
4 มาตรการชวยเหลือสมาชกิภัยน้ําทวม       
 สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร จํากดั ไดออก 4 มาตรการ เพ่ือชวยเหลือสมาชกิผูประสบภัย

น้ําทวม ดังน้ี 1. มาตรการดานการใหบริการเงินรับฝาก  2. มาตรการชวยเหลือดานสวัสดิการ  3. มาตรการ  

ดานเงินใชจายระหวางน้ําทวม  และ 4. มาตรการเงินซอมแซมบานเมื่อสูสภาวะปกติ 
ผูชวยศาสตราจารยวันชัย ธนะวังนอย ประธานกรรมการ ไดกลาววา เพ่ือเปนการบรรเทาทุกขใหกับ

สมาชิก สอมธ. ที่ไดรับความเดือดรอนจากการประสบอุทกภยั คณะกรรมการอาํนวยการ ในการประชุม ครัง้ที่ 

33/2554 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดกําหนดออกมาตรการ 4 มาตรการ เพ่ือชวยเหลือสมาชิกดังน้ี 
 1. มาตรการดานการใหบริการเงินรับฝาก เน่ืองจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดประสบ

ภัยน้ําทวม สอมธ.จึงไมสามารถเปดใหบริการได สําหรับสมาชิกศูนยรังสิต ที่มีความประสงคจะใชบริการดาน       

ฝาก-ถอนเงิน ดําเนินการไดดังน้ี 
            1.1 กรณีท่ีตองการจะถอนเงนิ สามารถดาํเนินการไดดังน้ี 
                  - ติดตอถอนเงินไดที่สํานักงาน สอมธ.ทาพระจันทร  
    - กรณีไมสามารถเดินทางมาได สอมธ.ใหบริการโอนเงินผานธนาคารพาณิชย โดย สอมธ.จะ

โอนเงินใหเฉพาะบัญชีของสมาชิกเทานั้น ติดตอไดทีห่มายเลข 0-2623-5086-7 ตอ 103 และ 110 

     1.2 กรณท่ีีตองการจะฝากเงนิ สามารถมาฝากเงนิไดที่สํานักงาน สอมธ.ทาพระจันทร หรอืโอน

ผานบัญชีธนาคาร เพ่ือเขาบัญชีของสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สามารถดําเนินการได 

2 กรณี  
              - ชําระผาน Bill Payment  เปนการบริการชําระเงินผานระบบธนาคาร โดยสมาชิกไมตองสง 
FAX  และไมตองโทรยืนยัน เพียงนําแบบฟอรมใบแจงชําระเงินท่ี สอมธ. จัดทําไว (ขอรับไดที่ สอมธ. หรือ

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซต  www.savings.tu.th) โดยชําระได 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด  

ธนาคารทหารไทย จํากัด ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด   
   - ชําระโดยโอนเขาบัญชีธนาคาร สมาชิกสามารถนําเงินเขาบัญชีเงินฝากดวยตนเอง หรือโอน 

เงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด ” ไดดังนี้   
            1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาทาเตียน เลขท่ีบัญชี 026-1-01958-9  

            2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด สาขาบางลําภู เลขที่บัญชี 011-1-21678-4 
            3. ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขา มธ.-ทาพระจันทร เลขท่ีบัญชี 155-2-00006-7 

            4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด สาขาทาพระจันทร เลขท่ีบัญชี 114-2-07341-0 
            5. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางลําพู เลขท่ีบัญชี 116-4-27595-8 

             เม่ือโอนเงินแลว กรุณาแฟกซใบนําสงเงินโดยเขียน ชื่อ-สกุล ใหชัดเจน และสงมาทีโ่ทรสาร
หมายเลข 0-2225-9487 หรือโทรแจงที่หมายเลข 0-2623-5086-7 หรือสง Email : savings@tu.ac.th  

 2. มาตรการชวยเหลือดานสวัสดิการ  สอมธ. ไดเตรียมการชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยน้ําทวมโดย

สมาชิกท่ีประสบภัยน้ําทวม สามารถยื่นคําขอรับเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติได       

ณ สํานักงานทาพระจันทร พรอมแนบหลักฐานดังนี้ 

โปรดพลิก 

        2.1 สําเนาทะเบียนบานของสมาชิก/ผูประสบภัยพิบัติ 
    2.2 ภาพถายประมาณ 3-4 ภาพ (การถายภาพใหถายบานเลขที่ ถายใหเห็นบานทั้งหลัง  

ถายภายในตัวบานและ รอบบริเวณบาน และทรัพยสินท่ีเสียหาย) 
     2.3 หลักฐานรับรองความเสียหายที่ออกใหโดยสวนราชการ (ถามี) 

http://www.savings.tu.th/
mailto:savings@tu.ac.th


3. มาตรการดานเงินใชจายระหวางน้ําทวม เพื่อบรรเทาความเดือนรอนทางดานการเงินใหแกสมาชิกท่ี

ประสบอุทกภัย รวมทั้งสมาชิกท่ีมีความจําตองจะตองใชเงิน สอมธ. จึงไดออกเงินกูปนผลเร็วกวาปท่ีผานมา โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

 1. วงเงินใหกู             ใหกูไดสูงสุดไมเกิน  80%  ของเงินปนผลที่ไดรับเมื่อป 2553  
 2. กําหนดยื่นคําขอกู ยื่นคําขอกูไดตั้งแตวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555  

 3. การรับเงนิกู    สอมธ.โอนเงินกูปนผลเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูขอกูหลังจาก 
ยื่นคําขอกู 2 วันทําการ หรือกรณีเรงดวนจะพิจารณาเปนราย ๆ

 4. การผอนชําระ ชําระคืนเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อไดรับเงินปนผลป 2554

           5. อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.50 ตอป หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สอมธ. 

4. มาตรการเงินซอมแซมบานเมื่อสูสภาวะปกติ สอมธ.ไดอนุมัติเงินใหกูยืมเฉพาะกิจ เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกอันเนื่องมาจากอุทกภัย เพื่อใหสมาชิกสามารถนําเงินไปซอมแซมท่ีอยูอาศัย 

หลังจากที่สภาวะการณไดเขาสูภาวะปกติแลว ดังมีหลักเกณฑการใหกูดังนี้ 
    1. วงเงินกู  สูงสุดไดไมเกิน 30,000  บาท ไมตองใชสมาชิกค้ําประกัน    
     2.  การชําระหนี้  ชําระเงินคืนแบบเงินตนบวกดอกเบี้ย ไมเกิน  24  งวด และไมเกินเกษียณอายุราชการ 
        (ประมาณเดือนละ 1,400 บาท) 

     3.  สิทธิการกู  ผูกูตองเปนสมาชิกท่ีปฏิบัติงานใน มธ.ท่ีมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป   
ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และมีความสามารถในการชําระหนี้ 

           4. อัตราดอกเบี้ย  รอยละ 5.50 ตอป หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศการของ สอมธ. 
         5. การรับเงินกู   ยื่นกอน 9.30 น. รับไดตั้งแต 14.00 น. ยื่นหลัง 14.00 น รับวันทําการถัดไป   

หรือกรณีเรงดวนจะพิจารณาเปนราย ๆ 
ประธานกรรมการ ไดกลาวเพิ่มเติมวา สอมธ. มีความหวงใยตอสมาชิกท่ีประสบอุทกภัยทุกคน  สอมธ.เช่ืออยางยิ่ง

วา หลักการสหกรณท่ีวาตองชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันจะทําใหมีความอุนใจที่จะผานอุทกภัยครั้งนี้

รวมกัน จากหลักการนี้ ทาง สอมธ. จึงไดดําเนินการออกมาตรการ 4 มาตรการ  เพื่อชวยเหลือสมาชิก สําหรับ

มาตรการดานสวัสดิการสมาชิกท่ีจะยื่นขอรับสวัสดิการ ในสวนของหนังสือรับรองความเสียหายของสวนราชการ 

สอมธ. ขอความรวมมือสมาชิกเพ่ือนํามาประกอบการยื่นดวย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา แตถาหากสมาชิก  

ไมมีหนังสือรับรองฯ สอมธ.ก็จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป และเพื่อเปนขอมูลสําหรับสมาชิกการขอหนังสือรับรองฯ 

สมาชิกสามารถที่จะไปขอรับได ณ ท่ีวาการเขต หรืออําเภอในทองท่ีนั้น ๆ ซ่ึงสามารถที่จะนําไปยื่นเพื่อขอรับความ

ชวยเหลือจากสวนราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ไดดวย อนึ่งในสวนของภาพถาย สมาชิกอาจจะรอใหน้ําลดกอน  

แลวไปถายภาพก็ได เนื่องจากการยื่นขอรับสวัสดิการโดยยังไมมีกําหนดที่จะปดรับการยื่น และตองเรียนใหทราบวา 

สอมธ.ใหความชวยเหลือเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่ีพักอาศัยเทานั้น ความเสียหายอื่นๆ เชน เรือกสวนไรนา 

รถยนต จะไมไดรับความชวยเหลือ และขอเปนกําลังใจใหทุกคนฟนฝาอุปสรรคกับมหาอุทกภัยครั้งนี้ 

............................................................. 
 


	4 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภัยน้ำท่วม       

