด	 ท่านต้องไม่ลืมมาเยี่ยม	 สอมธ.	
ด้วยนะคะ	 สอมธ.	 ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย	 ที่ท่าน
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	โปรดติดตามค่ะ

ที่มาข้อมูล	http://www.manager.co.th/

ไฟเหลืองเตือนสมาชิก “การผิดนัดหรือผิดสัญญาการช�าระหนี้” 
	 สวัสดีครับท่านสมาชิก	 ไฟเหลืองฉบับนี้ว ่าด้วยเรื่องของการผิดนัดหรือผิดสัญญา	
การช�าระหนี้	เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในสิ่งที่ท่านสมาชิกควรจะได้รับ
	 ไฟเหลอืงจะขอกล่าวถงึข้อบงัคบั	สอมธ.	ข้อ	82	(2)	ครบั	ว่าด้วยเรือ่งของเงนิเฉลีย่คนืและ
การผิดนัดช�าระหนี้	โดยข้อบังคับได้ก�าหนดไว้ดังนี้
										“ข้อ	82	เมือ่สิน้ปีทางบญัชแีละ	สอมธ.	ได้ปิดบญัชตีามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง	โดยทัว่ไป	
และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด	ปรากฏว่า	สอมธ.	มีก�าไรสุทธิ	ให้จัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี	 เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของก�าไรสุทธิ	 	และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ	 แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก�าหนด	
	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรร	 ตามความในวรรคหนึ่งนั้น	 ที่ประชุมใหญ่อาจ	

	 	 	 	 			จัดสรรได้ดังต่อไปนี้
	 (2)	เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก	ตามส่วนจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นๆ	ได้ส่งแก่	สอมธ.	ในระหว่างปี	แต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น”
	 ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้	 หมายถึง	 ลูกหนี้ช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	 ไม่ตรงตามก�าหนดเวลา	 หรือช�าระหนี้	
ไม่ครบตามจ�านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือไม่ช�าระหนี้ให้กับ	สอมธ.	จะกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่	ถือว่าผิดนัด
ช�าระหนี้
	 ตามข้อบังคับข้างต้นนั้น	 หากท่านสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้	 ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ประเภทใด	 ท่านจะไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนจาก	สอมธ.	ของปีนั้น	และนอกจากจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน	เมื่อสิ้นปีแล้ว	ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผิดนัดช�าระหนี้ให้กับ	
สอมธ.	 ด้วย	 โดยอัตราขั้นต�า่ของค่าธรรมเนียมการผิดนัดช�าระไม่ต�่ากว่า	 50	บาทต่อครั้งด้วย	นอกจากนี้ท่านก็จะถูกบันทึกประวัติ
ส�าหรับการเป็นสมาชิกด้วยครับ	 ซึ่งจะมีผลต่อการกู้เงินและการค�้าประกันในครั้งต่อไป	 รวมถึงจะท�าให้ท่านขาดคุณสมบัติของ	
ผูม้สีทิธสิมคัรรบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการ	สอมธ.	ด้วย	ไฟเหลอืงฉบบันีจ้งึขอบอกกล่าวมายงัสมาชกิทกุท่านนะครบั	

สาระน่ารู้ จากโลกออนไลน์

3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559



	 สอมธ.	จดัสมัมนาสมาชกินอกสถานทีค่รัง้ที	่2/2559	ระหว่างวนัที ่26-27 พฤศจกิายน 2559 ณ ออโรร่า รสีอร์ท เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา	รับสมัครสมาชิกจำานวน	150	คน	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การรับสมัคร 
	 1.	 เฉลี่ยโควตาตามเลขทะเบียนสมาชิก	ดังนี้
		 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 0001-2000		 รับสมัครจำานวน	30	คน
	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 2001-4000		 รับสมัครจำานวน	30	คน
	 		 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 4001-6000		 รับสมัครจำานวน	30	คน
	 		 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 6001-8000		 รับสมัครจำานวน	30	คน
	 		 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข		 8001	ขึ้นไป	 รับสมัครจำานวน	30	คน
	 2.	 สมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ	สอมธ.	จะได้รับการพิจารณาเป็นลำาดับแรกตามกลุ่มโควต้า	
		 3.	 ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาแล้วในปี	2558	และครั้งที	่1/2559	ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
	 4.	 สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปีอื่นๆ	จะได้รับการพิจารณาเป็นลำาดับรอง
		 5.	 ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม	สมัครเกินกว่าที่กำาหนด	สอมธ.	จะใช้วิธีจับฉลาก

รูปภาพโรงแรม

สอมธ.จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559     

ณ ออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559

	 รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 4-31 ตุลาคม 2559
 ประกาศรายชื่อ  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
 แจ้งชื่อสละสิทธ ิ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

การตัดสิทธิในการเข้าร่วมสัมมนา 
	 หาก	 สอมธ.	 ประกาศรายชื่อแล้ว	 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได	้จะต้องแจ้งชื่อสละสิทธิการเข้าร่วมสัมมนาภายใน 
วนัที ่8 พฤศจกิายน 2559	หากแจ้งภายหลงัจากวนัทีก่ำาหนด	หรอืในวนัเดนิทางไปสมัมนายกเลกิการไปสมัมนาโดยไม่ได้แจ้ง	สอมธ.
จะตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 2 ปี	 เนื่องจากทำาให้สมาชิกท่านอื่นเสียสิทธ	ิและทำาให้	สอมธ.	จะต้องรับภาระ	
ค่าใช้จ่าย	

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.savings.tu.ac.th



	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	จดัโครงการส่งเสรมิจรยิธรรม	นำาสมาชกิเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็กำาพร้า	
และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์	พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภค	ณ	วัดโบสถ์วรดิตถ์	จ.อ่างทอง	พร้อมเยี่ยมชม
โบราณสถานสำาคัญต่างๆ	นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	และได้ร่วมมอบเงินจากการรับบริจาคของสมาชิกและจาก	สอมธ.	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
95,661.75	บาท
	 เมื่อวันที่	 17	 กันยายน	 สอมธ.	 นำาสมาชิกเดินทางสู่	 จังหวัดอ่างทอง	 เพื่อร่วมทำากิจกรรมคืนสู่สังคม	 “ปันนำ้าใจให้น้อง	
ผู้ด้อยโอกาส”	โดยระหว่างทางได้แวะไหว้พระ	พาสมาชิกนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	ณ	วัดป่าโมก	จ.อ่างทอง	ซึ่งสร้างในสมัยสุโขทัย	
มปีระวตัคิวามเป็นมาน่าอศัจรรย์	เล่าขานมาว่าได้ลอยนำา้มาจมอยูห่น้าวดัราษฎร์	บวงสรวงแล้วชกัลากขึน้มาไว้ทีร่มิฝ่ังแม่นำ้า	นอกจากนี้	
ยังมีตำานานเล่าขานเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ว่าเป็น	 พระพุทธรูปพูดได้โดยมีการจารึก	 โดยผู้บันทึกก็คือ	 พระครูปาโมกข์
มุนี	 เจ้าอาวาสวัดป่าโมก	พระพุทธไสยาสน์องค์นี้มีความเก่าแก่คู่กันมากับวัด	 มีขนาดใหญ่โตและงดงามมาก	 หลังจากแวะไหว้พระ		
เสร็จเรียบร้อย	 จึงเดินทางไปยังวัดโบสถ์วรดิตถ	์ เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก	 ด้อย
โอกาสและได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ทางวัดเป็นจำานวนเงิน	95,661.75	บาทพร้อมอุปกรณ์กีฬา	จำานวน	6,142.00	บาท	รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น	101,803.75	บาท	
	 ก่อนกลับ	 แวะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เข้านมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ชมมรดกโลก	ณ	 วัดมงคลบพิตร	 และแวะสักการะ	
พระนอนขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์ณ	วดัใหญ่ไชยมงคล	และปิดท้ายทรปินีด้้วยการพาไปสกัการะหลวงพ่อโต	ณ	วดัพนญัเชงิ	ซึง่เป็นวดัเก่าแก่	
และสำาคัญวัดหนึ่งของอยุธยา	

	 สอมธ.	 ต้องขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน	 ทั้งผู้ที่ได้ร่วมเดินทางและท่านที่ร่วมบริจาคเงินแต่ไม่ได้เดินทางไปกับ	 สอมธ.	 ที่	
ร่วมบรจิาคทรพัย์เพือ่มอบให้แก่เดก็ด้อยโอกาสในครัง้นี้	ขออำานาจสิง่ศกัดิท์ัง้หลาย	ดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวัประสบแต่ความสขุ	
ความเจริญ	ยิ่งๆ	ขึ้นไป	
	 สอมธ.	ยงัมกีจิกรรมดีๆ 	ให้ท่านสมาชกิได้ร่วมกนัทำาอกีมากมาย	ขอให้ท่านสมาชกิตดิตามข่าวสารของ	สอมธ.	ต่อไปด้วยค่ะ		

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม 

“ปันน�้าใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส”   
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คณะสาธารณสุขศาสตร	์ ในโอกาสครบรอบ	
11	ปี	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2559	

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	เข้าร่วมพธิวีางพานพุม่
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	เนือ่งในวโรกาสคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ	 เมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 2559		
ณ	บริเวณโถง	 อาคาร	 ม.ร.ว.	 สุวพรรณ	 สนิทวงศ	์ จัดโดย	 โรงพยาบาล	
ธรรมศาสตร์ฯ

คณะศิลปศาสตร์	ในโอกาสครบรอบ	54	ปี	
เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2559	

กิจกรรม สอมธ. แสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ในโอกาสครบรอบ	
27	ปี	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2559			

สอมธ.	 ให้การต้อนรับ	สอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ากัด เยี่ยมชม 
สอมธ. เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2559 ณ ส�านกังาน สอมธ. ท่าพระจนัทร์

วางพานพุ่ม

มาเยี่ยม มาเยือน
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ค ำสัง่สหกรณอ์อมทรพัยม์หำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ จ  ำกดั
ที่ 12/2559 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรหยัง่เสียงเลือกตัง้ประจ ำปี 2560 
…………………………………………………. 

เพื่อใหก้ารหยัง่เสยีงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2560 เป็นไปอยา่งเรียบรอ้ยและถูกตอ้ง
คณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 วนัท่ี 29 สงิหาคม 2559 จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งประจ าปี 2560 ขึ้ น เพื่อการหยัง่เสยีงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการท่ีครบ   
วาระในปี 2559 ตามระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าดว้ย การสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2550  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี

  1. รศ.นพ.ศุภชยั ฐิติอาชากุล  ประธานกรรมการ 
  2. นายอภินันท ์ ชูหนู        กรรมการ 
  3. ว่าท่ี ร.ต.อดิศร เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 
  4. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  กรรมการ 
  5. นางกนกรดา   ศรวารี   กรรมการ 
  6. นายจิระเดช   สุขสมทิพย ์  กรรมการ 
  7. นางสาวจุฬาภรณ ์ พรหมมาพนัธุ ์  กรรมการ 
  8. นายรงัษี    ธารารมย ์  กรรมการ 
  9. นางบุศริน  ชา้งอยู ่      กรรมการ 
10. นางแสงเทียน ปรุงแสง   กรรมการ 
11. นางสาวนิตยา   โชครกัษ์  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 29  สิงหาคม  2559          

สัง่ ณ วนัท่ี 31  สงิหาคม  2559     
      ลงช่ือ           ศภุชยั  ฐิตอิำชำกลุ

 (รองศาสตราจารย ์นพ.ศุภชยั ฐิติอาชากุล)         
ประธานกรรมการ

 

ขอแสดงความเสยีใจ 

 สอมธ. ร่วมพิธีศพ รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย สมาชิก 
เลขทะเบียนที่ 01857 สังกัดทั่วไป (ขร.บ�านาญ) เมื่อวันที่ 4 
สงิหาคม 2559 ณ ครสิตจกัรเทยีนสัง่ กรงุเทพฯ สอมธ. ขอแสดง 
ความเสียใจต่อครอบครัว ของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 สอมธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพรทิพย์  
นวลเงิน สมาชิกเลขทะเบียนที่ 04606 สังกัดทั่วไป เมื่อวันที่  
2 กันยายน 2559 ณ วัดอัยยิการาม จ.ปทุมธานี สอมธ.  
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ โอกาสนี้  
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สอมธ. ครบรอบ  44 ปี  

11 กันยายน 2559

	 สอมธ.	 จัดพิธีทำาบุญถวายภัตตาหาร	 พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 44	 ปี	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่	
คณะกรรมการดำาเนนิงานและเจ้าหน้าที่	โดยได้จดัพธิทีำาบญุ	ทัง้สำานกังานท่าพระจนัทร์	เมือ่วนัที	่	8	กนัยายน	2559	และทีส่ำานกังาน
ศูนย์รังสิต	เมื่อวันที่		9	กันยายน		2559	
		 โดย	สอมธ.	ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีทำาบุญและร่วมแสดงความยินดีกับ	สอมธ.	มา	ณ	โอกาสนี้
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สายใยที่ไม่เกษียณ สอมธ.มอบเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ

ประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 4,180,000 บาท

	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	จดังานเลีย้งสมาชกิผูเ้กษยีณอายรุาชการประจำาปี	2559	จำานวน	
102	คน	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2559	ณ	ห้อง	Rainbow	Hall	ชั้น	17	โรงแรมใบหยก	พร้อมมอบเงินกองทุนเกษียณอายุ
ราชการเป็นจำานวนเงิน	4,180,000	บาท

	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	ได้จดั	
งานเลี้ยงสำาหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ	 เมื่อวันที่	 23	
กันยายน	 2559	ณ	ห้อง	 Rainbow	Hall	 ชั้น	 17	 โรงแรม	
ใบหยก	โดยมสีมาชกิทีเ่กษยีณอายใุนปี	2559	จำานวน	102	คน	
พร้อมทั้งได้เรียนเชิญผู ้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	
ผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิทีเ่กษยีณอายุ	ผูต้ดิตามของสมาชกิ
ที่เกษียณอายุ	กรรมการ	และเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น	ประมาณ	
170	 คน	 สำาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ	 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกที่ได้ทำา	
คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

	 หลังจากที่สมาชิก	 ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กรรมการและเจ้าหน้าที่มาถึงโรงแรมแล้ว	 นายรังษี	
ธารารมย	์ผู้จัดการ	ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินรายการ	ได้กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุทุกท่าน	พร้อมทั้งได้แนะนำาเกี่ยวกับการให้บริการ	
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	แก่สมาชิกผู้เกษียณ	นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนรำาอวยพรโดยตัวแทนเจ้าหน้าที่	คุณสุนันทา	ญาณศีล	
อำานวยพรให้แก่ผู้เกษียณเป็นกรณีพิเศษ
	 หลงัจากนัน้ได้กล่าวเชญิ	รศ.ดร.ศภุชยั	ฐติอิาชากลุ	ประธานกรรมการ	มอบเงนิและของทีร่ะลกึให้กบัสมาชกิผูเ้กษยีณ
อายุประจำาปี	2559
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	 รศ.จำาเริญลักษณ์	 ธนะวังน้อย	 และคุณนิพนธ์	 อภิธนวิทย์	 ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณ	 สอมธ.ที่ได้	
จดังานเลีย้งให้กบัผูเ้กษยีณอาย	ุและได้กล่าวต่อ	สอมธ.	ว่า	“สอมธ.	ทำาให้มคีวามสขุ	เวลาทีไ่ม่มเีงนิ	เมือ่เดนิเข้ามาในสหกรณ์	
ก็ได้เงินออกไป	 เวลามีเงินมากๆ	 ก็นำามาฝาก	 เวลาบ้านพัง	 นำ้าท่วมเดินไปสหกรณ์	 ออกมาก็มีความสุข	 วันปีใหม่	 วันเกิด
สหกรณ์ก็ได้รับของขวัญ	มีบุตรเรียนดีก็ได้รับทุนเรียนดี	 เป็นโสดก็ได้ทุน	 เมื่อตายสหกรณ์ก็มีเงินให้	วันนี้เกษียณอายุก็มีเงิน
ให้อีก	สอมธ.	ทำาให้สมาชิกมีความสุข	และก็คิดว่าผู้เกษียณทั้งหลายก็จะเป็นสมาชิกสหกรณ์	ต่อไป	ไม่มีสถาบันการเงินไหน
ที่จะมีความมั่นคงให้กับเราเท่ากับที่	สอมธ.	นอกจากนี้	ก็ยังมีบริการที่ด	ีรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเอง	และคงจะแวะเวียน
มาที่	สอมธ.	ต่อไป	รวมทั้งจะเป็นสมาชิกที่ดีต่อไปเรื่อยๆ”
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สอมธ. รับสมัครกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2560 
7 คน 7 ต�าแหน่ง 

หยั่งเสียงเลือกตั้งวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 เวลารับสมัคร 08.30-15.30 น. 
จับฉลากหมายเลข วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ สอมธ.ศูนย์รังสิต 

หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 8 รูป 
การยื่นใบสมัคร	 	 ➨	 ผู้สมัคร	หรือผู้เสนอชื่อ	จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง	

ขอรับใบสมัครได้ที่		 ➨		 สอมธ.ท่าพระจันทร์	และศูนย์รังสิต	

สถานที่รับสมัคร	 	 ➨	 สอมธ.ท่าพระจันทร์	และศูนย์รังสิต	

ประกาศผลหยั่งเสียง	 ➨	 วันที่	16	ธันวาคม	2559	

รายละเอียดต�าแหน่งที่จะท�าการหยั่งเสียง และสถานที่หยั่งเสียงเลือกตั้ง 

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด 

ดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.savings.tu.ac.th หรือ

โทรศัพท์หมายเลข 0-2623-5086-7 (ส�านักงานท่าพระจันทร์)



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

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายทาวน์เฮาส์ใหม่	2	ชั้น	18	ตารางวา	4	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	อยู่หมู่บ้านพฤกษา	12/1	ติดถนนใหญ่	ติดตลาดและ	ห้าง	Big	C	

พร้อมแอร์	ปั๊มนำ้า	บิ๊วอินในครัว	ติดต่อคุณ	วริศรียา	โทรศัพท์	086-907-2619
*	ขายอาคารพาณิชย์	 3.5	 ชั้น	 เนื้อที่	 26	 ตารางวา	 หน้ากว้าง	 4	 เมตร	 ลึก	 20	 เมตร	 2	 ห้องนอน	 3	 ห้องนำ้า	 1	 ห้องทำางาน		

แอร์	 2	 เครื่อง	 พร้อมเฟอร์นิเจอร์	 ปูกระเบื้องแล้วทั้งหลัง	 อยู่อำาเภอบางบัวทอง	 ไทรน้อย	 ใกล้เซ็นทรัลเวสเกต	 โรงพยาบาล	
เกษมราษฎร	์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง	ราคา	5	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณราตรี	095-578-5233	

*	ขายบ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	 80	 ตารางวา	 3	 ห้องนอน	 3	 ห้องนำ้า	 ต่อเติมห้องอ่านหนังสือ	 โรงรถ	 ห้องครัว	 รั้วถาวรแข็งแรง		
พร้อมเฟอร์นิเจอร์	ราคา	3.3	ล้านบาท	ติดต่อ	รศ.ดร.บุญหงษ์	จงคิด	โทรศัพท์	081-899-2898

*	ขายตึกแถว	 เนื้อที่	 50	 ตารางวา	 4	 ห้องนอน	 4	 ห้องนำ้า	 ยกพื้นสูง	 พร้อมสาธารณูปโภค	 พัดลมเพดาน	 ราคา	 2.5	 ล้านบาท		
ติดต่อคุณนุกูล	อินแผลง	โทรศัพท์	089-041-1081,	094-547-0462

ค�ำถำมท้ำยเล่ม

	 สอมธ. ก�าหนดประเภทของทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก มีทั้งหมด 
กี่ประเภท มีประเภทใดบ้าง
กติกาการส่งค�าตอบมาร่วมสนุก 
	 ตอบคำาถามของท่านให้ถกู	แล้วเขยีนชือ่-นามสกลุ	เลขทะเบยีนสมาชกิ	และเบอร์ตดิต่อ	ส่งคำาตอบมาที่	

สอมธ.	ภายในวันที่	15	พฤศจิกายน	2559		ผู้โชคดี	10	ท่าน		รับของรางวัล	น่ารักๆ		จาก	สอมธ.	ไปเลยค่ะ	
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ค�ำถำมท้ำยเล่ม ประจ�ำฉบับเดือน

	 สอมธ.	 ขอขอบคุณสมาชิก	 ทั้ง	 46	 ท่านที่ร่วมกันแชร์ประสบการณ์	 “เรื่องการประหยัดพลังงาน”	 ของท่าน	 เพื่อ	
ร่วมสนุกกัน	 รายชื่อผู้โชคดี	 10	 ท่าน	 รับของรางวัลได้ที่	 สอมธ.	 ทุกความคิดเห็นล้วนเป็นประโยชน์	 ทั้งสิ้น	 โดย	 สอมธ.	
จะนำาเรื่องราวของท่านทยอยเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ	ในข่าวสารต่อไป	
		 1.	 คุณนิตยา	ด้วงโต	เลขทะเบียนสมาชิกที่	3082	สังกัด	กองแผนงาน	
		 2.		 คุณถนอมศรี	ลอยเพ็ชร	เลขทะเบียนสมาชิกที่	2831	สังกัด	กองแผนงาน	
		 3.		 คุณธมลวรรณ	ปิ่นมณ	ีเลขทะเบียนสมาชิกที่	2192	สังกัด	สำานักทะเบียนฯ
		 4.		 คุณไพโรจน	์พูนศักดิ์สร้อย	เลขทะเบียนสมาชิกที่	2979	สังกัด	กองงานบริหารศูนย์รังสิต	
		 5.		 คุณอรุณวรรณ	สมถะธัญการ	เลขทะเบียนสมาชิกที่	3561	สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่	
		 6.		 คุณปรัชญา	รัตนจินดา	เลขทะเบียนสมาชิกที่	1369	สังกัด	กองคลัง
		 7.		 คุณศิริวรรณ	ชื่นบุญ	เลขทะเบียนสมาชิกที่	7403	สังกัด	กองบริการวิชาการ
		 8.		 คุณโนรี	เทียนขวัญ	เลขทะเบียนสมาชิกที่	3224	สังกัด	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
		 9.		 คุณประคอง	ก้อนแก้ว	เลขทะเบียนสมาชิกที่	1617	สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่	
	 10.		คุณสมใจ	กลับเพิ่มพูน	เลขทะเบียนสมาชิกที	่00611	สังกัด	ทั่วไป	ขร.บำานาญ



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 โทรศัพท ์ 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	มาที	่savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 สวสัดสีมาชกิทีเ่คารพรกัทกุท่าน	ในเดอืนกนัยายน	สอมธ.	มกีจิกรรมสำาคญัหลายกจิกรรมด้วยกนั	
คือ	ในปีนี้	สอมธ.	ครบรอบ	44	ปี	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2559	โดย	สอมธ.	ได้จัดพิธีทำาบุญถวาย
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์	ทั้ง	2	สำานักงาน	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก	คณะกรรมการดำาเนินการ	และ
เจ้าหน้าที่	 และในเดือนกันยายน	 ถือเป็นเดือนสำาคัญ	 ที่ข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุครบ	 60	 ปี		
จะต้องเกษยีณอายรุาชการ	ในเดอืนนี้	ซึง่ในปี	2559	นี	้มสีมาชกิ	สอมธ.	เกษยีณอายรุาชการถงึ	102	

คน	โดย	สอมธ.	จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุฯ	เมื่อวันที	่23	กันยายน	2559	ณ	โรงแรมใบหยก	พร้อมมองเงินกองทุนเกษียณ
อายุราชการเป็นจำานวนเงิน	4,180,000.00	บาท	ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้ว	สอมธ.	ก็จะต้องมีการเปลี่ยนวาระของคณะกรรมการ
ดำาเนินการ	 จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อเข้ามาบริหาร	 สอมธ.	 ชุดใหม่	 เร็วๆ	 นี้	 ถ้าสมาชิกท่านใด	 สนใจ		
จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน	 สอมธ.	 ให้เดินไปข้างหน้า	 อย่าลืมเตรียมตัวของท่านให้พร้อมด้วย	 จะประกาศให้ท่านสมัคร	
ในไม่ช้านี้	 สอมธ.	 มีกิจกรรมตลอดทั้งปี	 ขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารของ	 สอมธ.	 อย่างต่อเนื่องนะคะ	 ช่วงปลายฝน	
ต้นหนาว	อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

จุฬาภรณ์ พรหมมาพันธ์ุ
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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