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ฉบับประจำ�เดือนตุล�คม 2556ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ 31 ตุลาคม 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 ี
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สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำาปี 2556 
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมนี้ สอมธ. ได้มอบเงินบริจาคกฐินพระราชทาน

เป็นจำานวนเงิน 40,000.00 บาท



วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.55 31 ส.ค.56 30 ก.ย.56

จำ�นวนสม�ชิก  7,704 คน   7,847 คน   7,883 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  18,108,844,312.68 19,733,933,644.46 19,488,759,976.88 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้  3,040,908,412.43  3,386,311,955.80  3,446,198,609.77 

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  8,300,039,000.00  9,492,465,000.00  9,196,760,000.00 

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,446,390,078.96  1,462,361,943.59  1,531,551,506.37 

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  5,225,237,366.34  5,350,948,660.94  5,270,280,547.79 

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น  96,269,454.95  41,846,084.13  43,969,312.95 

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก  11,439,583,244.86  11,916,844,572.57  11,856,467,275.18 

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น  2,040,000,000.00  3,040,000,000.00  2,790,000,000.00 

	 2.3		 หนี้สินอื่น  353,330,997.30  265,238,889.81  259,444,637.77 

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น  2,946,573,550.00  3,168,414,360.00  3,198,211,370.00 

	 3.2	 ทุนสำารอง  796,893,910.36  859,859,890.13  860,316,127.43 

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ  148,109,134.23  150,307,939.06  149,601,501.76 

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  70,732,777.08  70,478,638.28  70,240,056.28 

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

	 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  88,500.00  93,000.00 

 (99	ราย) (59	ราย) (62	ราย)

 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก  362,500.00  359,400.00  405,600.00 

 (363	ราย) (238	ราย) (273	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตรหรือบิดามารดา  1,802,000.00  1,157,000.00  1,307,000.00 

(202	ราย) (128	ราย) (145	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  60,000.00  65,000.00 

(12	ราย) (12	ราย) (13	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ  3,057,500.00  14,000.00  14,000.00 

(616	ราย) (2	ราย) (2	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  19,500.00  16,500.00  21,000.00 

(13	ราย) (11	ราย) (14	ราย)

	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย  381,311.65  777,586.00  782,661.00 

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (100	ราย) (55	ราย) (57	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  1,220,000.00  1,296,000.00  1,526,000.00 

(13	ราย) (12	ราย) (14	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61	-	65	ปีบริบูรณ์  1,590,000.00  2,016,400.00  2,185,400.00 

(60	ราย) (142	ราย) (158	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	66	-	70	ปีบริบูรณ์  1,085,000.00  1,449,000.00  1,662,000.00 

(40	ราย) (103	ราย) (113	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	71-	75	ปีบริบูรณ์  370,000.00  625,000.00  645,000.00 

(16	ราย) (43	ราย) (44	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	76	-	80	ปีบริบูรณ์  135,000.00  281,000.00  285,000.00 

(5	ราย) (15	ราย) (16	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	81	-	85	ปีบริบูรณ์ 	-			  89,000.00  89,000.00 

	-			 (7	ราย) (7	ราย)

	 4.15	 กองทุนเกษียณอายุราชการ  4,215,000.00  525,000.00  2,685,000.00 

(105	ราย) (13	ราย) (63	ราย)
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ประธาน  พบ  สมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

เรียน สมาชิก สอมธ. ที่เคารพรักทุกท่าน 
 เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัขิองข้าราชการไทย ในช่วงปลายเดอืนกนัยายน และต้นเดอืนตลุาคมของทกุปี จะต้องมกีารจดังานเลีย้งส่ง 
ผู้เกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น หรืองานเลี้ยงต้อนรับผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงานคนใหม่ที่ก�าลังไฟแรง สอมธ.ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปีนี้ จ�านวน 53 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. บนเรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ล่องแม่น�้าเจ้าพระยา ไป
โดยเรยีบร้อยแล้ว และเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2556 สอมธ. กไ็ด้โอนเงนิกองทนุเกษยีณอายรุาชการ จ�านวนเงนิทัง้สิน้ 2,140,000.00 
บาท เข้าบัญชีของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการตามสิทธิของแต่ละท่านให้เป็นที่เรียบร้อยครับ กระผมหวังว่า สมาชิกผู้เกษียณอายุ
ราชการทกุท่านจะมคีวามสขุกาย สขุใจและมเีศรษฐกจิพอเพยีง สอมธ. ยงัคงอยูเ่คยีงข้างท่านไปตลอดชวีติครบั กระผมขอแนะน�าให้
ท่านไปแจ้งชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ที่ สอมธ. เพราะ สอมธ. จะจ่ายเงินผลประโยชน์ของท่านให้เฉพาะบุคคลที่ท่านแจ้งชื่อไว้ที่ สอมธ. 
หรือผู้ที่ศาลมีค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งมักจะได้แก่ สามี ภรรยาและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นครับ 
 ส�าหรบัสมาชกิทีไ่ด้รบัการเลือ่นต�าแหน่งสงูขึน้ ในเดอืนตลุาคม 2556 นี ้กระผมขอแสดงความยนิดด้ีวย และขออวยพรให้ท่าน 
มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานต่อไปนะครับ กระผมขอฝากทุกท่านช่วยดูแล เอาใจใส่สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่
เป็นสมาชิก สอมธ. ทั้งในด้านหน้าที่การงาน สวัสดิการและวินัยทางการเงินของแต่ละคนด้วยครับ 
 พอย่างเข้าเดือนตุลาคม ปีนี้ ก็มีข่าวน�้าท่วมในหลายจังหวัดแล้ว ท�าให้คนไทยเริ่มมีใจระทึกว่าปีนี้น่าจะท่วมอีกหรือเปล่า 
กระผมก็ขอแนะน�าให้สมาชิกทุกท่านเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งได้ไว้วางใจ กับค�ามั่นสัญญาของใคร ๆ  ที่ว่าน�้าจะ
ไม่ท่วมนะครับ
 วนัที ่15 ตลุาคม 2556 สอมธ. จดัพธิมีอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิจ�านวน 1,303 ราย เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 3,532,000.00 บาท 
ด้วยความหวงัว่า นอกจากเป็นการช่วยเหลอืสมาชกิแล้ว สอมธ. ยงัมส่ีวนช่วยสนบัสนนุการศกึษาของประเทศไทยซึง่ขณะนีม้คีณุภาพ  
อยู่ในอันดับ 8 ของอาเซียน ต�่ากว่าเขมร และเวียดนาม ได้พัฒนาสูงขึ้นบ้างครับ 
 กระผมมีข่าวฝากมาบอกสมาชิกผู้ฝากเงินว่า ขณะนี้ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เพิ่มความ 
เข้มงวดของการรายงานการท�าธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ธนาคารและสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินงาน ซึ่งมีมูลค่า
หุ้นรวมตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจ�านองหรือรับจ�าน�า
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใด ๆ มีหน้าที่จะต้องรายงาน
 (1) ธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสด มจี�านวนตัง้แต่ 2 ล้านบาท ขึน้ไป เว้นแต่ธรุกรรมทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์  
ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ�านวนเงินสด
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
 (2) ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าทรพัย์สนิตัง้แต่ 5 ล้านบาทขึน้ไป เว้นแต่ธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นการโอนเงนิ 
หรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 700,000.00 บาทขึ้นไป 
 (3) ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นธรุกรรมตาม (1) หรอื (2) หรอืไม่กต็าม เช่น ผูท้ีม่รีายได้น้อยน�าเงนิมาฝาก 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่องกันในระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไป หรือมีการโอนเงินในประเทศหรือโอนเงินข้าม
ประเทศตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป เพื่อป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่ง สอมธ. ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดครับ 
 ส่วนสมาชิกผู้กู้เงินบางท่าน ถ้าหากไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบมา แล้วถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้โดยวิธีการข่มขู่ ท�าร้าย
หรือมาทวงเงินที่บ้านในยามวิกาล หรือ ขูดรีดดอกเบี้ยแพงเกินควร ท่านสามารถไปแจ้งความที่สถานีต�ารวจ หรือกองปราบได้  
เพราะเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย นะครับ
 ส�าหรับสมาชิกที่มีเงินกู้จาก สอมธ. ด้วยอัตราดอกเบี้ยต�่าแล้วน�าไปปล่อยให้เพื่อนสมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยรายเดือนสูงๆ 
(เป็นเจ้าหนี้นอกระบบเสียเอง) กระผมขอความกรุณายุติการขูดรีดเพื่อนๆ สมาชิกด้วยกันนะครับ
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 ในการประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ สอมธ. ประจ�าเดอืน เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2556 ทีป่ระชมุได้มมีตใิห้มกีารหยัง่เสยีง
เลือกตั้ง กรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2557 จ�านวน 8 ต�าแหน่ง 8 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการด�าเนินการ 
7 คน โดยจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2556 และการหย่อนบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 
กระผมจงึขอประชาสมัพนัธ์ ให้สมาชกิผูส้นใจทีจ่ะสมคัรต�าแหน่งต่าง ๆ  ได้ทราบไว้ก่อน ส่วนรายละเอยีดอืน่ๆ อ่านจากประกาศของ
คณะกรรมการเลอืกตัง้นะครบั กระผมไม่สมคัรรบัเลอืกตัง้ในครัง้นีต้ามทีไ่ด้เคยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว จงึขอน�าข้อบงัคบัสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด พ.ศ. 2545 บางข้อที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญของประธานกรรมการและกรรมการ
ด�าเนินการมาให้เพื่อทราบ 
 ข้อ 44  ให้กรรมการด�าเนินการแต่ละต�าแหน่งมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (ก) เป็นประธานในทีป่ระชมุใหญ่และทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการและควบคมุการประชมุดงักล่าวให้เป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย
  (ข) ควบคุม ก�ากับ ดูแลการด�าเนินงานทั่วไปของ สอมธ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของ  
    สอมธ. 
  (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนาม สอมธ. ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  (ง) ด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบฯ มติ หรือค�าสั่งของ สอมธ.
 ข้อ 49 คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการทั้งปวงของ สอมธ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ ของ 
สอมธ. และมติของที่ประชุมใหญ่ อ�านาจหน้าที่ เช่นว่านี้ให้หมายความรวมถึง ฯลฯ
 (2) พิจารณาด�าเนินการในเรื่องการรับฝาก การให้เงินกู้ และการกู้ยืมเงิน การฝากและการลงทุนของ สอมธ. ฯลฯ

ฯลฯ
 (3) พจิารณาแต่งตัง้หรอืจ้าง และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ เจ้าหน้าที ่และลกูจ้างของ สอมธ. ตลอดจนควบคมุดแูล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

ฯลฯ
 ข้อ 50 ในกรณีที่กรรมการด�าเนินการ สอมธ. กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าหรือกระท�าการโดยประมาทเลินเล่อ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนท�าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ สอมธ. หรือสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ สอมธ. 
 กระผมน�าข้อบงัคบับางส่วนมาบอกกล่าว กเ็พือ่ให้สมาชกิทีส่นใจจะสมคัรรบัการเลอืกตัง้ ได้รบัรูถ้งึภารกจิและอ�านาจหน้าที่
ทีจ่ะต้องท�าเอาไว้ก่อน ส่วนสมาชกิทีจ่ะเป็นผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้จะได้ลงคะแนนเสยีงได้อย่างเหมาะสม โดยดจูากคณุสมบตัแิละคณุภาพ
ของผู้สมัครมิใช่เลือกเพราะถูกชักจูงโดยอามิสสินจ้างหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องต่างๆ เช่น การแจกเหล้า แจกเงิน หรือแต่งเรื่องเท็จ 
ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่ง เป็นต้น รวมทั้งไปขอเงิน หรือขูดรีดเอาจากผู้สมัคร มิฉะนั้นแล้วในอนาคต สอมธ. อาจจะกลายสภาพเป็นเหมือน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ก�าลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็ได้ เพราะขณะนี้ สอมธ. ของเรามีเงินทุนด�าเนินการเกือบ 20,000 ล้านบาทแล้ว
นะครับ 
 ข่าวสดุท้ายมข่ีาวดจีะแจ้งให้ทราบครบั ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 ได้มหีนงัสอืลงวนัที ่27 กนัยายน 
2556 ถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 ได้
ท�าการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ�ากัด “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” ครับ 

       สวัสดีครับ
       รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
       ประธานกรรมการ
       โทรศัพท์ 081-835-2408
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สอมธ. วันนี้ ควรมี ATM หรือไม่ ?
 ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ�ากัด มีแผนในการพัฒนาการบริการ โดยคณะกรรมการด�าเนินการได้มีมติ 
มอบหมายให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งตู้ ATM โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการฯ ในการศึกษาเรื่องดังกล่าว และน�าผลสรุปจาก
การศึกษา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิกทราบ และให้มีการส�ารวจความคิดเห็นจากมวลสมาชิกว่า สอมธ. ควรมีการติดตั้งและ 
ให้บริการระบบ ATM หรือไม่ ในวันที่มีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประจ�าปี 2556 
 คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งตู้ ATM จึงขอสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สมาชิก 
ได้ทราบ ดังนี้
 1. การเลือกธนาคาร: คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกธนาคารกรุงไทย เนื่องจาก
  1.1 เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการเชื่อมต่อกับระบบ เอ ที เอ็ม ของธนาคารที่มีตู้ เอ ที เอ็ม ให้บริการมากกว่า 9,000  
   ตู้ทั่วประเทศ 
  1.2 ถ้าสอมธ.จะพัฒนาระบบนี้ต่อไปเป็นระบบ ONLINE ในอนาคต ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
  1.3 ธ.กรุงไทยยกเว้นค่าเปิดบัญชีส�าหรับสมาชิก สอมธ.ให้ทั้งหมดในปีแรก
  1.4 ธ.กรุงไทยเป็นธนาคารที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานานแล้วในแง่การเบิกจ่ายเงินเดือน
  1.5 ธ.กรงุไทยมตีู ้ATM ตัง้อยูแ่ล้วในมธ. ทัง้ท่าพระจนัทร์ และรงัสติ เป็นความสะดวกส�าหรบัสมาชกิสอมธ.ทีจ่ะไม่ต้องเสยีเวลา 
   เดินทาง
 2. ขั้นตอนการใช้บริการบัตร ATM ผ่านธนาคารกรุงไทย ต้องกดท�ารายการ 2 ครั้ง
  1. ครั้งที่ 1 เลือกท�ารายการถอนเงินฝาก จากบัญชีสหกรณ์ ระบบจะถอนเงินจากบัญชีสมาชิกที่สหกรณ์เข้าบัญชีสมาชิก 
   ที่ธนาคารกรุงไทย
  2.  ครั้งที่ 2 ท�ารายการถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารกรุงไทย 
 3. การให้บริการด้านการเงินประกอบด้วย
  − ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์
  − สอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์

สอมธ. รับสมคัรกรรมการด�าเนนิการประจ�าปี 2557 
8 ต�าแหน่ง 8 คน รับสมคัรระหว่างวนัที่ 7-13 พฤศจกิายน 2556

หยั่งเสยีงเลอืกตั้งวนัที่ 19 ธนัวาคม 2556
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ก�าหนดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 
  2557 เปิดรบัสมคัรระหว่างวนัที ่7-13 พฤศจกิายน 2556 แทนกรรมการทีก่�าลงัจะหมดวาระลงในปี 2557 จ�านวน 8 ต�าแหน่ง  
 8 คน ดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 1 คน
 2. กรรมการผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  1 คน
    และสถาบันภาษา 
 3. กรรมการผู้แทนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  1 คน
    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 4. กรรมการผู้แทนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ สถาบันไทยคดีศึกษาส�านักทะเบียนและประมวลผล  1 คน
  ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
    ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนย์หนังสือ มธ. ส�านักพิมพ์ มธ. และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา      
 5. กรรมการผู้แทนกองงานศูนย์รังสิต ส�านักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต 1 คน
    สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ์ มธ. ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 
   และศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มธ.  
 6. กรรมการผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  1 คน
  คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  
  7. กรรมการผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  1 คน
 8. กรรมการผู้แทนทั่วไป 1 คน  
 ส�าหรับสมาชิกที่สนใจจะลงสมัครเป็นกรรมการด�าเนินการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ ส�านักงาน สอมธ. 
 หรือ ที่ www.savings.tu.ac.th
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ค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการใช้ ATM
 1. สมาชกิเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ด้วยจ�านวนเงนิทีต่�า่กว่าธนาคารก�าหนด หรอื จ�านวนเงนิเป็น 0.00 บาท เพือ่จดัท�าบตัร ATM 
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เป็นกรณีพิเศษ จากอัตราปกติ 500.00 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ประกอบด้วยค่าท�าบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี ธนาคารยกเว้นให้ในปีแรก ส�าหรับปีต่อไปให้ 
คิดค่าธรรมเนียมตามระเบียบธนาคาร 
 3. มีค่าบริการถอนเงินฝากจากสหกรณ์ รายการละ 10 บาท
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในการเชื่อมระบบกับธนาคาร
 1. ค่าธรรมเนียมตามระเบียบธนาคารกรุงไทย จ�ากัด
  1.1 ค่าเชื่อมต่อระบบสหกรณ์ (ค่าแรกเข้า) อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  1.2 ค่า Maintenance & รายงาน Settlement สรุป ณ สิ้นวัน ค่าบริการรายเดือน 15% ของค่าแรกเข้า (ธนาคารยกเว้น 
   ค่าธรรมเนียมให้)
  1.3 รายงานและ Statement บนระบบ KTB Corporate Online (ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียม)
  1.4 ค่าธรรมเนียมอื่นตามระเบียบธนาคาร
 2. ค่าใช้จ่ายด้าน Hardware 
  2.1 เครื่อง Database Server เป็นเครื่องที่ใช้จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหลักของสหกรณ์
  2.2 เครือ่งคอมพวิเตอร์ FTC เป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีต้่องเชือ่มต่อ Internet เพือ่ใช้ในการรบั – ส่งไฟล์ กบัทางธนาคารประจ�า
วัน เพื่อจัดเก็บและท�าการประมวลผลเข้าระบบเพื่อตัดรายการ หรือ น�าส่งให้ทางธนาคาร 
 3. ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาโปรแกรม
  จ�านวน 2 ระบบ ราคาระบบละ 160,500.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จ�านวนเงินรวม 321,000.00 บาท  
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  จากการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งตู้ ATM จึงได้สรุปข้อมูลให้กับสมาชิกเพื่อประกอบการ
พิจารณา และตัดสินใจว่า วันนี้ สอมธ. ควรมีบริการ ATM แล้วหรือยัง
 
  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ร่วมให้ความเห็นในแบบส�ารวจความต้องการในการติดตั้งตู้ ATM ในวันที่ 19 ธันวาคม 
2556 เวลา 8.30 − 15.00 น. พร้อมกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ สอมธ. ประจ�าปี 2556 และขอขอบพระคุณในการร่วมแสดงความ 
คิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

“ความเห็นของท่าน ส�าคัญต่อการพัฒนา สอมธ.”

ข้อดี/ประโยชน์ ข้อจ�ากัด

1. มีความสะดวกในการใช้บริการ เนื่องจากสามารถใช้บริการ
 ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีครอบคลุมทั่วประเทศ
2. มีความคล่องตัวในการใช้เงิน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางมาสหกรณ์
3. สามารถใช้บรกิารได้ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัท�าการโดยไม่มวีนัหยดุ
4. ส ่งเสริมภาพลักษณ์ของสหกรณ์ในการพัฒนาการบริการ 

แก่สมาชิก
5. เพิ่มช่องทางให้สมาชิกในการติดต่อกับสหกรณ์ได้สะดวก
6. ลดงานหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
7. ไม่ต้องลงทุนในการสร้างเครือข่ายในการให้บริการแก่สมาชิก 

ด้วยตนเอง
8. ลดงานทางด้านเอกสาร เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับสหกรณ์
9. สามารถพัฒนาจากระบบกึ่ง Online เป็นระบบ Online  

ได้ในอนาคต

1. เป็นระบบที่ธนาคารจะท�าการรับข้อมูลเรื่องวงเงินฝากจาก
สหกรณ์วนัละ 1 รอบโดยสมาชกิสามารถท�ารายการถอนเงนิฝาก
ได้หลังจากการส่งข้อมูล 1 วัน ดังนั้นวงเงินจึงไม่เป็นปัจจุบัน

2. การถอนเงินฝากจากสหกรณ์ต ้องแยกวงเงินส�าหรับถอน 
ที่ตู้ ATM และหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ออกจากกัน (ไม่สามารถใช้
วงเงินเดียวกันได้) การก�าหนดวงเงินถอนที่ตู้ ATM ส่วนเกินถอน
จากหน้าเคาน์เตอร์สอมธ. จะก่อให้ เกิดความไม่สะดวกในกรณีที่
ต้องการใช้เงินมากกว่าวงเงินที่ก�าหนด

3. สหกรณ์จะต้องส�ารองเงินไว้ในบัญชีหรือใช้วงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับ
การถอนเงินของสมาชิก ท�าให้ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ 
เพิ่มขึ้น

4. การท�าระบบแบบกึ่ง Online ไม่เหมาะกับเงินฝาก เนื่องจาก 
วงเงินไม่เป็นปัจจุบัน (ดูตามข้อ 1)
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รายชื่อโรงพยาบาลที่สมาชิกสามารถเข้ารับบริการ

กรณีประสบอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายเงิน

จังหวัด
ล�าดับ

ที่
ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

กทม. 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้วยขวาง
2 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน บางรัก
3 โรงพยาบาลกรุงธน 1 ธนบุรี
4 โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท 1 คลองเตย
5 โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท 2 บางนา
6 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค บางแค
7 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น บางซื่อ
8 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

สุขาภิบาล 3

สะพานสูง

9 โรงพยาบาลคลองตัน* ห้วยขวาง
10 โรงพยาบาลคามิลเลียน วัฒนา
11 โรงพยาบาลเจ้าพระยา บางกอกน้อย
12 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร
13 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล บางเขน
14 โรงพยาบาลเดชา ราชเทวี
15 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คลองเตย
16 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ บางนา
17 โรงพยาบาลธนบุรี 1 บางกอกน้อย
18 โรงพยาบาลธนบุรี 2 ทวีวัฒนา
19 โรงพยาบาลนครธน บางขุนเทียน
20 โรงพยาบาลนวมินทร์ มีนบุรี
21 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีนบุรี
22 โรงพยาบาลบางนา 1 บางนา
23 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ราษฎร์บูรณะ
24 สถานพยาบาลบางปะกอก 2 

บางบอน

บางบอน

25 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 บางบอน
26 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์

เนชั่นแนล

จอมทอง

27 โรงพยาบาลบางโพ บางซื่อ
28 โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขา พรอ้มมติร* วัฒนา
29 โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ วัฒนา
30 โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ สายไหม
31 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช บางรัก
32 โรงพยาบาลปิยะเวท ห้วยขวาง
33 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล  

พหลโยธิน

พญาไท

34 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

โชคชัย 4

ลาดพร้าว

จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

35 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

นวมินทร์

บึงกุ่ม

36 โรงพยาบาลพญาไท 1 ราชเทวี
37 โรงพยาบาลพญาไท 2 พญาไท
38 โรงพยาบาลพญาไท 3 ภาษีเจริญ
39 โรงพยาบาลพระราม 2 บางขุนเทียน
40 โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้วยขวาง
41 โรงพยาบาลเพชรเวช ห้วยขวาง
42 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ภาษีเจริญ
43 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา สวนหลวง
44 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ หลักสี่
45 โรงพยาบาลมิชชั่น ดุสิต
46 โรงพยาบาลเมโย จตุจักร
47 โรงพยาบาลยันฮี บางพลัด
48 โรงพยาบาลรามค�าแหง บางกะปิ
49 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
50 โรงพยาบาลลาดพร้าว วังทองหลาง
51 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พญาไท
52 โรงพยาบาลวิภาราม สวนหลวง
53 โรงพยาบาลวิภาวดี จตุจักร
54 โรงพยาบาลเวชธานี บางกะปิ
55 โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 บางกอกน้อย
56 โรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

หนองแขม (ศรีวิชัย 2)

หนองแขม

57 โรงพยาบาลศิครินทร์ บางนา
58 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล* บางกอกน้อย
59 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ สวนหลวง
60 โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท วัฒนา
61 โรงพยาบาลสินแพทย์ คันนายาว
62 โรงพยาบาลสุขุมวิท วัฒนา
63 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีนบุรี
64 โรงพยาบาลหัวเฉียว ป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย
65 คลินิกเวชกรรมกล้วยน�้าไท

ชุมชน 70 ไร่

คลองเตย

66 คลินิกเวชกรรมกล้วยน�้าไท ทุง่สองห้อง หลักสี่
67 คลินิกเวชกรรมกล้วยน�้าไท

สุขุมวิท 56

พระโขนง
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จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

68 คลินิกเวชกรรมกล้วยน�้าไท

สุขุมวิท 93

พระโขนง

69 คลินิกเวชกรรมกล้วยน�้าไท

สุภาพงษ์ 3

ประเวศ

70 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 7 ประเวศ
71 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 ลาดกระบัง
72 คลินิกเวชกรรมเมโย จตุจักร
73 สหคลินิกกล้วยน�้าไทสาขาอโศก พระโขนง
74 สหคลินิกกล้วยน�้าไทสาขา 

รพ.กล้วยน�้าไท 2

บางนา

75 สหคลินิกกล้วยน�้าไทสาขาราม 2 ประเวศ
76 สหคลินิกกล้วยน�้าไทสาขาสาทร สาทร
77 สหคลินิกกล้วยน�้าไท

สาขาสุขุมวิท 101/1

พระโขนง

78 สหคลินิกกล้วยน�้าไทสาขาห้วยขวาง ห้วยขวาง
79 สมิติเวช ลาซาล คลินิกเวชกรรม บางนา

นนทบุรี 80 โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด
81 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 

รัตนาธิเบศร์

บางใหญ่

82 โรงพยาบาลนนทเวช เมือง
83 โรงพยาบาลวภิาราม ปากเกรด็ (แม่น�า้) ปากเกร็ด
84 สมิติเวชแจ้งวัฒนะ คลินิกเวชกรรม เมือง

ปทุมธานี 85 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เมือง
86 โรงพยาบาลปทุมเวช ธัญบุรี
87 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ล�าลูกกา
88 โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็ก

แพทย์รังสิต

ล�าลูกกา

89 โรงพยาบาลภัทรธนบุรี คลองหลวง
90 โรงพยาบาลเอกปทุม ธัญบุรี
91 โรงพยาบาลนวนคร คลองหลวง

สมุทรปราการ 92 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง พระสมุทร 

เจดีย์
93 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 บางพลี
94 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 บางพลี
95 โรงพยาบาลบางนา 2 บางเสาธง
96 โรงพยาบาลบางนา 5 บางพลี
97 โรงพยาบาลบางปะกอก 3  

พระประแดง

พระประแดง

98 โรงพยาบาลปิยะมินทร์ บางพลี
99 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

สมุทรปราการ

เมือง

100 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�้า เมือง
101 โรงพยาบาลเมืองสมุทร 

ปู่เจ้าสมิงพราย

พระประแดง

จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

102 โรงพยาบาลรัทรินทร์ เมือง
103 โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ เมือง
104 สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 บางพลี
105 สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 บางพลี
106 สถานพยาบาลจุฬาเวช เมือง
107 สถานพยาบาลบารมีการแพทย์ เมือง
108 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู เมือง
109 สถานพยาบาลศิวเวช เมือง
110 สถานพยาบาลบางนา 3 บางพลี
111 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2 เมือง
112 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 4 เมือง
113 สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม บางพลี
114 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม บางพลี

กาญจนบุรี 115 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล เมือง
116 โรงพยาบาลธนกาญจน์ เมือง
117 โรงพยาบาลท่าม่วง* ท่าม่วง
118 โรงพยาบาลท่าเรือ ท่ามะกา

นครนายก 119 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ*

องครักษ์

นครปฐม 120 โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีนนครปฐม เมือง
121 โรงพยาบาลเทพากร เมือง
122 โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมือง
123 โรงพยาบาลศาลายา พุทธมณฑล

ประจวบคีรีขันธ์ 124 โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน หัวหิน
125 โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน หัวหิน

อยุธยา 126 โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา
127 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา เสนา
128 โรงพยาบาลนวนคร อยุธยา บางปะอิน
129 โรงพยาบาลพีรเวช พระนครศรีอยุธยา
130 โรงพยาบาลโรจนเวช บางปะอิน

เพชรบุรี 131 โรงพยาบาลเพชรรัชต์เพชรบุรี เมือง
132 โรงพยาบาลเมืองเพชรธนบุรี เมือง

ราชบุรี 133 โรงพยาบาลด�าเนินสะดวก* ด�าเนินสะดวก
134 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ เมือง
135 โรงพยาบาลเมืองราช เมือง

ลพบุรี 136 โรงพยาบาลเบญจรมย์ เมือง
137 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ เมือง

อุทัยธานี 138 โรงพยาบาลทัพทัน* ทัพทัน
ชัยนาท 139 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท เมือง
สมุทรสงคราม 140 โรงพยาบาลแม่กลอง 2 เมือง
สมุทรสาคร 141 โรงพยาบาลมหาชัย เมือง

142 โรงพยาบาลมหาชัย 2 กระทุ่มแบน
143 โรงพยาบาลวชิยัเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

อ้อมน้อย (ศรีวิชัย 3)

กระทุ่มแบน

144 โรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

(ศรีวิชัย 5)

เมือง

145 โรงพยาบาลเอกชัย เมือง
146 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว* บ้านแพ้ว
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จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

สระบุรี 147 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี เมือง
สิงห์บุรี 148 โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ เมือง
สุพรรณบุรี 149 โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง อู่ทอง
สุพรรณบุรี 150 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เมือง
อ่างทอง 151 โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 เมือง
จันทบุรี 152 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เมือง

153 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เมือง
ฉะเชิงเทรา 154 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง

155 โรงพยาบาลโสธราเวช เมือง
ชลบุรี 156 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บางละมุง

157 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ศรีราชา
158 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล บางละมุง
159 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ศรีราชา
160 โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์ 

เนชั่นแนล

ศรีราชา

161 โรงพยาบาลเอกชล เมือง
162 โรงพยาบาลเอกชล 2 เมือง
163 สถานพยาบาลชลเวช เมือง
164 โรงพยาบาลชลบุรี* เมือง
165 ศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพมหาวทิยาลยั

บูรพา*

เมือง

166 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา*

ศรีราชา

167 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์* สัตหีบ
168 โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน ศรีราชา
169 คลินิกพญาไทเวชกรรมบ่อวิน ศรีราชา
170 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช ปิ่นทอง ศรีราชา
171 คลนิกิเวชกรรมสมติเิวช-เครอืสหพฒัน์ ศรีราชา
172 สหคลินิกสมิติเวช เมือง
173 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช-แหลมฉบัง ศรีราชา

ตราด 174 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เมืองตราด
175 โรงพยาบาลตราด* เมือง
176 โรงพยาบาลแหลมงอบ* แหลมงอบ
177 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง เกาะช้าง

ปราจีนบุรี 178 สถานพยาบาลอิมพีเรียล เมือง
179 โรงพยาบาลโสธรเวช 304 ศรีมหาโพธิ

ระยอง 180 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เมือง
181 โรงพยาบาลมงกุฏระยอง เมือง
182 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง เมือง
183 โรงพยาบาลระยอง* เมือง
184 คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

(อีสเทิร์นซีบอร์ด)

ปลวกแดง

185 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง บ้านฉาง
186 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน ศรีราชา

ก�าแพงเพชร 187 โรงพยาบาลเอกชนเมืองก�าแพง เมือง
เชียงราย 188 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เมือง

189 โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค เมือง
เชียงใหม่ 190 โรงพยาบาลช้างเผือก เมือง

จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

191 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เมือง
192 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เมือง
193 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่

เมโมเรียล
เมือง

194 โรงพยาบาลเทพปัญญา เมือง
195 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมือง
196 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เมือง
197 โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่ เมือง
198 โรงพยาบาลลานนา เมือง
199 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*
เมือง

ตาก 200 โรงพยาบาลแม่สอด ราม แม่สอด
นครสวรรรค์ 201 โรงพยาบาลปากน�้าโพ เมือง

202 โรงพยาบาลร่มฉัตร เมือง
203 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ เมือง
204 โรงพยาบาลรัตนเวชนครสวรรค์ เมือง
205 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เมือง
206 สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลซ ตาคลี

พะเยา 207 โรงพยาบาลพะเยาราม เมือง
พิจิตร 208 โรงพยาบาลสหเวช เมือง
พิษณุโลก 209 โรงพยาบาลพิษณุเวช เมือง

210 โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก เมือง
211 โรงพยาบาลรัตนเวช 1 เมือง
212 โรงพยาบาลรัตนเวช 2 เมือง
213 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ เมือง

เพชรบูรณ์ 214 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม หล่มสัก
215 โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์ เมือง

แพร่ 216 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน เมือง
217 โรงพยาบาลแพร่ราม เมือง
218 โรงพยาบาลร้องกวาง* ร้องกวาง

ล�าปาง 219 โรงพยาบาลเขลางค์นครราม เมือง
ล�าพูน 220 โรงพยาบาลหริภุณชัยเมโมเรียล เมือง

221 โรงพยาบาลศิริเวช ล�าพูน เมือง
สุโขทัย 222 โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย เมือง

223 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย เมือง
กาฬสินธุ์ 224 โรงพยาบาลธีรวัฒน์ เมือง
ขอนแก่น 225 โรงพยาบาลขอนแก่นราม เมือง

226 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เมือง
227 โรงพยาบาลขอนแก่น* เมือง

ชัยภูมิ 228 โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ เมือง
นครราชสีมา 229 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เมือง

230 โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ เมือง
231 โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ บัวใหญ่
232 โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง ปากช่อง

บุรีรัมย์ 233 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ เมือง
มหาสารคาม 234 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ 

เนชั่นแนล
เมือง

มุกดาหาร 235 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ 
เนชั่นแนล

เมือง
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ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว เนื้อที่  60 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า พร้อมแอร์ใหม่  4 เครื่อง ต่อเติมห้องนั่งเล่น เฟอร์นิเจอร์ 
พร้อมอยู่ ราคา 2.4 ล้านบาท ติดต่อ คุณจันทนา  โทรศัพท์  08-9011-1239
ขายบ้านแฝด 2 ชั้น เนื้อที่ 36 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า พร้อมอยู่ มีเครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง เครื่องท�าน�้าอุ่น ห้องครัว 
มุ้งลวด เหล็กดัด เครื่องกรองน�้า ใกล้ มธ., ตลาดไท, แม็คโคร อยู่หมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 2 อ.คลองหลวง ราคา  1,590,000.00 บาท 
ติดต่อคุณผกาพันธ์ โสดามุข โทรศัพท์ 08-1985-6026 
ให้เช่าห้องเชิงพาณิชย์  ชั้น  1 อาคาร A1 โครงการบ้านร่วมทางฝัน เหมาะส�าหรับท�าธุรกิจซักรีด น�้าดื่ม (หยอดเหรียญ) ร้านท�าผม 
ราคา 4,500.00/เดือน ติดต่อ คุณทัศนีย์ 08-9145-7195
ขายคอนโด  ชัน้ 2  เนือ้ที ่ 37 ตารางเมตร ชือ่เดอะรเิวอร์ปาร์คโมเดร์ินเพลส อยูป่ากซอยพหลโยธนิ 70 ตดิสนามกฬีาธปูเตมย์ี ราคา  
1.3 ล้านบาท  ติดต่อคุณนิตยา โทรศัพท์ 08-5088-1747 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ รศ.นภาพร โกศัลวัฒน์  

สมาชิกเลขทะเบียนที่ 01658 สังกัดทั่วไป เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

ขอแสดงความเสียใจ

จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

ยโสธร 236 โรงพยาบาลหาญอินเตอร์ เมือง
ร้อยเอ็ด 237 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช เมือง

238 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี เมือง
เลย 239 โรงพยาบาลเมืองเลยราม เมือง
ศรีสะเกษ 240 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ เมือง
สกลนคร 241 โรงพยาบาลรักษ์สกล เมือง
สุรินทร์ 242 โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์ เมือง
หนองคาย 243 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย เมือง

244 โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา เมือง
หนองบัวล�าภู 245 โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เมือง
อุดรธานี 246 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา เมือง

247 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เมือง
248 โรงพยาบาลเอกอุดร เมือง

อุบลราชธานี 249 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เมือง
250 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี เมือง

กระบี่ 251 โรงพยาบาลกระบี่* เมือง
ชุมพร 252 โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร เมือง

253 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เมือง
ตรัง 254 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เมือง

255 โรงพยาบาลราชด�าเนินตรัง เมือง
256 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง เมือง

นครศรธีรรมราช 257 โรงพยาบาลนครคริสเตียน เมือง
258 โรงพยาบาลนครพัฒน์ เมือง
259 โรงพยาบาลนครินทร์ เมือง
260 สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ทุ่งสง

พังงา 261 โรงพยาบาลพังงา* เมือง

จังหวัด ล�าดับ

ที่

ชื่อสถานพยาบาล อ�าเภอ

ภูเก็ต 262 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมือง
263 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เมือง
264 โรงพยาบาลสิริโรจน์ เมือง
265 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต* เมือง
266 โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ภูเก็ต*

ตลาดใหญ่

ระนอง 267 อันดามันระนองการแพทย์ เมือง
นราธิวาส 268 สถานพยาบาลนราการแพทย์ เมือง
สงขลา 269 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ หาดใหญ่

270 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ หาดใหญ่
271 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ หาดใหญ่

สุราษฎร์ธานี 272 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เกาะสมุย
273 โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์ เมือง
274 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุย
275 โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เกาะสมุย
276 โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี เมือง
277 โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุย
278 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

เวียงสระ*

เวียงสระ

279 สถานพยาบาลเวียงเวช เวียงสระ
280 คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์  

(เกาะพะงัน)

เกาะพงัน

281 คลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เกาะพงัน
ยะลา 282 โรงพยาบาลสิโรรส เมือง

* ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยใน 
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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

12 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำ�เดือนตุล�คม 2556

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน เดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง สมาชิกหลายท่านเกษียณอายุ
ราชการ ในขณะเดียวกันงบประมาณประจ�าปี สิ้นสุด 30 กันยายน จะต้องเริ่มใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ส�าหรับ 
สอมธ. มีกิจกรรมเพื่อสมาชิกหลายโครงการ เช่น โครงการไหว้พระ 5 วัดหรือเราเรียกว่า “เบญจทัศนาธรรม” จะ 
จัดวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เริ่มรับสมัครและก�าหนดพาสมาชิกไปร่วมโครงการ 250 คน สมาชิกสมัครกันเรียบร้อย
แล้ว ตามโครงการจะพาไปวัดอัมพวัน วัดพระนอนจักรสีห์ วันพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจะพาไปวัดไชโย พร้อม
กับวัดขุนอินทร์ประมูล จังหวัดอ่างทอง รวม 5 วัดตามชื่อ ว่า “เบญจทัศนาธรรม” ทุกท่านได้บุญกุศล ดลบันดาล 
ให้สุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง และร�่ารวยกันทุกท่านนะครับ 
 ตามก�าหนดการเดินทางในวันที่ 2 พฤศจิกายน นั้น ต้องเริ่มไปนมัสการหลวงพ่อจรัญ ในเวลา 10.00 น. หลังจากรับพรและ 

รับศีลแล้ว สมาชิกรับประทานอาหารร่วมกัน หลวงพ่อจรัล จะลงมาให้แก่ญาติโยมเพียง 2 เวลา คือ 10.00 น.และเวลา 14.00 น. นอกเวลานี้จะไม่สามารถพบได้  
ดังนั้น สมาชิกจึงต้องไปพบให้ได้ในช่วงเวลา 10.00 น. ผมขอน�าธรรมะ “คติธรรมหลวงพ่อจรัญ” มาฝากส�าหรับสมาชิกทุกท่านที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
คติธรรม 5 ประการ คือ  1 นิ่งได้ 2. ทนได้ 3. รอได้ 4. ช้าได้ 5. ดีได้ 
 ส�าหรับบทสวดมนต์อธิษฐานจิต จะเน้น บท พาหุงและมหากา ท่านจะเน้นเป็นประจ�าทุกท่าน ปฏิบัติธรรมทุกวันนะครับ 
 มีกิจกรรมเสริมอาชีพ มี 2 โครงการ คือ 1 หลักสูตรการท�าเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ Cupcake และ 2 หลักสูตรการท�าน�้าสมุนไพรบรรจุขวด  
ทั้ง 2 หลักสูตรมีคุณค่าใช้ประกอบอาชีพได้เลย ขอเชิญสมาชิกสมัครได้เลยครับ 
 ส�าหรับโครงการสุดท้ายเป็นการสัมมนาสมาชิกต่างจังหวัดครั้งที่ 2 ก�าหนดจัดสัมมนาวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท  
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสมาชิก 150 คน ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจ สมัครได้เลยนะครับ 
 สอมธ. มีค�าขวัญที่ว่า “สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ. ถ้าสมาชิกต้องการกู้หรือประสงค์จะรับสวัสดิการต่างๆ รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ สอมธ.
โดยตรงนะครับ เวลาและเนื้อที่จ�ากัด ขอลาสมาชิกไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ และร�่ารวยทุกคน สวัสดีครับ 

 รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์
 ประธานกรรมการวิชาการ 


