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ฉบับประจำ�เดือนเมษ�ยน 2556สอมธ.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เดือนเมษายน 2556

เงินฝากออมทรัพย์   อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี   อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์   อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี

เงินฝากประจำา   อัตราดอกเบี้ย 3.50-4.75 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้    5.25 ต่อป ี

คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะ
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

สอมธ. กำ�หนดยื่นทุนก�รศึกษ�บุตรประจำ�ปี 2556 

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษ�ยน 2556 ถึง วันที่ 5 กรกฎ�คม 2556 

สม�ชิกท่�นใด เตรียมเอกส�รพร้อมแล้ว ยื่นได้เลย 
* ทุนเรียนดี ทุนละ 2,500 บาท 

* ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท

* ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,500 บาท 
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2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน 2556

วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.55 28 ก.พ. 56 31 มี.ค. 56

จำ�นวนสม�ชิก    7,704 คน  7,753 คน  7,768 คน 

1.  สินทรัพย์รวม   18,108,844,312.68 18,480,959,855.88 18,942,457,391.76 

  1.1 เงินให้สม�ชิกกู้  3,040,908,412.43  3,143,684,527.94  3,207,964,394.24 

  1.2  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  8,300,039,000.00  8,798,527,000.00  9,172,689,000.00 

  1.3  เงินลงทุน 

  1.3.1 เงินสด/เงินฝ�กธน�ค�ร  1,446,390,078.96  1,376,685,256.98  1,437,463,858.18 

  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและย�ว  5,225,237,366.34  5,105,209,563.04  5,074,793,985.79 

 1.4 สินทรัพย์อื่น  96,269,454.95  56,853,507.92  49,546,153.55 

2. หนี้สินรวม  

 2.1 เงินรับฝ�กจ�กสม�ชิก  11,439,583,244.86  11,637,997,833.23  11,516,635,387.48 

 2.2  เงินกู้ยืม - ระยะสั้น  2,040,000,000.00  2,390,000,000.00  2,930,000,000.00 

 2.3  หนี้สินอื่น  353,330,997.30  312,022,034.26  296,681,556.66 

3.  ทุนของสหกรณ์  

 3.1 ทุนเรือนหุ้น  2,946,573,550.00  3,000,795,980.00  3,027,761,530.00 

 3.2 ทุนสำ�รอง  796,893,910.36  859,859,050.13  859,859,050.13 

 3.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ  148,109,134.23  151,522,089.06  151,307,439.06 

 3.4 กำ�ไรจ�กเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  70,732,777.08  70,710,986.28  70,478,638.28 

4. การให้ทุนสวัสดิการต่าง ๆ  ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - มี.ค.

 4.1 ทุนก�รศึกษ�บุตรของสม�ชิก  3,559,100.00  24,100.00  28,250.00 

   (1,306 ร�ย) (12 ร�ย) (12 ร�ย)

 4.2 ทุนเพื่อช่วยเหลือสม�ชิกเมื่อทำ�ก�รสมรส  148,500.00  22,500.00  31,500.00 

   (99 ร�ย) (15 ร�ย) (21 ร�ย)

 4.3 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่�รักษ�พย�บ�ลให้แก่สม�ชิก  362,500.00  87,900.00  135,900.00 

   (363 ร�ย) (65 ร�ย) (95 ร�ย)

 4.4 ทุนเพื่อก�รสงเคร�ะห์เกี่ยวกับก�รศพของคู่สมรส  1,802,000.00  352,000.00  484,000.00 

  หรือบุตรหรือบิด�ม�รด� (202 ร�ย) (39 ร�ย) (54 ร�ย)

 4.5 ทุนสมทบเป็นเจ้�ภ�พสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  10,000.00  20,000.00 

   (12 ร�ย) (2 ร�ย) (4 ร�ย)

  4.6 ทุนเพื่อสงเคร�ะห์สม�ชิกหรือคู่สมรสหรือบิด�ม�รด�    3,057,500.00  3,500.00  3,500.00 

   ประสบภัยพิบัติ (616 ร�ย) (1 ร�ย) (1 ร�ย)

  4.7 ทุนเพื่อสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิกผู้เป็นโสด  19,500.00  7,500.00  9,000.00 

   (13 ร�ย) (5 ร�ย) (6 ร�ย)

  4.8 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกประสบอุบัติเหตุ  381,311.65  31,190.00  55,850.00 

  จ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ล (100 ร�ย) (8 ร�ย) (16 ร�ย)

 4.9 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกถึงแก่กรรม  1,220,000.00  182,000.00  412,000.00 

 (13 ร�ย) (2 ร�ย) (4 ร�ย)

 4.10 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 61 - 65 ปีบริบูรณ์  1,590,000.00  742,000.00  1,164,000.00 

 (60 ร�ย) (50 ร�ย) (73 ร�ย)

 4.11 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 66 - 70 ปีบริบูรณ์  1,085,000.00  468,000.00  651,000.00 

 (40 ร�ย) (35 ร�ย) (50 ร�ย)

 4.12 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 71- 75 ปีบริบูรณ์  370,000.00  186,000.00  231,000.00 

 (16 ร�ย) (14 ร�ย) (19 ร�ย)

 4.13 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 76 - 80 ปีบริบูรณ์  135,000.00  78,000.00  138,000.00 

 (5 ร�ย) (4 ร�ย) (8 ร�ย)

 4.14  กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 81 - 85 ปีบริบูรณ์  -    18,000.00  26,000.00 

  -   (1 ร�ย) (2 ร�ย)

 4.15  กองทุนเกษียณอ�ยุร�ชก�ร  4,215,000.00  365,000.00  405,000.00 

 (105 ร�ย) (9 ร�ย) (10 ร�ย)



3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน 2556

ประธาน  พบ  สมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

สวัสดีปีใหม่ไทย ครับ สมาชิก สอมธ. ที่เคารพรักทุกท่าน

 เดือนเมษายนของทุกปี มีช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนรอคอยคือวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยด้วย 
ปี 2556 รัฐบาลเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ไปท่องเที่ยวร่วมประเพณีสงกรานต์และไปรดน�า้ด�าหัวขอ
พรจากญาติผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มที่ โดยให้ราชการและรัฐวิสาหกิจหยุดท�างานได้ถึง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน สอมธ. จึงต้อง
หยุดท�าการไป 5 วันเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปด้วย ซึ่งคงจะไม่ท�าความไม่สะดวกให้สมาชิกมากนัก เพราะสมาชิกได้
มาติดต่อใช้บริการฝาก-ถอน เงินกับ สอมธ. ไปส�ารองไว้ล่วงหน้ากันแล้ว ต่อไปในอนาคต ถ้า สอมธ. สามารถติดตั้งตู้ ATM บริการ
สมาชิกตามแผนงานของ สอมธ. ได้แล้ว ท่านสมาชิกก็คงจะไม่ต้องรีบร้อนมาเบิกเงินส�ารองไว้ใช้จ่ายล่วงหน้าเพราะจะสามารถเบิก
จากตู้ ATM ที่มีติดตั้งไว้ในสถานที่ต่าง ๆ นอกมหาวิทยาลัยได้ 
 วันที่ 13 เมษายน รัฐบาลก�าหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุเพื่อให้ความส�าคัญแก่ผู้อาวุโส ทั้งหลาย สอมธ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ให้ความส�าคัญแก่สมาชิกผู้อาวุโสเสมอ จะเห็นได้จากในปี 2555 สอมธ. ได้จ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิกผู้อาวุโส 
จ�านวน 105 ราย เป็นจ�านวนเงิน 4,215,000.00 บาท จ่ายเงินกองทุนทดแทนให้แก่สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี 
และ 80 ปี จ�านวน 121 ราย เป็นจ�านวนเงิน 3,180,000.00 บาท รวมทั้งให้การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้านอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลได้เพิ่มจากวันละ 200.00 บาท เป็น 300.00 บาท ต่อวันไม่เกิน 20 วันต่อครั้งและเพิ่มเงินทดแทนกรณีสมาชิกถึง 
แก่กรรมจากสูงสุด 160,000.00 บาท เป็น 180,000.00 บาท และ สอมธ. ให้เงินช่วยเหลือการเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ รายละ 
5,000.00 บาท ในปี 2556 สอมธ. ได้เริ่มการจ่ายเงินสนับสนุนสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป จนถึง อายุ 85 ปี ทุกคน เป็น
รายปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาได้มีสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 85 
ปีบริบูรณ์ ได้มารับเงินสนับสนุนไปแล้วจ�านวน 152 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,210,000.00 บาท ไม่รวมเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสีย
ชีวิตไปแล้ว ซึ่ง สอมธ. คาดหมายว่าเงินสวัสดิการเหล่านี้จะช่วยให้สมาชิก สอมธ. ทุกคนมีชีวิตที่มีความสะดวกสบาย และมีความสุข 
หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาวุโสของ สอมธ. หลายท่านไม่ได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับเงิน
สวสัดกิารเหล่านีม้ากนกั เพราะท่านมทีัง้หุน้และเงนิฝากจ�านวนมาก ออมไว้กบั สอมธ. ซึง่ สอมธ. กไ็ด้ดแูลเงนิทกุบาททกุสตางค์ของ
ท่านให้มคีวามมัน่คงด้วยนโยบายการลงทนุทีร่อบคอบ และให้ผลตอบแทนในอตัราทีส่งูกว่าการทีท่่านจะน�าไปฝากไว้กบัสถาบนัการ 
เงินอื่น ๆ ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินปันผล จึงท�าให้สมาชิกอาวุโสของ สอมธ. หลายท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
เงินฝากและเงินปันผลจ�านวนมากจาก สอมธ. สามารถน�าไปใช้จ่ายและท่องเที่ยวพักผ่อนได้อย่างสุขสบาย กระผมจึงขอแนะน�าให้
สมาชิก สอมธ.รุ่นหนุ่มสาวที่ก�าลัง “สร้างชีวิต สร้างหลักฐานด้วยบริการ สอมธ.” ได้ศึกษาวิถีการด�ารงชีวิตของสมาชิกอาวุโสและ 
ผู้อาวุโสที่สมาชิกได้ไปรดน�้าขอพร ว่าท่านได้มีแนวทางการปฏิบัติตน ทั้งกายและใจที่ผ่านมาอย่างไร จึงท�าให้ท่านผู้อาวุโสเหล่า
นั้น มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีชีวิตยืนยาวสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ไปได้อย่างมีความเจริญก้าวหน้าจนเกษียณอายุราชการ  
โดยไม่มีหนี้สินใดๆ ตกค้างอยู่ที่ สอมธ. และสามารถสร้างบ้านสร้างหลักฐานมีเงินฝากและหุ้นมากมายฝากไว้ที่ สอมธ. ได้นะครับ 
ส่วนสมาชกิอาวโุสทีม่เีงนิออมมาก กระผมขออนญุาตแนะน�าท่านว่า ถ้าหากมบีคุคลใดมาชกัชวนให้ท่านน�าเงนิออมของท่านไปลงทนุ 
ในกองทนุต่าง ๆ  หรอืซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์หรอืซือ้ทองค�าเพือ่เกง็ก�าไร กข็อได้โปรดใช้วจิารณญาณ พจิารณาอย่างรอบคอบ
และอย่าทุม่ลงทนุไปอย่างมาก เพราะการลงทนุเหล่านัน้บางวนัอาจให้ผลตอบแทนสงู แต่กม็คีวามเสีย่งสงูมาก จนอาจท�าให้เงนิออม
ของท่านสญูหายไปทัง้หมดในบางวนักไ็ด้ และถ้าหากมลีกูหลานมาออดอ้อนขอเงนิท่าน กอ็ย่ารบีเผลอใจให้ไปจนหมดตวั และกระผม
ขอเรียนเชิญท่านมาแจ้งชื่อผู้รับผลประโยชน์ของท่านในอนาคต ไว้ที่ สอมธ. ด้วยนะครับ 
 เรื่องที่สองที่ขอแจ้งให้สมาชิกทราบ สอมธ. ได้ประกาศก�าหนดเวลายื่นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก มีทั้งทุนเรียนดีและทุน 
ส่งเสริมการศึกษาและทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 
2556 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 จึงขอให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษาให้บุตรของตนได้โปรดมายื่นเรื่องขอทุนการศึกษา
ก่อนหมดเวลานะครับ เพราะคณะกรรมการจะไม่พิจารณาค�าร้องของผู้มายื่นภายหลังก�าหนดเวลา นะครับ 
 เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา สอมธ. ได้จ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกรวม 1,306 ทุน เป็นจ�านวนเงินทั้งหมด 3,576,000.00 
บาท โดยเป็นทุนเรียนดี (ไม่ขาดแคลนทุนทรัพย์) จ�านวน 1,022 ทุน เป็นจ�านวนเงิน 2,555,000.00 บาท และทุนบุตรของสมาชิก 
ผูม้รีายได้น้อย ได้แก่ ทนุประเภททนุส่งเสรมิการศกึษา ทนุเรยีนดแีละส่งเสรมิการศกึษา และทนุเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ จ�านวน 
284 ราย เป็นจ�านวนเงนิทัง้หมด 1,021,600.00 บาท ซึง่สมาชกิผูม้รีายได้น้อยได้ร้องขอให้ สอมธ. เพิม่ทนุการศกึษาบตุรทัง้จ�านวนเงนิ 



4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน 2556

ประธาน  พบ  สมาชิก (ต่อ)

และจ�านวนทุน เพราะยังมีความเดือดร้อนอยู่มาก แต่ สอมธ. ก็มีข้อจ�ากัดในเรื่องเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ของ สอมธ. ที่จะน�า
มาเพิม่เตมิให้เพราะต้องแบ่งสรรไปใช้จ่ายในโครงการสวสัดกิารสมาชกิอืน่ๆ อกีหลายรายการ กระผมจงึขอประกาศเชญิชวนสมาชกิ 
สอมธ. ทีม่รีายได้สงูและรบัเงนิปันผลเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี บรจิาคทนุการศกึษาให้แก่บตุรของสมาชกิผูม้รีายได้น้อยซึง่ส่วนใหญ่ 
ก็เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เคยปฏิบัติงานบริการรับใช้ท่านสมาชิกผู้มีรายได้สูงมาแล้ว โดยท่านสามารถบริจาค 
ผ่านเข้ากองทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุรของสมาชกิเป็นจ�านวนเงนิตามศรทัธา และกระผมจะประกาศรายชือ่ของผูบ้รจิาคทนุการศกึษา
ในวนัพธิมีอบทนุการศกึษาบตุรของสมาชกิและในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ของ สอมธ. หรอืท่าน จะเลอืกบรจิาคเป็นราย
ทนุ ทนุละ 3,000.00 บาท หรอื 3,500.00 บาท หรอืบรจิาคทนุส่งเสรมิการศกึษาต่อเนือ่งเป็นรายคนกไ็ด้ โดยกระผมจะขอเรยีนเชญิท่าน 
ผูบ้รจิาคมามอบทนุแก่นกัเรยีนบตุรสมาชกิโดยตรงในวนัพธิมีอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ ซึง่จะมขีึน้ประมาณต้นเดอืนตลุาคม 2556 
ซึง่จะเป็น “บญุทีเ่หน็ทนัตา ไม่ต้องรอคอยถงึชาตหิน้า” เพราะได้ช่วยส่งเสรมิการศกึษาของเยาวชนไทยและท่านจะได้ “ทัง้ใจ และ 
ความรัก” จากผู้ใต้บังคับบัญชาท่านไปด้วยนะครับ
 เรื่องที่สาม ประธานกรรมการและคณะกรรมการด�าเนินการ สอมธ. ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากสมาชิกหลายท่าน ขอให้
พิจารณาผ่อนผันการกู้เงินโดยให้สมาชิกสามารถกู้เงินได้ในวงเงินที่เมื่อเงินเดือนหลังจากช�าระหนี้สินต่าง ๆ แล้ว เหลือเงินเดือนใน
ซองต�่ากว่าร้อยละ 30 ได้ ทั้งนี้เพราะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้ทุกหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหัก
เงนิบคุลากรไปช�าระหนีส้นิต่าง ๆ  ได้ไม่เกนิร้อยละ 70 ของเงนิเดอืนหรอืบคุลากรจะต้องมเีงนิเดอืนเหลอืไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลงั 
จากหักหนี้สินต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากเคยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไป 
ร้องเรียนต่อรัฐบาลว่าถูกสหกรณ์ออมทรัพย์หักเงินเดือนไปช�าระหนี้ของตนเองจนไม่เหลือเงินเดือนไว้ใช้จ่ายเลย (ทั้ง ๆ  ที่ผู้ร้องเรียน
เหล่านัน้เคยเรยีกร้องให้สหกรณ์ออมทรพัย์ของตนปล่อยเงนิกูใ้ห้ตนเองมาก ๆ  และยนิยอมให้หกัเงนิเดอืนได้เตม็ที ่) สอมธ. มสีมาชกิเป็น 
บคุลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่มสีงักดัอยูใ่นกระทรวงศกึษาธกิารจงึต้องถกูก�ากบัด้วยระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารนีด้้วย 
เจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งท�าหน้าที่หักเงินเดือนของสมาชิก สอมธ. ให้แก่ สอมธ. จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้มิฉะนั้นอาจผิดวินัยราชการได้ทั้งๆ ที่ผู้อ�านวยการกองคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเหรัญญิกของ สอมธ. ก็ต้องการ
ให้ สอมธ. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้ (สมาชิกโปรดให้ความเห็นใจและเข้าใจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย)
 คณะกรรมการด�าเนินการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของ สอมธ. ก็ก�าลังพยายามหาหนทางให้สมาชิกได้วงเงินกู้เพิ่มขึ้นเพียงพอ
กบัความเดอืดร้อนและความจ�าเป็น (ทัง้นี ้สมาชกิผูร้้องเรยีนทกุคนได้รบัวงเงนิกูจ้าก สอมธ. เป็นจ�านวนมากไปแล้ว แต่ยงัไม่พอเพยีง
กบัความต้องการ) โดยการพจิารณาหลกัเกณฑ์การปล่อยสนิเชือ่นัน้ สอมธ. จะต้องค�านงึถงึความสามารถในการช�าระคนืของผูกู้แ้ละ
ความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค�้าประกันและความเชื่อมั่นของสมาชิกผู้ฝากเงินในความมั่นคงของ สอมธ. ไปพร้อม ๆ กันนะครับ 
 กรณทีีส่มาชกิส่งหนงัสอืร้องเรยีนหรอืโทรศพัท์มาแจ้งความเดอืดร้อนต่าง ๆ  กบัประธานกรรมการ สอมธ. นัน้ กระผมมเิคย
เพกิเฉย ได้ส่งเรือ่งต่อให้ผูจ้ดัการ สอมธ. และคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้องน�าไปพจิารณาด�าเนนิการต่อไปทกุเรือ่ง 
มหีลายเรือ่งทีส่มาชกิแจ้งมากส็ามารถด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุให้ดขีึน้ตามทีส่มาชกิร้องขอมาได้ แต่กม็บีางเรือ่งทีต่ดิขดัด้วยระเบยีบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ยังไม่อาจแก้ไขได้ ก็ได้พยายามหาหนทางแก้ไขให้ต่อไป ท่านสมาชิกคงเข้าใจและยังสามารถส่งค�าร้องเรียนต่าง ๆ 
ผ่านกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. ทุกคนไปยังประธานกรรมการ เพื่อน�าไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ได้ตลอดเวลานะ
ครับ 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
      ประธานกรรมการ



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด
เรื่อง ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำาปี 2556

………………………………..............

 ด้วย  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด (สอมธ.)  ชุดที่ 42/2556  ในการประชุมครั้งที่ 
3/2556 วันที่ 29  มีนาคม 2556 ได้มีมติให้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ�าปี 2556 รวม 4 ประเภท 
คือ 

ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี
 จัดสรรเงินทุนให้ทุนละ 2,500.00  บาท ส�าหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงปริญญาตรี  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ สอมธ. ก�าหนด
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดี
 1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนเรียนดี ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช�าระค่าหุ้นแล้ว
 2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 3. เป็นบุตรที่มีผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี
 4. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีตามข้อ 3 จะต้องกำาลังศึกษาในภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี
 5. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีที่มีผลการเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับ จะต้องจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 6. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องศึกษาภายใน 
  ประเทศ  และยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศฯ 
 7. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีต้องศึกษาภายในประเทศในสถาน 
  ศกึษาของทางราชการ และเอกชน ทีส่่วนราชการหรอื ก.พ. รบัรองวฒุกิารศกึษา มอีายไุม่เกนิ 25 ปีบรบิรูณ์  นบัถงึวนัประกาศฯ และต้อง 
  ไม่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจ�า
 8. ผู้ขอรับทุนเรียนดีต้องมีผลการเรียนประจ�าปีการศึกษา 2555  ดังต่อไปนี้
  8.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4  ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่า  3.50 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85
  8.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่า  3.25 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80
  8.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่า 3.00 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 75
  8.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.80 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70
  8.5 ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ถงึระดบัปรญิญาตร ีได้เกรดเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.80  และต้องลงทะเบยีนเรยีนไม่ต�า่กว่า  
   24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา  ยกเว้นการลงทะเบียนปีการศึกษาสุดท้ายที่จบการศึกษา  

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา
 จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ครอบครัวละ 1 คน จ�านวน 3,000.00 
บาท
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
 1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช�าระค่าหุ้นแล้ว
 2. บตุรทีข่อรบัทนุส่งเสรมิการศกึษา จะต้องเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชกิ (ยกเว้นบตุรบญุธรรม) และกำาลงัศกึษาอยู่ 
  ในภาคเรียนปกติ ดังนี้
  2.1 ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 1 - 3  ไม่จ�ากัดผลการ 
   ศึกษาของปีการศึกษา 2555  และต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้
  2.2 ก�าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
    2.2.1 ลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปี ส�าหรับปีแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1  
    ไม่ต�่ากว่า 12 หน่วยกิต
                2.2.2 ผลการเรียนจะต้องอยู่ในเกณฑ์เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.00 ยกเว้นผู้ขอทุนการศึกษาของปีที่ 1

5ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน 2556



 3. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพ จะต้องอยู่ระหว่างการศึกษา และเป็นการศึกษาภายในประเทศและยังไม่บรรลุนิติภาวะ นับถึงวันประกาศฯ
 4. บตุรทีข่อรบัทนุส่งเสรมิการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู หรอือนปุรญิญา หรอืปรญิญาตรต้ีองศกึษาภายในประเทศ 
  ในสถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ที่ส่วนราชการหรือ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง 
  วันประกาศฯ และต้องไม่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจ�า

  หลักเกณฑ์ของสมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามีดังต่อไปนี้

จำานวนบุตรที่กำาลังศึกษา
มีบ้านของตนเอง

หรือคู่สมรส
มีเงินเดือนไม่เกิน

อาศัยบ้านญาติ
บิดา หรือ มารดา
มีเงินเดือนไม่เกิน

เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ./
ผ่อนส่งบ้าน

มีเงินเดือนไม่เกิน

1  คน 8,000.00 9,200.00 10,600.00

2  คน 9,200.00 9,800.00 11,200.00

3  คน 10,600.00 11,200.00 13,400.00

 1. จำานวนบุตร  หมายถึง บุตรที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี
      2. เงินเดือน        
        2.1  สมาชิกสังกัด ใน มธ. หมายถึง เงนิเดอืนของสมาชกิทีป่ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และได้รบัจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัดในเดือน มีนาคม 2556 ไม่รวมค่าครองชีพส่วนเพิ่ม
  2.2 สมาชิกสังกัดทั่วไป หมายถึง เงนิเดอืนของสมาชกิสงักดัทัว่ไป โดยใช้เงนิเดอืนครัง้สดุท้ายทีไ่ด้รบัจาก มธ. หรอืเงนิ

เดือนครั้งล่าสุดในการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา โดยจะปรับเพิ่มขึ้นปีละ 5 %
 3. ที่พักอาศัย
                 3.1  บ้านของตนเอง  หมายถึง บ้านพักอาศัยที่สมาชิก หรือคู่สมรส มีสถานะเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
                 3.2 อาศัยบ้านญาติ   หมายถึง สมาชิกหรือคู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้านสถานะอาศัยอยู่ใน

บ้านของบิดา มารดา หรือบ้านญาติ ของตนเองหรือคู่สมรส
                 3.3 เช่าบ้าน      หมายถึง สมาชิกหรือคู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องเช่าอาศัยอยู่ และต้องมีใบเสร็จ 

การเช่าบ้าน  ถ้าไม่มีใบเสร็จต้องมีใบรับรองจากกรรมการตัวแทน สอมธ. ลงนาม
รับรองการเช่าบ้านอยู่จริง

  3.4 เช่าที่พัก มธ. หมายถึง สมาชกิได้เช่าทีพ่กั มธ. เนือ่งจากบ้านอยูต่่างจงัหวดั หรอืกรณมีบ้ีานอยูใ่นเขตปรมิณฑล
แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาท�างาน และบุตรต้องพักอาศัยอยู่กับสมาชิกด้วย

   3.5 ผ่อนส่งบ้าน  หมายถึง สมาชิกได้กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย กับ สอมธ. หรือ ธนาคาร โดยเป็นการกู้เงินครั้งแรก 
หรือหากเป็นการกู้เงินเพิ่มเพื่อปรับปรุงต่อเติมบ้านได้อีก 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลา 
ไม่เกิน 10 ปี 

ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
 จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์ของทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,500.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. ก�าหนด 
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
 บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษาจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และก�าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติ มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
ประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา
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ประเภทที่ 4 ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 การพจิารณาทนุให้ถอืตามระเบยีบ สอมธ. ว่าด้วยการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรของสมาชกิตามโครงการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 
พ.ศ. 2548  เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 3 ทุน การต่อทุนจะพิจารณาเป็นรายปี 
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช�าระค่าหุ้นแล้ว
   2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก  (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 
 3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานการศึกษาของทางราชการ และก�าลังเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556
      4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00
            5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
            6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
 เงินทุนการศึกษา  จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
 1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 6,200.00 บาท ต่อปี
 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 8,300.00 บาท ต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 เป็นทนุการศกึษาทีใ่ห้ต่อเนือ่ง ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6  จ�านวน 2 ทนุ  และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ปีที่ 1 - 3   จ�านวน 2 ทุน   การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช�าระค่าหุ้นแล้ว
 2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก  (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศฯ
 3. ต้องศกึษาภายในประเทศในสถานศกึษาของทางราชการและเอกชนทีส่่วนราชการ หรอื ก.พ.รบัรองวฒุกิารศกึษาและก�าลงัเรยีน 
  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556
 4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 
 5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
 เงินทุนการศึกษา  จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
 1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี

ระดับปริญญาตรี
 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาแต่ละภาคการศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช�าระค่าหุ้นแล้ว
 2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และมีอายุไม่เกิน  25 ปี นับถึงวันประกาศฯ
 3. เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทางราชการในชั้นปีที่ 1
 4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00
 5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีลักษณะนิสัยดี
 เงินทุนการศึกษา  จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาปกติ ปีละไม่เกิน 15,000.00 บาท โดยเหมาจ่ายให้ภาค
การศึกษาละ 7,500.00 บาท
 อนึ่ง  ผู้ที่ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะหมดสิทธิรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดีและ
ส่งเสริมการศึกษา
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การยื่นขอรับทุนและหลักฐานในการขอรับทุน
 ให้ยื่นขอรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา และทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ตามแบบของ สอมธ. ตั้งแต่วันที่  10  เมษายน 2556 ถึง วันที่  5 กรกฎาคม 2556   ณ ส�านักงานท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต เวลา 
08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ทุนเรียนดี 
 (1) ส�าเนารายงานผลการเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2555 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
 (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบุตรของสมาชิกผู้ขอรับทุน
 (3) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล  หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
 ทุนส่งเสริมการศึกษา
 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช�าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำาหรับบุตรที่ขอรับทุน 

และบุตรที่กำาลังศึกษาทุกคน
 (2)  ส�าเนารายงานผลการเรียนประจ�าปีการศึกษา 2555 สำาหรับผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
         (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (4) หลักฐานการผ่อนช�าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน/ เช่าที่พัก มธ. 
 (5) ใบแจ้งเงินเดือน  มีนาคม 2556 ไม่รวมค่าครองชีพส่วนเพิ่ม
 (6) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
 ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาหรือใบเสร็จช�าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  สำาหรับบุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กำาลังศึกษาทุกคน
 (2) ส�าเนารายงานผลการเรียนประจ�าปีการศึกษา 2555 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (4) หลักฐานการผ่อนช�าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน/ เช่าที่พัก มธ.
 (5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2556 ไม่รวมค่าครองชีพส่วนเพิ่ม
      (6) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
 ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช�าระเงินของภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 สำาหรับบุตรที่ขอรับทุน 

และบุตรที่กำาลังศึกษาทุกคน
 (2) ส�าเนารายงานผลการเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2555 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (4) หลักฐานการผ่อนช�าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน/ เช่าที่พัก มธ. 
 (5) ใบแจ้งเงินเดือน  มีนาคม 2556 ไม่รวมค่าครองชีพส่วนเพิ่ม
 (6) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
 (7) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  2556

       ลงชื่อ วรวุฒิ  หิรัญรักษ์
        (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์)
        ประธานกรรมการ
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 ผู้มีรายได้ประจ�าหรือโดยทั่วไปเราเรียกกันว่า “มนุษย์เงินเดือน” ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ (พนักงาน
ของรัฐ, พนักงานมหาวิทยาลัย) พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน จะไม่มีผลตอบแทนจากการ 
ปฏิบัติงานรับใช้หน่วยงานหรือสังคม เป็นระยะยาวนานเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ที่เราเรียกว่า “บ�านาญ” อีกต่อไป โดย
เฉพาะผูเ้คยรบัราชการเป็นจ�านวนมากได้รบัเงนิบ�านาญรายเดอืน อาจจะพอเพยีงแก่การด�ารงชพีได้หลงัเกษยีณอายุ

ตามอัตภาพของตนเอง พร้อมทั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วย แม้ว่าบางครั้งจะต้องคอยคิวเข้ารักษาพยาบาลนานสักหน่อย และเสียค่าใช้จ่าย
ให้แก่สถานพยาบาลสมทบบางรายการแต่จ�านวนไม่มากนัก
 พนกังานของรฐันัน้ เมือ่หน่วยงานมนีโยบายทีจ่ะให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพในการให้บรกิารทางวชิาการ ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนการสอน 
ระดบัสงู การค้นคว้าวจิยั การให้บรกิารทางวชิาการ การด�าเนนิงานจะต้องมคีวามคล่องตวั จะใช้ระบบทางราชการไม่ว่าจะเป็นระดบัเงนิเดอืนค่าตอบแทน 
ระบบการจัดซื้อและการจัดจ้าง ตามแนวทางของการเป็นข้าราชการไม่น่าจะสอดคล้องกับ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” นัก ฉะนั้น มหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอื่น ๆ ได้ผ่านพ้นระบบราชการเต็มตัวกลายเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล
กันหมด รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะก้าวเข้าสารบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2556 นี้ ข้าราชการพันธุ์ใหม่จะได้ 
ค่าตอบแทนสูงขึ้นมาก เพิ่มขึ้นประมาณ 50% แต่รัฐบาลก็ฉลาด โดยลดรายได้ในอนาคตที่ข้าราชการเคยได้ บ�านาญจะหายไป ค่ารักษาพยาบาลยาม
ชราก็จะหายไปเช่นเดียวกัน ฉะนั้น มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมส�าหรับวางแผนการเงิน เพื่อวัยเกษียณอายุ ถ้าจะแบ่งกลุ่ม
ความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 3 กลุ่ม 
 1. เกษียณสุข (Excess Funding)  
 2. เกษียณพอเพียง (Constrained Funding)  
 3. เกษียณทุกข์ (Underfunded Funding)
 เกษยีณสขุ นัน้มเีงนิใช้อย่างสมฐานะ มฐีานะความเป็นอยูก่ารด�ารงชพีอย่างสมศกัดิศ์ร ีมรีายจ่ายค่ารกัษาพยาบาลมกีารท่องเทีย่วสนัทนาการ 
บ้างตามสมควร มกีารออมเพือ่ไม่ละเลยผลของเงนิเฟ้อทีจ่ะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ในอนาคตด้วย สรปุง่าย ๆ  คอืมเีงนิใช้จ่ายไม่ต�า่กว่าร้อยละ 70 ของราย
ได้ก่อนเกษียณ นั้นเอง มีการวางแผนการออมเพื่อเกษียณเป็นอย่างดี 
 เกษียณพอเพียง มีเงินใช้อย่างสมถะ มีฐานะความเป็นอยู่แบบพอด�ารงชีวิตต่อไปได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร แต่ไม่สามารถเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นได้ การ 
ท่องเที่ยวอาจจะต้องงด ละเว้น การเริ่มวางแผนการออมล่าช้าเกินควร สรุปได้ว่า มีเงินใช้จ่ายประจ�าเดือนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนเกษียณ
 เกษียณทุกข์ มีเงินใช้หลังเกษียณน้อยมาก เพราะตัวเองน�าผลประโยชน์ตอบแทน เงินชดเชยการจ้างงาน เงินทดแทนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
หุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ น�าไปช�าระหนี้ ที่เกิดจากการสร้างหนี้ เพื่อการต่างๆ เกือบหมดสิ้น หลังจากเกษียณจะต้องด�ารงชีวิตอยู่ในระบบพึ่งพิง เป็น
ส�าคัญ  
 เดิมสังคมครอบครัวในกลุ่มประเทศเอเชียจะมีลักษณะครอบครัวใหญ่ มีระบบเกื้อกูลกันภายในครอบครัว ท�าให้ผู้เกษียณต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แต่ การด�ารงชีวิต ได้ในปัจจุบันและในอนาคต ที่เต็มไปด้วยระบบการแข่งขันอย่างเต็มที่นั้น แม้แต่การพึ่งตนเองให้อยู่รอดนับ
ว่ายากยิ่งจึงไม่มีเงิน เวลา และทรัพยากรที่จะดูแลผู้อื่นได้ 
 จากการส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายเงินออมเพื่อเกษียณอายุไว้ 2,000,000 บาท ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอเพื่อ
ใช้เงินตลอดอายุขัย ประมาณอย่างต�่า 15-20 ปี หลังเกษียณ ตัวอย่าง ถ้าหากต้องการใช้เงินเดือนละ 20,000 บาทไปอีก 20 ปี หลังเกษียณต้องมีเงิน 
4,800,000 บาท แล้วยังต้องให้เงินท�างานเพื่อมีรายได้เพิ่มเติมมาทดแทนเงินเฟ้อและค่ารักษาพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพให้ได้ดี ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องส�าคัญ 
 ยามเมื่อมีชีวิตอยู่ในวัยท�างานมีความจ�าเป็นต้องรู้จักการอดออม เพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัวในอนาคต ต้องรู้จักหลักการ 

ค่าใช้จ่ายประจำาเดือน + ผ่อนชำาระหนี้ + เงินออม = รายได้
 การออมนั้นนอกจากถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์และฝากเงินในสหกรณ์เป็นประจ�าทุกเดือนแล้ว ยังมีการออมเพื่อเกษียณอายุตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งได้รับค่าลดหย่อนภาษีอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมีความพยายามความรอบรู้มองอนาคตเกี่ยวกับการบริหารเงิน
ออมของสมาชิกให้ผลิดอกออกผลประโยชน์ที่ดี มีความมั่นคง เพื่อเป็นที่พึ่งพิงของมวลสมาชิกได้โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย 
 การออมเพือ่เกษยีณอายซุึง่ได้รบัค่าลดหย่อนภาษนีัน้ ผูอ้อมเงนิคงจะต้องศกึษาหาความรู ้ความเข้าใจ จะได้ด�าเนนิการออมแก่ตนเองอย่างถกู
ต้อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ควรจะมีโครงการช่วยเหลือพนักงาน จึงควรเริ่มจาก...ความไม่รู้ด้วยการ “ให้ความรู้” จัดหา 
ผู้มีความรู้เรื่องการจัดการเงินส่วนบุคคลไปถ่ายทอดความรู้ให้ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้  รู้การบริหารหนี้สิน รู้จักให้เงินทำางาน ทำาให้งอกเงยจะได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานและมีผลการผลิตการท�างานเพิ่มขึ้นด้วย 
 เทคนิคการออมเพื่อเกษียณอายุตามกฎหมายในปัจจุบัน มีค่าลดหย่อนภาษีจำานวน 12 รายการ 
 1. กองทุนสำารองเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
 2. กองทุนประกันสังคม 
 3. ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
 4. ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 
 5. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 
 6. ค่าลดหย่อน บุตร ธิดา (ไม่เกิน 3 คน)
 7. ค่าลดหย่อน บิดา มารดา
 ค่าลดหย่อนดังกล่าวนี้เป็นการลดภาระให้แก่ผู้มีเงินได้ระดับต้นกลางไปสู่ระดับสูง เพื่อลดรายจ่ายด้านภาษีผู้มีเงินได้สามารถน�าค่าลดหย่อน
ดังกล่าวให้เงินท�างานเพิ่มรายได้ ได้ 

เกษียณสุขหรือเกษียณทุกข์ เลือกอย่างไรดี 
โดย... ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต

 8. การศึกษาบุตร
 9. การประกันชีวิตบำานาญ 
10. กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)
11. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
12. ประกันชีวิตระยะยาว บิดามารดา
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สมาชิกเสียชีวิต

ภาพกจิกรรมทีผ่า่นมา

สัมมนาคณะกรรมการดำาเนินการ
และเจ้าหน้าที่

คุณแถม กลิ่นภู่ เลขทะเบียน 00481 สมาชิกสังกัดทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 
ณ วัดศรีเรืองบุญ จ.นนทบุรี

ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพระนคร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด จัด
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพระนคร มีการบรรยาย
เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน : ในมุมมองของ 
ผูต้รวจสอบกจิการ” โดยคณุลกัขณา เขคม โดยมผีูแ้ทนจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์เครือข่ายพระนคร ผู้แทนจากส�านักส่งเสริมสหกรณ์ 
และคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. เข้าร่วม
ประชมุสมัมนา   จ�านวนทัง้สิน้ 30 คน เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2556 
ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

 สอมธ. ร่วมเป็น เจ้าภาพงานสวดพระอภธิรรมศพสมาชกิทีเ่สยีชวีติ พร้อมมอบเงนิช่วยเหลอืรายละ 5,000 บาท โดย สอมธ.  
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้

 สอมธ. จดัสมัมนาคณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าที ่เมือ่วนัที ่29-31 
มนีาคม ณ โรงแรม สามพราน รเิวอร์ไซด์ จ.นครปฐม เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ก่คณะกรรมการ
ด�าเนนิการและเจ้าหน้าที ่โดยมกีารบรรยายเรือ่ง “กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงาน
สหกรณ์” โดย คณุ ปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ อยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ส�านกังานอยัการสงูสดุ
และการบรรยายเรือ่ง “สภาวะการเงนิของ สอมธ. ในปัจจบุนั” โดยคณุรงัษ ีธารารมย์  
ผู้จัดการ 



11ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน 2556

  

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
 ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 17.9 ตารางวา อยู่หมู่บ้านบัวทองธานี  3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ราคา 1.3 ล้านบาท ติดต่อคุณเล็ก โทรศัพท์ 08-6375-6368 
 ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น  2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ต่อเติมแล้ว น�้าไม่ท่วม ใกล้วัดทับทิมแดงถนนเลียบคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 700,000 บาท 

 ติดต่อคุณนิเวศ โทรศัพท์ 08-4697-5433
 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 40 ตารางวา 5 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ติด มธ. ศูนย์รังสิต ราคา 2.5 ล้านบาท ติดต่อ คุณศิริพร โทรศัพท์ 08-1297-6645 
 หอพัก 3 อาคาร เนื้อที่ 118 ตารางวา 24 ห้อง อยู่ประตูน�้าพระอินทร์ ราคา 3.6 ล้านบาท ติดต่อคุณศิริพร โทรศัพท์ 08-1297-6645
 ที่ดินถมแล้ว แปลงละ 100,200,400 ตารางวา มีไฟฟ้า น�้าประปา และโทรศัพท์ ติดรั้วโรงเรียนสารสาสน์ คลอง 3 และซอยเทพกุญชร 39 ใกล้ตลาดไทย ราคา ตรว.ละ 10,000 บาท 
ติดต่อ คุณศิริพร โทรศัพท์ 08-1297-6645

 ที่ดิน 2 ไร่ 20 ตารางวา อยู่หมู่ 5 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี  พื้นที่เพื่อท�าการเกษตร เป็นที่นา ห่างจากโลตัสอุดรประมาณ 6 กิโลเมตร มีบ่อน�้าใช้และไฟฟ้า ราคา 450,000 
บาท ติดต่อ คุณศิวาพร โทรศัพท์ 08-5809-2306, 08-6973-6048

 ขายที่ดิน 1 ไร่ ถมแล้ว พร้อมสาธารณูปโภค อยู่คลอง 8 รังสิต ติดต่อคุณฉวีวรรณ โทรศัพท์ 08-7814-4220
 ที่ดินจัดสรรแบ่งขายอยู่หมู่บ้านชาวฟ้า 1-3 แปลง ๆ ละ 75 ตารางวา ๆ ละ 3,500 บาท ใกล้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ
เครื่องบิน น�้าไม่ท่วม ติดต่อ คุณก้อย โทรศัพท์ 08-9457-3154

 MITSUBISHI LANCER 1600 CC สีเทาด�า ปี 1992 ราคา 80,000 ติดต่อคุณอัญชลี 08-7359-6797
 HONDA TYPE Z EXI ปี 1999 เกียร์ออโต้ สีแดง แอร์ วิทยุเทป กระจกไฟฟ้า ไล่ฝ้าอัตโนมัติ กระจกปรับข้างไฟฟ้า ล็อกเกียร์ ฟิล์มลามิน่า (เปลี่ยนใหม่) ติดแก๊ส NGV ราคา 
210,000 บาท ติดต่อ คุณ นิตยา โทรศัพท์ 08-1302-3231

 

 

10 ขั้นตอน นอนฟังเพลงคลายสมองคนทำางาน
 หลังชั่วโมงท�างานอันแสนเหนื่อยล้า มาฝึกนอนฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์กับ อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกันดี
กว่าค่ะ แนะน�าให้ท�าตามขัน้ตอนต่อไปนีโ้ดยให้ทราบว่า เมือ่ หายใจเข้าให้หายใจเข้าลกึๆทางจมกู และเมือ่ หายใจออกให้หายใจออกทางจมกู
และปากช้า ๆ พร้อมกับเปล่งเสียง “เฮ้อ” ออกมาดังๆ เพื่อให้การฝึกได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ
 ขั้นที่ 1 เปิดเพลงจังหวะสบายๆ เช่น เพลงของโมซาร์ท ให้เสียงดังพอเหมาะนอนหงาย วางมือข้างล�าตัว แล้วทิ้งน�้าหนักตัวลงกับพื้นให้
มากที่สุด หายใจเข้าและออกจนรู้สึกผ่อนคลาย
 ขัน้ที ่2 ใช้นิว้นางและนิว้กลางแทงขมบัทัง้สองข้างแรงปานกลาง หายใจเข้าพร้อมกบันวดวนเบา ๆ  ตามเขม็นาฬิกา 3 รอบกลัน้หนึง่ลม 
หายใจ จากนั้นหายใจออกทางปาก ให้เสียงลมผ่านไรฟัน “ซือ” พร้อมกับนวดวนเบา ๆ ทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ นับเป็น 1 เซต
 ขั้นที่ 3 ก�ามือให้แน่น หายใจเข้า พร้อมกับงอข้อศอกเข้าหาตัว ให้ท่อนแขนส่วนบนราบติดพื้น ก�าปั้นอยู่ระดับไหล่ กลั้นหนึ่ง
ลมหายใจ ขณะเดียวกันออกแรงเกร็งจนกล้ามเนื้อต้นแขนสั่น ถอนหายใจ พร้อมกับวางมือลงข้างล�าตัว นับเป็น 1 เซต
 ขั้นที่ 4 แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง หงายฝ่ามือขึ้น หายใจเข้า พร้อมกับวาดแขนขวาขึ้นเหนือศรีษะ กลั้นหนึ่งลมหายใจ ขณะเดียวกัน
ออกแรงยืดจนแขนขวาตึงถอนหายใจ พร้อมกับวาดแขนกลับสู่ข้างล�าตัว สลับท�าด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต
 ขั้นที่ 5 หายใจเข้า พร้อมกับยกขาขวาให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ โดยเหยียดขาตรงและกระดกปลายเท้าเข้าหาล�าตัว กลั้นหนึ่งลมหายใจ 
พร้อมออกแรงเกร็งขา จากนั้นถอนหายใจ พร้อมกับวางขากลับสู่ท่าเดิม สลับท�าด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต
 ขั้นที่ 6 ยกมือขวาจับไหล่ซ้าย หายใจเข้า พร้อมกับลูบหัวไหล่ลงมาถึงบริเวณเหนือข้อศอกช้าๆ กลั้นหนึ่งลมหายใจ แล้วถอนหายใจ 
พร้อมกับวางมือขวาลงข้างล�าตัวสลับท�าด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต
 ขัน้ที ่7 หายใจเข้า พร้อมกบังอแขนขวาและซ้ายวางไขว้ทบักนับนหน้าอก กลัน้หนึง่ลมหายใจ แล้วถอนหายใจ พร้อมกบัยกแขนทัง้สอง
ข้างล�าตัว นับเป็น 1 เซต
 ขั้นที่ 8 ใช้ฝ่ามือถูกันเร็ว ๆ จนรู้สึกร้อน หายใจเข้า พร้อมกับยกมือทั้งสองข้างจับแก้มให้รู้สึกถึงความอุ่น กลั้นหนึ่งลมหายใจ แล้วถอน
หายใจ พร้อมกับวางแขนลงข้างล�าตัว นับเป็น 1 เซต
 ขัน้ที ่9 ใช้หลงัมอืขวาแตะบรเิวณใต้คางด้านซ้าย ปลายนิว้ทัง้ห้าชดิใบห ูหายใจเข้า พร้อมกบัลบูหลงัมอืจากใต้คางด้านซ้ายไปขวา กลัน้
หนึ่งลมหายใจ แล้วถอนหายใจพร้อมกับวางแขนขวาลงข้างล�าตัว สลับท�าด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต
 ขั้นที่ 10 วางมือขวาทับมือซ้ายลงบริเวณกะบังลม (เหนือเอว) หายใจเข้า แล้วกลั้นลมหายใจ จากนั้นถอนหายใจ พร้อมกับวางแขนทั้ง
สองข้างลงข้างล�าตัว นับเป็น 1 เซต
หมายเหตุ : ทำาขั้นที่ 2-10 อย่างละ 4 เซต 

ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต : http://www.dmh.go.th/news

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 15, ฉบับที่ 345, กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 18
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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 นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 อนุกรรมการ นายสิทธิชัย พันเศษ

   รศ.บำารุง  สุขพรรณ์

   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 

  นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า 

  นายรังษี ธารารมย์

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

   ผมได้รับมอบหมายให้เขียนบทบรรณาธิการ ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะหมุนเวียนกัน ต้องขอ
ขอบพระคุณประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้ 

   ในช่วงเดอืนเมษายน จะมกีารแปรปรวนทางภมูอิากาศ ซึง่จะสงูถงึ 39-40 องศาเซลเซยีส ท�าให้จติใจ
ร้อนไปด้วย แต่สงัเกตดหูน้าตาสมาชกิทกุท่าน ยงัคงสดใสยิม้แย้มอยูเ่สมอ ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชมทีท่กุท่านท�าใจ
ได้ตามที่ทางธรรมะกล่าวไว้ว่า “ร้อนแค่นอก แต่ใจเย็น” ซึ่งทุกท่านท�าใจได้ ขอให้ผ่านวิกฤติไปชีวิตจะสดชื่น
ตลอดไป

   ผมขอเรียนว่า ขณะนี้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ก�าลังเร่งรีบหลายเรื่อง เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก�าลงัปรบัระบบออกจากราชการ สหกรณ์ จะต้องจดัท�าหลกัเกณฑ์การกูใ้ห้แก่สมาชกิใหม่ ซึง่ยงัตดิอยูเ่รือ่ง 30% โดยจะหาวธิกีารให้สมาชกิ
จะกูไ้ด้มากขึน้และอกีเรือ่งหนึง่ คอื ทนุการศกึษาบตุร ช่วงนี ้สอมธ. ประกาศรบัสมคัรทนุการศกึษาบตุรประจ�าปี 2556 แล้ว สมาชกิโปรด
เตรียมหลักฐานไว้ให้ครบ จะได้สมัครได้ทันตามก�าหนดเวลา ซึ่งเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ สมาชิกเสนอแนะมา ได้เพิ่มเติมในระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนการฝึกอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก�าหนดหลักสูตรแล้ว จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ แต่ละหลักสูตรจะเน้นให้สมาชิก น�าความรู้ไปต่อยอด
ประกอบอาชีพได้ 

   ส�าหรับฝ่ายวิชาการ มีโครงการเสริมความรู้เป็นการเสริม “ปัญญา” ให้กับตัวเองก็จะประกาศหลักเกณฑ์ในเร็ว ๆ นี้เช่นเดียวกัน 
   ท่านประธานกรรมการ สอมธ. มีนโยบายให้กรรมการทุกชุดทยอยจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์ที่สุด ดังนั้น ท่านสมาชิก 

มีความคิดเห็นประการใด โปรดแจ้งต่อ กรรมการโดยตรงก็จะเป็นพระคุณยิ่ง 
   ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน และหากท่านมีประเด็นใด จะปรึกษากับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ สอมธ. โปรดติดต่อโดยตรงได้ 

ด้วยความยินดียิ่ง          
              รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์
 กรรมการ


