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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ 30 มิถุนายน 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 ี

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำาบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

เรียนสมาชิกทุกท่าน สอมธ. กำาหนดปิดทำาการ วันพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี 2555

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556



วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.55 30 เม.ย.56 31 พ.ค.56

จำ�นวนสม�ชิก  7,704 คน  7,786 คน   7,794 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  18,108,844,312.68 19,407,252,524.56 19,268,760,479.50 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้  3,040,908,412.43  3,229,044,088.65  3,277,523,568.63 

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  8,300,039,000.00  9,409,203,000.00  9,337,207,000.00 

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,446,390,078.96  1,455,499,961.46  1,421,879,444.90 
	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  5,225,237,366.34  5,274,436,882.66  5,196,531,434.66 

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น  96,269,454.95  39,068,591.79  35,619,031.31 

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก  11,439,583,244.86  11,624,288,795.82 11,782,728,981.38 
	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น  2,040,000,000.00  3,230,000,000.00  2,880,000,000.00 

	 2.3		 หนี้สินอื่น  353,330,997.30  289,999,990.79  278,234,504.76 

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น  2,946,573,550.00  3,054,063,560.00  3,081,520,320.00 
	 3.2	 ทุนสำารอง  796,893,910.36  859,859,890.13  859,859,890.13 

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ  148,109,134.23  151,183,939.06  150,952,839.06 

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  70,732,777.08  70,478,638.28  70,478,638.28 

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  3,559,100.00  35,750.00  35,750.00 

 (1,306	ราย) (13	ราย) (13	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  148,500.00  42,000.00  58,500.00 

 (99	ราย) (28	ราย) (39	ราย)

 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก  362,500.00  158,400.00  220,500.00 

 (363	ราย) (113	ราย) (148	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตรหรือบิดามารดา  1,802,000.00  557,000.00  708,000.00 

(202	ราย) (62	ราย) (79	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  30,000.00  30,000.00 

(12	ราย) (6	ราย) (6	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ  3,057,500.00  3,500.00  3,500.00 

(616	ราย) (1	ราย) (1	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  19,500.00  9,000.00  10,500.00 

(13	ราย) (6	ราย) (7	ราย)

	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย  381,311.65  68,177.00  403,454.00 

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (100	ราย) (21	ราย) (30	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  1,220,000.00  492,000.00  837,000.00 

(13	ราย) (5	ราย) (8	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61	-	65	ปีบริบูรณ์  1,590,000.00  1,300,000.00  1,548,000.00 

(60	ราย) (83	ราย) (101	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	66	-	70	ปีบริบูรณ์  1,085,000.00  763,000.00  1,016,000.00 

(40	ราย) (59	ราย) (76	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	71-	75	ปีบริบูรณ์  370,000.00  395,000.00  466,000.00 

(16	ราย) (28	ราย) (34	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	76	-	80	ปีบริบูรณ์  135,000.00  237,000.00  257,000.00 

(5	ราย) (12	ราย) (13	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	81	-	85	ปีบริบูรณ์ 	-			  34,000.00  58,000.00 

	-			 (3	ราย) (4	ราย)

	 4.15	 กองทุนเกษียณอายุราชการ  4,215,000.00  455,000.00  455,000.00 

(105	ราย) (11	ราย) (11	ราย)

2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมิถุนายน 2556



ประธาน  พบ  สมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

	 เดอืนมถินุายนปีนี้	มฝีนตกหนกัหลายวนัเช่นเดยีวกบัราคาทองค�า	จนท�าให้เกดิภาวะน�้าท่วมขึน้ในหลายจงัหวดั	แม้แต่ในต่างประเทศ
กม็ภีาวะน�า้ท่วมเกดิขึน้เช่นกนั	จนสร้างความวติกกงัวลให้กบัคนไทยกนับ้างแล้ว	ขนาดท่านนายกรฐัมนตรหีญงิ	ยงัมคี�าสัง่ก�าชบัให้ผูว่้าราชการ
จงัหวดัทกุจงัหวดัเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์น�้าท่วม	กระผมกต้็องขอฝากเตอืนกรรมการ	เจ้าหน้าที	่และสมาชกิ	สอมธ.	ทกุท่านให้เตรยีมความ
พร้อมเอาไว้ด้วยนะครับ	
	 เมือ่วนัที	่29	พฤษภาคม	2556	คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	(กนง.)	ของประเทศไทยได้มมีตปิรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย	(อตัรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ส�าหรับรับซื้อคืน	พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเหลือ	1	วัน	จากสถาบันการเงินต่าง	ๆ	และเป็นอัตราดอกเบี้ย 
ทีธ่นาคารพาณชิย์	ต่าง	ๆ 	ใช้เป็นเกณฑ์อ้างองิในการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร)	ลดลง	0.25	เปอร์เซน็ต์	โดยลดลงจาก	2.75	เปอร์เซน็ต์	
เหลอื	2.50	เปอร์เซน็ต์	เพือ่กระตุน้การลงทนุต่าง	ๆ 	เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ	ท�าให้ประชาชนทัว่ไปคาดหมายว่าธนาคารพาณชิย์ต่าง	ๆ  
คงจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงในเร็ว	 ๆ	 นี้	 จึงท�าให้มีสมาชิก	 สอมธ.	 หลายท่านน�าเงินมาฝากที่	 สอมธ.	 เพิ่มขึ้น	 กระผมจึงขอแจ้งให้ 
สมาชิกทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งว่า	นโยบายการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ	สอมธ.	ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ	สอมธ.	จะต้อง 
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์	 เสมอ	 และในเรื่องความมั่นคงของ	 สอมธ.	 นั้น	 ขณะนี้	 สอมธ.	 ของพวกเรามีสินทรัพย์อยู่
เกือบสองหมื่นล้านบาทแล้วนะครับ	 และการบริหาร	 สอมธ.	 ก็มีความโปร่งใส	 สมาชิกทุกท่านจึงมีความมั่นใจได้ในเรื่องความมั่นคง	 ถ้าหาก
ท่านต้องการจะน�าเงินมาฝากเพิ่มก็ควรรีบน�ามาฝากในช่วงนี้	แต่หากท่านจะขอถอนเงินฝากไป	ซื้อทองค�าเพื่อเก็งก�าไร	กรุณาคิดให้รอบคอบ
เสียก่อนนะครับ	เพราะนักลงทุนในทองค�าเมื่อเดือนที่แล้วหลายคนพบกับความผิดหวังอย่างมากในเดือนนี้ครับ	
	 เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2556	ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กระผมพร้อมด้วยคณะ
กรรมการด�าเนินการ	 และเจ้าหน้าที่	 ระดับผู้บริหารของ	 สอมธ.	 ได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 
เลศิไพฑรูย์)	ตัง้แต่เวลา	09.00	น.	ทีห้่องรบัรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	เพือ่มอบเงนิทนุสนบัสนนุการศกึษาของนกัศกึษา
โครงการเรยีนดจีากชนบท	จ�านวน	200,000	บาท	เนือ่งในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ครบรอบวนัสถาปนามหาวทิยาลยั	79	ปี	ในวนัที่	
27	มิถุนายน	2556	ในขณะเดียวกัน	กระผมและคณะ	ก็ได้ใช้โอกาสขอปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดีในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	
ของ	สอมธ.	และเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของบคุลากรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ทีเ่ป็นสมาชกิ	สอมธ.	(ทีก่�าลงัเดอืดร้อนเนือ่งการกูเ้งนิเพิม่จาก	
สอมธ.	ไม่ได้)	เพือ่หาหนทางผ่อนคลาย	ระเบยีบว่าด้วยการหกัเงนิเดอืนบคุลากรมหาวทิยาลยั	ณ	ทีจ่่าย	เพือ่ช�าระหนีเ้งนิกูแ้ละเงนิค่าหุน้ให้แก่
สหกรณ์	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของบคุลากรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซึง่เป็นผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาของท่านอธกิารบดี	และ	สอมธ.	กย็งัคง
มีความมั่นคงอยู่	ถ้า	สอมธ.	สามารถหักเงินเดือนบุคลากร	ณ	ที่จ่ายเพื่อช�าระหนี้สหกรณ์	ได้ครบถ้วน	ทุกเดือนและทุกรายได้ต่อไปเหมือนเดิม	
ซึง่ผลการปรกึษาหารอืเป็นไปด้วยด	ีโดยยดึหลกัการของการพบกนัครึง่ทาง	ระหว่างปัจจบุนั	(เงนิเดอืนสทุธคิงเหลอื	30	%)	กบัอดตี	(เงนิเดอืน
สทุธคิงเหลอื	10	%)	โดยท่านอธกิารบดไีด้ขอให้กระผมท�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการหกัเงนิเดอืนบคุลากร	ณ	ทีจ่่ายเพือ่ช�าระหนีส้หกรณ์
ได้เพิ่มขึ้น	พร้อมทั้งแสดงเหตุผลว่า	สอมธ.	ยังคงมีความมั่นคงอยู่ต่อไปได้	ไปให้ท่านตามที่ได้ปรึกษาหารือกันไปแล้ว	เพื่อท่านอธิการบดีจะได้
มีหนังสือสั่งการไปยังกองคลังและหน่วยงานต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ต่อไป	ซึ่งกระผมได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ดังกล่าว
ไปให้ท่านอธิการบดี	ตั้งแต่วันที่	5	มิถุนายน	2556	แล้ว	(สมาชิก	สอมธ.	ขอดูส�าเนาจดหมายได้จากกรรมการ	สอมธ.	ทุกท่าน)	ขณะนี้	สอมธ.	
จงึท�าได้แต่เพยีงรอรบัหนงัสอืตอบและหนงัสอืค�าสัง่ของท่านอธกิารบดอียูเ่ท่านัน้	ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการปล่อยเงนิกูเ้พิม่ให้แก่สมาชกิ	ได้นะครบั	
	 เรื่องการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก	สอมธ.	นั้น	กระผมขอท�าความเข้าใจที่ถูกต้องกับสมาชิก	สามเรื่องดังนี้ครับ 
 เรื่องแรก	กระผมในฐานะประธานกรรมการ	สอมธ.	ไม่มีอ�านาจ	อนุมัติเงินกู้ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	และตัวกระผมเองก็มิได้กู้เงิน	
จาก	สอมธ.	และไม่ได้ปล่อยเงินกู้ส่วนตัวให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง	(เพราะไม่มีเงินเหลือมากพอที่จะให้ใครมากู้ยืมได้	และเป็นการผิดหลักจรรยาบรรณ
ของผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิ)	การอนมุตัเิงนิกูแ้ต่ละรายนัน้	สอมธ.จะมคีณะกรรมการเงนิกูส้ามญั	และคณะกรรมการเงนิกูพ้เิศษและฉกุเฉนิเป็น
ผูพ้จิารณากลัน่กรองค�าขอกูข้องผูกู้ท้กุราย	ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการด�าเนนิการทัง้ชดุเป็นผูพ้จิารณาอนมุตั	ิดงันัน้เมือ่มสีมาชกิส่งหนงัสอื
ร้องทุกข์	ขอให้ประธานกรรมการ	ผ่อนผันให้สามารถกู้เงินเพิ่มขึ้นได้	ด้วยเหตุผลหลัก	ๆ	คือ	(1) มีเงินเดือนไม่เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัว 
(2) ต้องช�าระหนี้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูงมาก และ (3) ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตร เป็นต้น	กระผมก็จะช่วยเหลือได้เพียงโดยการ
ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากลั่นกรองก่อนส่งให้คณะกรรมการด�าเนินการ	พิจารณาอนุมัติ	หรือ	ไม่อนุมัติ	ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
สามารถในการช�าระหนี้ของสมาชิกแต่ละราย	ประกอบด้วย	ฐานเงินเดือน	และเงินเดือนสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากถูกหักเงินเดือนไปช�าระหนี้
ต่าง	ๆ	แล้ว	และหลักประกันต่าง	ๆ	รวมทั้งอายุการเป็นสมาชิก	และอายุของสมาชิก
 เรื่องที่ 2	 มีสมาชิกผู้มีรายได้สูงบางท่านตั้งข้อสังเกตว่า	 สอมธ.	 ส่งเสริมให้สมาชิกกู้เงินมากกว่าออมเงิน	 ซึ่งกระผม	 ขอชี้แจงว่า	 
ทุกวันนี้	สอมธ.ก็ได้ส่งเสริมให้สมาชิกทุกท่านออมทรัพย์อยู่แล้ว	โดยให้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วย	นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงมาก	
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินอื่น	ๆ 	 ท�าให้สมาชิก	 สอมธ.	 หลายท่าน	 ออมทรัพย์โดยการซื้อหุ้นเพิ่มมากขึ้นเกิน
กว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่	สอมธ.	ก�าหนดไว้ทุกเดือนท�าให้สมาชิกมีรายได้จากเงินปันผลและเงินสวัสดิการต่าง	ๆ	โดยเฉพาะเงินทุนสงเคราะห์รายปี
แก่สมาชิกผู้มีอายุเกิน	60	ปี	ไว้ใช้จ่าย	และใช้หุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้	เมื่อถึงคราวจ�าเป็นได้อีกด้วย	นอกจากนั้น	สอมธ.	ยังส่งเสริมการออม
ทรัพย์ด้วยการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	ให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์	ท�าให้	สอมธ.	มีเงินฝากที่	สมาชิกน�ามาฝากหรือออมทรัพย์ไว้กับ	สอมธ.	ขณะนี้เกือบ	12,000	ล้านบาทแล้วนะ
ครับ	ส่วนการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกนั้น	สอมธ.	ก็มุ่งมั่นท�าให้สมาชิกทุกคน	สามารถสร้างชีวิต	สร้างหลักฐานด้วยบริการของ	สอมธ.	เพื่อ
ความมั่นคงของชีวิต	มิใช่ให้กู้ไปเพื่อใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย	หรือไม่จ�าเป็น	การกู้เงินจาก	สอมธ.	ช่วยท�าให้สมาชิก	สอมธ.	หลายคน	(ที่มีเงินเดือน
น้อยๆ	 ไม่มีเงินประจ�าต�าแหน่ง	 ไม่มีรายได้พิเศษ	 และไม่มีมรดกตกทอด)	 สามารถมีบ้าน	 มีรถยนต์	 มีทรัพย์สินที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพขั้น 
พืน้ฐานและบตุรธดิา	มกีารศกึษาทีด่ไีด้	เพราะถ้าหากสมาชกิต้องเกบ็ออมเงนิทีม่น้ีอยอยูแ่ล้วหลงัจากหกัค่าเช่าบ้าน	สะสมไปเรือ่ย	ๆ 	เพือ่ให้ได้เงนิ 
ก้อนใหญ่พอส�าหรบัซือ้บ้าน	และทีด่นิและทรพัย์สนิต่าง	ๆ 	ได้ครบถ้วนกค็งจะต้องใช้เวลารอคอยนานมาก	และราคาบ้านและทีด่นิ	และทรพัย์สนิ	
ต่าง	ๆ	มีราคาสูงขึ้นทุก	ๆ 	ปี	จนอาจตามไม่ทันก็ได้	การกู้เงินจาก	สอมธ.	ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่าและสิ้นปีมีเงินเฉลี่ยคืน	ดอกเบี้ยเงินกู้ใน
อัตราที่สูง	น�าไปซื้อมาก่อน	แล้วท�าการอดออมเงินเดือนบางส่วนมาผ่อนช�าระคืน	เป็นรายเดือนไปที่หลัง	(เรียกว่าการออมภาคบังคับ)	จะเป็น
ประโยชน์สุขอย่างมากส�าหรับสมาชิกผู้มีรายได้น้อยนะครับ	และจากข้อเท็จจริงของ	สอมธ.	สมาชิกผู้กู้รายใหญ่	ๆ	ของ	สอมธ.	นั้น	กลับเป็น 
กลุ่มสมาชิกผู้มีรายได้สูง	(มีเงินเดือนสูง	เงินประจ�าต�าแหน่งสูง	มีรายได้พิเศษมากมีหุ้นมาก	มีเงินฝากมาก	และทรัพย์สินหลักประกันมีมูลค่า
สูง	จึงกู้เงินได้ก้อนใหญ่)	ทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหาการมีหนี้สินและกู้เงินมากของสมาชิก	สอมธ.	ผู้มีรายได้น้อย	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก็คือ	แทนที่จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของ	สอมธ.	ตามล�าพังในการดูแลเอาใจใส่สมาชิก	โดยการให้
เงินกู้	สวัสดิการต่าง	ๆ 	และการฝึกอาชีพเสริม	เพิ่มรายได้ต่าง	ๆ	แล้ว	ตัวสมาชิกเอง	ก็ต้องหาทางช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อพัฒนาตนเอง	เพิ่มรายได้	ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นของตนเอง	ในขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในฐานะที่เป็น	“นายจ้าง”	ของ
บคุลากรมหาวทิยาลยั	กค็วรมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย	โดยการหาหนทางเพิม่เงนิเดอืนและจดัสรรรายได้พเิศษจากโครงการเลีย้งตวัเอง
ต่าง	ๆ 	ให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยัให้เป็นธรรมมากขึน้	รวมทัง้กวดขนัดแูลในเรือ่งความประพฤตแิละระเบยีบวนิยัของบคุลากรเพือ่ลดค่า
ใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	(สุรา	บุหรี่)	และที่ผิดกฎหมายบางรายการ	(	ไฮโล	ป๊อกเด้ง	รัมมี่	กัญชา	ยาเสพติด)	เพื่อประโยชน์	ส่วนตัวของบุคลากรและ
ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั	ไม่ปล่อยปละละเลยให้บคุลากรตัง้บ่อนการพนนัเล่นกนักลางมหาวทิยาลยั	จนถกูต�ารวจท้องทีบ่กุเข้ามาจบักมุได้ใน
เวลาราชการ	กลางวนัแสก	ๆ 	ได้อกีเช่นทีผ่่านมาเมือ่กลางเดอืนมถินุายนนี้	(กระผมสะท้อนความคดิเช่นนี ้ในฐานะทีเ่ป็นทัง้ศษิย์เก่า อาจารย์
เก่า อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนหนึ่ง และเป็นประชาชนผู้เสียภาษีสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 เรื่องที่ 3 โครงการน�าตู้ ATM มาให้บริการสมาชิก สอมธ.	ในยามฉุกเฉินนั้น	กระผมได้มอบให้คณะกรรมการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการติดตั้งตู้	 ATM	ท�าการศึกษาทั้งผลดีและผลเสีย	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่	 สอมธ.	 และสมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ	 โดยกระผมได้ 
แต่งตัง้คณุนวลรกัษ์	ชอบชืน่	ผูอ้�านวยการกองคลงั	ซึง่เป็นเหรญัญกิ	และคณุกาญจนาภรณ์	จติต์สง่า	กรรมการ	เข้าไปเพิม่เตมิเป็นกรรมการศกึษา 
ความเป็นไปได้ด้วย	 และคณะกรรมการด�าเนินการ	 สอมธ.	 ได้เห็นชอบให้น�าเสนอผลการศึกษาทั้งหมดเสนอให้สมาชิก	 ออกเสียงโหวตลง
ประชามติพร้อม	 ๆ	 กันว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ	 ในวันที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ	 และกรรมการด�าเนินการชุดใหม	่ ในปีนี้ครับ	
(ทั้งนี้	เนื่องจากกระผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่สมัครเลือกตั้งเป็นประธาน	สอมธ.	อีก	ดังนั้น	ถ้าหาก	สอมธ.	จะมีการติดตั้งตู้	ATM	วันเวลาที่	สอมธ.	
ติดตั้ง	ตู้	ATM	กระผมก็จะพ้นหน้าที่ประธานกรรมการ	สอมธ.	ไปแล้วครับ)	
 เรื่องสุดท้ายที่กระผมขอแจ้งให้สมาชิกทราบก็คือ	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2556	มีการประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสอ.)	ซึ่ง	สอมธ.	เป็นสมาชิก	และเจ้าของหุ้น	เลขที่	140	ปีนี้	ชสอ.	มีสหกรณ์สมาชิก	1,004	สหกรณ์	มีก�าไรสุทธิ	748	
ล้านบาท	จ่ายเงินปันผลอัตรา	5.40	%	และเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้	อัตรา	3.60	%	และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอีก
จ�านวน	8	คน	ปีนี้	กระผมไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	เพราะยังอยู่ในวาระ	(ปีที่แล้วกระผมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ	
โดยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง	มีวาระ	2	ปี	และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	รองประธานกรรมการคนที่	1	ของ	ชสอ.	ท่านสมาชิกคงจ�าได้นะครับ)	
ปีนี้ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ	ชสอ.	ได้แก่	ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง	จ�ากัด	 (กระผมเคยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการ	ชสอ.	 เมื่อปี	 2545)	ภายหลังการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นลง	 
คณะกรรมการด�าเนินการ	ชสอ.	ทั้ง	15	คน	(กรรมการเก่า	6	คน	และกรรมการใหม่	9	คน)	ได้ประชุมกันเลือกให้กระผมด�ารงต�าแหน่งรอง
ประธานกรรมการ	ชสอ.คนที่	1	ต่อไป	ซึ่งเป็นการยืนยันว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย	ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อ	สอมธ.	ของ
เราท่านสมาชิกจึงสบายใจได้	และน�าเงินมาฝากเพิ่มได้นะครับ	

	 สวัสดีครับ	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรวุฒิ	หิรัญรักษ์	
	 ประธานกรรมการ
	 (โทรศัพท์	08-1835-2408)

4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมิถุนายน 2556



สอมธ.ท่านได้อะไรจากการเป็นสมาชิก
   

ทรงศรี สนธิทรัพย์
(Songsri Sondhisub)

	 มีค�าถามมากมายส�าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก	สอมธ.	มักจะสงสัยอยู่เป็นนิจว่า	เป็นสมาชิก	สอมธ.	แล้วจะได้อะไรบ้าง	คุ้มค่าไหมกับการ
เป็นสมาชิก	สอมธ.	ความจริงทุกคนทราบอยู่แล้ว	แต่ก็ยังมีบางท่านที่ไม่ทราบ	และส�าหรับผู้ที่พอทราบอยู่บ้าง	ก็อยากจะทราบอีกว่ามีอะไร
นอกเหนือจากที่เคยทราบไหม	ก็ขอสรุปให้ทราบพอเป็นสังเขปดังนี้นะคะ
	 นับตั้งแต่วันที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก	สอมธ.	ท่านก็เริ่มได้
	 1)	 สะสมเงิน	 ซึ่งเรียกว่า	 “ค่าหุ้น”	 โดยค่าหุ้นนี้เป็นการฝึกให้ท่านมีวินัยทางการเงินว่าท่านมีหน้าที่จะต้องสะสมเงินทุกเดือนเป็น
จ�านวนเท่าใด
	 2)	 เงินปันผล	 จากเงินค่าหุ้นที่ท่านสะสมนี้จะมีผู้ด�าเนินการบริหารจัดการแทนท่าน	 ในสิ้นปีจะได้รับเงินปันผล	 ซึ่งเป็นอัตราที่สูง
กว่าที่ท่านน�าไปฝากธนาคาร
	 3)	 ดอกเบีย้เงนิฝากทีส่งูกว่าธนาคาร	ไม่ว่าจะฝากแบบเผือ่เรยีก	หรอืฝากแบบประจ�า	ฯลฯ	ท่านจะได้รบัดอกเบีย้เงนิฝากทีส่งูกว่า
ธนาคารตั้งแต่	1%	-	4.75%	ต่อปี	แล้วแต่ประเภทของเงินฝาก	
	 4)	 ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่ากว่ากู้ธนาคาร	นอกจากฝากเงินแล้ว	ในยามที่ท่านจ�าเป็นต้องใช้เงิน	ท่านก็สามารถกู้เงินจาก	สอมธ.	โดยท่าน
จะได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่ากว่ากู้จากธนาคาร	โดยเสียดอกเบี้ยเพียง	5.25%	ต่อปี	ณ	ขณะนี้	นอกจากนั้น	เมื่อสิ้นปี	สอมธ.	ยังจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้อีก	 เมื่อปีที่ผ่านมา	 สอมธ.	 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกในอัตราร้อยละ	 14	 ซึ่งเท่ากับสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
เพียงร้อยละ	4.51	เท่านั้นเอง	
		 	 นอกจากฝากเงิน-กู้เงินแล้ว	ท่านก็จะได้รับสวัสดิการอื่นๆ	อีก	ซึ่งทุก	ๆ 	ท่านก็คงพอทราบและใช้บริการกันบ้างแล้ว	อาทิเช่น
	 5)	 ทนุเพือ่สมทบเป็นค่ารกัษาพยาบาล	ในยามท่านเจบ็ไข้ได้ป่วย	ท่านจะได้รบัทนุเพือ่สมทบเป็นค่ารกัษาพยาบาล	ในอตัราวนัละ	
300	บาท	แต่ไม่เกิน	20	วันต่อครั้ง
	 6)	 การประกันอุบัติเหตุ	 ในยามท่านเกิดอุบัติเหตุ	 ท่านจะได้รับค่าประกันอุบัติเหตุ	 ภายในวงเงิน	 300,000	 บาท	 และค่ารักษา
พยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ	เช่น	สุนัขกัด	แมวข่วน	มีดบาดนิ้ว	ภายในวงเงิน	15,000	บาท
	 7)	 ทนุเพือ่ช่วยเหลอืเมือ่ท�าการสมรส	เมือ่ท่านท�าการสมรส	และได้จดทะเบยีนสมรสโดยถกูต้องตามกฎหมาย	(ขอย�า้	ตามกฎหมาย
เท่านั้น)	ท่านจะได้รับทุนช่วยเหลือเมื่อท�าการสมรส	รายละ	1,500	บาท	หากสามี-ภรรยา	เป็นสมาชิก	สอมธ.	ทั้งคู่	ก็จะได้รับเงิน	3,000	บาท
	 8)	 ทุนการศึกษาบุตร	เมื่อท่านมีบุตร	ท่านจะได้รับทุนการศึกษาแก่บุตร	ไม่ว่าจะเป็น
	 	 1)	 ทุนเรียนดี	(ทุนละ	2,500	บาท	ส�าหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึงระดับปริญญาตรี)
	 	 2)	 ทุนส่งเสริมการศึกษา	(ทุนละ	3,000	บาท	ต่อ	1	ครอบครัว	ส�าหรับบุตรสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่	1	ถึงระดับปริญญาตรี)
	 	 3)	 ทนุเรยีนดแีละส่งเสรมิการศกึษา	(ทนุละ	3,500	บาท	ส�าหรบับตุรสมาชกิทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่	2	ถงึ
ระดับปริญญาตรี)
	 	 4)	 ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	เป็นทุนการศึกษาระยะยาว	โดยแบ่งเป็น	3	ระดับ	ดังนี้
	 	 	 4.1	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 ถึงมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดย
ระดับประถมศึกษาปีที่	6	จ่ายทุนละ	6,200	บาทต่อปี	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	จ่ายทุนละ	8,300	บาทต่อปี	และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่	4	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	จ่ายทุนละ	11,700	บาทต่อปี
	 	 	 4.2	 ระดบัประกาศนยีบตัร	เป็นทนุการศกึษาทีใ่ห้ต่อเนือ่งตัง้แต่ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีปีที่	1	ถงึระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพปีที่	3	จ่ายทุนละ	11,700	บาทต่อปี
	 	 	 4.3	 ระดับปริญญาตรี	เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี	โดยจ่ายแต่ละภาคการศึกษาปกติ	ปีละ
ไม่เกิน	15,000	บาท	โดยเหมาจ่ายให้ภาคการศึกษาละ	7,500	บาท
	 	 ทั้งนี้	ทุนประเภทที่	4	ผู้ได้รับไม่มีสิทธิขอรับทุนประเภทที่	1-3	อย่างไรก็ตาม	หลักเกณฑ์ส�าหรับการยื่นขอทุนผลการเรียนของ
บุตร	จ�านวนทุนที่ให้	เป็นไปตามที่	สอมธ.	ก�าหนด
	 9)	 ทนุเพือ่สวสัดกิารส�าหรบัสมาชกิผูเ้ป็นโสด	หากท่านสามารถประคองตวัเป็นโสดจนถงึอายุ	55	ปี	ท่านจะได้รบัทนุเพือ่สวสัดกิาร
ส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	1,500	บาท	โดยท่านจะต้องขอรับทุนภายใน	1	ปี	หลังจากที่ท่านอายุครบ	55	ปีบริบูรณ์	แต่ถ้าหากท่านท�าการสมรส
ในภายหลังรับทุนนี้ไปแล้ว	ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับทุนสมรส	นะคะ	
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คณะรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ
64	ปี	แห่งการก่อตั้ง	

เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2556

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
เนื่องในโอกาสครบรอบ	28	ปี

แห่งการก่อตั้ง	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2556

ส�านักเสริมศึกษา	เนื่องในโอกาส
ครบรอบ	39	ปี	แห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2556

คณะเศรษฐศาสตร์	เนื่องในโอกาส
ครบ	64	ปี	แห่งการก่อตั้ง

เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2556

แสดงความยินด ี สอมธ. โดยคณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าทีร่่วมแสดงความยนิดกีบัหน่วยงาน 
      ในมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง ดังนี้

 10)	 ทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ ท่านจะได้รับเงินค่าช่วยเหลือประสบ
ภัยพิบัติตามความเสียหายจริง	แต่ไม่เกินวงเงิน	20,000	บาท	แต่ถ้าเป็นที่พักและทรัพย์สินของตัวท่านเอง	ท่านจะได้รับเงินค่าช่วยเหลือตาม
ความเสียหายจริง	แต่ไม่เกิน	50,000	บาท
	 11)	 เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ	 เมื่อท่านปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จนเกษียณอายุราชการ	 หรือลาออกจาก
ราชการ	หรอืงานประจ�า	เมือ่มีอายุตั้งแต่	50	ปีขึน้ไป	ทา่นจะได้รับเงินกองทนุเกษยีณอายุราชการตั้งแต่	10,000	บาท	จนถงึ	60,000	บาท	ขึ้น
อยูก่บัอายกุารเป็นสมาชกิ	สอมธ.	ของท่าน	แต่หากท่านลาออกจากราชการหรอืงานประจ�าทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เมือ่มอีายนุ้อยกว่า	50	
ปี	แต่รับราชการหรืองานประจ�าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นานตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	ท่านจะได้รับเงินกองทุนเกษียณอายุราชการตั้งแต่	5,000	
บาท	จนถึง	25,000	บาท	ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก	สอมธ.	ของท่าน	
	 12)	 เงินค่าช่วยเหลือการเสียชีวิตของผู้ใกล้ชิด	หากคู่สมรส	หรือบุตร	บิดา	หรือมารดา	ของท่านเสียชีวิต	ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มี
ใครอยากให้เกิด	ท่านก็จะได้รับเงินค่าช่วยเหลือการเสียชีวิต	ตั้งแต่	 6,000	บาท	จนถึง	 13,000	บาท	ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก	สอมธ.	 
ของท่าน
	 13)	 เงินสวัสดิการเงินกองทุนทดแทน	ในยามที่ท่านอายุครบ	61	ปี	ถึง	85	ปีบริบูรณ์	ท่านจะได้เงินสวัสดิการเงินกองทุนทดแทน	
ให้ท่านน�าไปใช้จ่ายในขณะด�ารงชีวิตอยู่	ตั้งแต่ปีละ	400	บาท	จนถึง	6,000	บาท	ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก	สอมธ.	ของท่าน	ซึ่งท่านอาจ
จะขอรับทุกปี	หรือเลือกรับทุก	5	ปี	(โดยน�าเงินปีที่	1	จนถึงปีที่	5	มารวมกัน)	หรือไม่เลือกรับ	โดยไปรับทีเดียวตามข้อ	14	เลยก็ได้	เงินจ�านวน
ที่ท่านรับไปแล้วนี้จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่ท่านจะได้รับจากกรณีท่านเสียชีวิต	(ข้อ	14)
	 14)	 เงนิกองทนุทดแทนสมาชกิเนือ่งจากเสยีชวีติ	ยามท่านเสยีชวีติ	ผูร้บัผลประโยชน์ของท่านจะได้รบัเงนิสวสัดกิารเช่นกนัตัง้แต่	
10,000	–	180,000	บาท	แล้วแต่อายุการเป็นสมาชิก	สอมธ.	ของท่าน	ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ของท่านจะได้รับเงินเต็มจ�านวน	หรืออาจะได้รับ
บางส่วน	ขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินที่ท่านได้น�าไปใช้ก่อนตามข้อ	13	ซึ่งจะถูกหักออกไปจากเงินก้อนนี้
		 สวัสดิการต่างๆ	 เหล่านี้มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการให้	 เช่นเดียวกับจ�านวนเงินที่ได้รับ	 ก็ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกของท่าน
ด้วย	สวัสดิการต่างๆ	 เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ของท่านเอง	ดังนั้น	ท่านควรหาความรู้เพิ่มเติมในกฎเกณฑ์ของสวัสดิการแต่ละประเภท	ซึ่งไม่
ยาก	เพยีงท่านคลิก๊ไปที่	http://savings.tu.ac.th/index/default.html	ท่านกจ็ะได้รบัค�าตอบอย่างกระจ่างชดัหรอืจะมาขอรบัเอกสารคูม่อื
สมาชิกจาก	ที่ส�านักงาน	สอมธ.	 ไปศึกษาดูก็ได้นะคะ	อย่างไรก็ตาม	สวัสดิการเหล่านี้จะคงอยู่หรืออาจจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อ	สอมธ.	มีความ
มั่นคง	เข้มแข็ง	เท่านั้น

ภาพกิจกรรม
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ผู้บริหาร สอมธ. เข้าพบ ท่านอธิการบดี
	 เมื่อวันที่	 3	 มิถุนายน	 2556	 สอมธ.	 น�าโดย	 รองศาสตราจารย์	 
ดร.วรวุฒิ	 หิรัญรักษ์	 ประธานกรรมการ	 คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่	
เข้าพบ	ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
เพือ่ปรกึษาหาแนวทาง	เรือ่งการหกัเงนิเดอืนขา้ราชการ	พนกังานและลกูจา้งช�าระ
หนี้สหกรณ์	พร้อมนี้	สอมธ.	ได้มอบเงิน	เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา
เรยีนดจีากชนบท	จ�านวน	200,000	บาท	ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรค์รบ
รอบ	79	ป	ีแหง่การสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ในวนัที	่27	มถินุายน	2556

เอื้ออาทรต่อชุมชน 
	 สอมธ.	 มอบเงิน	 จ�านวน	 10,000.00	 บาท	 เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์	 ณ	 โรงเรียนวัดดาวเรือง	 อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 เมื่อวันที่	 3	
มิถุนายน	2556

แวดวง...สหกรณ์
	 สอมธ.	 ร่วมการประชุมใหญ่ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2556	 
ณ	 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้	 จอมเทียน	พัทยา	 ทั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุน
การจัดการประชุมใหญ่	จ�านวน	20,000	บาท

	 สอมธ.	 ร่วมการประชุมใหญ่ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ภาคกลาง	/ภาคตะวันออก	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2556	ณ	
โรงแรมหัวหินแกรนด์	 แอนด์พลาซ่า	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 ทั้งนี้ได้มอบเงิน
สนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่	จ�านวน	5,000	บาท

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน

บ้าน *บ้านเดี่ยว	 89	 ตารางวา	 6	 ห้องนอน	 2	 ห้องน�้า	 อยู่	 ซอยจรัลสนิทวงศ์	 75	 (ตรงข้าม	 สน.บางพลัด)	 ติดต่อคุณแสงเทียน	 
โทร.	08-1254-6159

   ที่ดิน 	 *	 1	 ไร่	 49	 ตารางวา	 ทางเข้าหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต	 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย	 อ.บางกรวย	 จ.นนทบุร	ี ติดต่อคุณแสงเทียน		 
โทร.	08-1254-6159

  รถยนต์ 	 *	TOYOTA	VIOS	1.5	E	Auto	ปี	2004	สีทอง	ระบบเบรก	ABS	AIRBACK	 เบาะหนัง	รถบ้านใช้มือเดียว	 เช็คศูนย์	 
ไม่เคยชน	ราคา	260,000	ติดต่อ	คุณจิตรลดา	หมายเลขสมาชิก	4242	โทรศัพท์	08-9351-7316	
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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

นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
กรรมการ
	 	 สวสัดสีมาชกิทกุท่าน	ดฉินัได้มาพบสมาชกิครัง้นี	้เพือ่รายงานกจิกรรมของสหกรณ์	คอื	ความ

รูสู้อ่าชพี	4	หลกัสตูร	ได้แก่	ก๋วยเตีย๋วสโุขทยั	อบรมในเดอืนมถินุายน	น�า้พรกิกุง้แก้วและน�า้พรกิกุง้เสยีบ

สมุนไพร	จะอบรมในเดือนกรกฎาคม	ขนมทองเอก	ขนมเสน่ห์จันทร์	และขนมจ่ามงกุฎ	อบรมในเดือน

สงิหาคม	และการปลกูผกัปลอดสารพษิแบบพึง่พาตนเอง	ในเดอืนกนัยายน	ซึง่สมาชกิสามารถสอบถาม

รายละเอียดได้ที่สหกรณ์	ส�าหรับกิจกรรมอื่นๆ	จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป	

	 ดังที่ได้ทราบกันทั่วไปแล้วว่าสภาวะโลกร้อน	 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก	 สภาพอากาศที่ยุโรปจะมีฤดูร้อนเพียงเดือน

กรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น	 ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดพายุที่ท�าให้ผู้คนล้มตายเป็นจ�านวนมาก	 ประเทศไทยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมแล้ว	 สมาชิกทุกท่านควรดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้แข็งแรง	 เพื่อเราจะได้ต่อสู้กับสภาวะของอากาศที่นับวันก็เลวร้าย

มากยิ่งขึ้น	
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