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อัติราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
ณ มิถุุนายน 2565

เงินฝากออมที่รัพยั์	 อัต่ราดิอกเบ้�ยั	0.75%	ต่่อปี	
เงินฝากออมที่รัพยั์สินที่วั้	 อัต่ราดิอกเบ้�ยั	1.00%	ต่่อปี
เงินฝากออมที่รัพย์ัพิเศูษ	 อัต่ราดิอกเบ้�ยั	2.00%	ต่่อปี
เพ่�อสวััสดิิการ	 	
เงินฝากประจำาที่วั้ที่รัพยั์	 อัต่ราดิอกเบ้�ยั	2.00%	ต่่อปี	
เงินฝากประจำา	 อัต่ราดิอกเบ้�ยั	1.75-3.00%	ต่่อปี	
อัต่ราดิอกเบ้�ยัเงินก้�	 4.50%	ต่่อปี	
	 (1	กุมภาพันธ์	2565)

Mobile Application

50 ปี ี สอมธ.
11 กัันยายน 2565
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ทรงิพระเจำริญ
28 กรกฎาคม วันเฉล่ิมพระชนมพรรษา

พระบี้าทสมเด็จำพระปรเมนทรรามาธิบี้ด้ศร้สินทรมหาวชิราล่งิกรณ 

พระวชิรเกล่้าเจำ้าอยู่หัว รัชกาล่ท้่ 10

ด้วยเกล่้าด้วยกระหม่อม

ข่้าพระพุทธเจำ้า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาล่ัยธรรมศาสติร์ จำำากัด



หน่วัยั	:	บาที่

พ.ค.65 มิ.ยั.65

จำานวันสมาชิิก 	10,184	คน	 	10,168	คน	

1.	 สินที่รัพยั์รวัม 	35,939,384,357.84	 	40,744,737,149.13	

1.1	 เงินให�สมาชิิกก้� 	5,202,680,540.64	 	5,192,154,922.94	

1.2	 เงินให�สหกรณ์อ่�นก้� 	3,582,032,000.00	 	4,708,252,000.00	

1.3	 เงินลำงทีุ่น

1.3.1	 เงินสดิ/เงินฝากธนาคาร 	494,597,922.51	 	575,036,317.73	

1.3.2	 เงินฝากสหกรณ์อ่�น 	3,000,000,000.00	 	3,000,000,000.00	

1.3.3	 เงินลำงทีุ่นระยัะสั�นแลำะยัาวั 	23,556,409,118.78	 	27,168,037,068.06	

1.4	 สินที่รัพยั์อ่�น 	103,664,775.91	 	101,256,840.40	

2.	 หน้�สินรวัม

2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิิก 	22,852,242,322.28	 	22,938,284,656.61	

2.2	 เงินก้�ยั่ม	-	ระยัะสั�น 	3,855,000,000.00	 	8,525,000,000.00	

2.3	 หน้�สินอ่�น 	228,796,496.50	 	223,593,123.03	

3.	ทีุ่นของสหกรณ์

3.1	 ทีุ่นเร่อนหุ�น 	6,715,489,680.00	 	6,747,369,160.00	

3.2	 ทีุ่นสำารอง 	1,678,876,554.09	 	1,678,876,554.09	

3.3	 ทีุ่นสะสมแลำะอ่�น	ๆ 	115,526,520.69	 	114,494,920.69	

3.4	 กำาไรจากเงินลำงทีุ่นที่้�ยัังไม่เกิดิข้�น 	357,841,223.61	 	357,119,785.67	

4.	 การให�ทีุ่นสวััสดิิการต่่าง	ๆ

4.1	 ทีุ่นการศู้กษาบุต่รของสมาชิิก 	59,250.00	
(23	รายั)

	59,250.00	
(23	รายั)

4.2	 ทีุ่นเพ่�อชิ่วัยัเหลำ่อสมาชิิกเม่�อที่ำาการสมรส 	30,000.00	
(20	รายั)	

	36,000.00	
(24	รายั)	

4.3	 ทีุ่นเพ่�อสมที่บเป็นค่ารักษาพยัาบาลำให�แก่สมาชิิก 	1,649,700.00	
(776	รายั)

	1,749,300.00	
(835	รายั)	

4.4	 ทีุ่นเพ่�อการสงเคราะห์เก้�ยัวักับการศูพของค้่สมรสหร่อบุต่รหร่อบิดิามารดิา 	995,000.00	
(104	รายั)

	1,209,000.00	
(127	รายั)

4.5	 ทีุ่นสมที่บเป็นเจ�าภาพสวัดิพระอภิธรรมศูพ 	35,000.00	
(7	รายั)	

	45,000.00	
(9	รายั)

4.6	 ทีุ่นเพ่�อสงเคราะห์สมาชิิกหร่อค้่สมรสหร่อบิดิามารดิา	ประสบภัยัพิบัต่ิ 	50,200.00	
(11	รายั)

	50,200.00	
(11	รายั)

4.7	 ทีุ่นเพ่�อสวััสดิิการสำาหรับสมาชิิกผู้้�เป็นโสดิ 	12,000.00	
(8	รายั)

	15,000.00	
(10	รายั)

4.8	 เงินค่าสินไหมที่ดิแที่นกรณ้สมาชิิกเส้ยัชิ้วัิต่	หร่อไดิ�รับอันต่รายัแก่ร่างกายัจากอุบัต่ิเหตุ่ 	54,996.45	
(12	รายั)

	63,249.95	
(18	รายั)

4.9	 กองทีุ่นที่ดิแที่นกรณ้สมาชิิกถ้งแก่กรรม 	1,140,000.00	
(10	รายั)

	1,300,000.00	
(12	รายั)

4.10	กองทีุ่นที่ดิแที่นกรณ้สมาชิิกอายัุ	ครบ	61-95	ปีบริบ้รณ์ 	2,800,600.00	
(383	รายั)

	3,372,200.00	
(456	รายั)

4.11	 กองทีุ่นเกษ้ยัณอายัุราชิการ 	380,000.00	
(11	รายั)	

	430,000.00	
(12	รายั)	

4.12	สวััสดิิการชิ่วัยัเหลำ่อสมาชิิกผู้้�ต่ิดิเชิ่�อไวัรัสโคโรนา	2019	(COVID-19) 	3,286,000.00	
(1,092	รายั)

	3,985,000.00	
(1,325	รายั)

วันน้�ท้่... สอมธ.
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ผ่่านมาแป๊๊บเดีียวนี�ก็็ผ่่านมาคร่ึ่�งป๊ีแล้้ว  
โควิดี-19 ยังคงอย่่ก็ับพวก็เรึ่าแล้ะก็ล้ายเป๊็นโรึ่ค
ป๊รึ่ะจำำาถิ่ิ�นที่ี�ยงัคงมคีวามรึ่นุแรึ่งแล้ะมคีวามสำำาคญั
ต่่อสำุขภาพของพวก็เรึ่า รึ่วมถิ่่งภาวะเศรึ่ษฐก็ิจำ
ที่ี�แม้จำะฟื้้�นแต่่ยังฟื้้�นไม่เต่็มที่ี�แถิ่มยังมีสำงครึ่าม
รึ่ัสำเซีีย-ย่เครึ่น สำ่งผ่ล้ต่่อนำ�ามันที่ี�แพงมาก็ข่�น  
ยิ�งส่ำงผ่ล้ต่่อภาวะเศรึ่ษฐกิ็จำ ที่ำาให้้เกิ็ดีปั๊ญห้าต่่อ
ก็ารึ่ดีำารึ่งชีีวิต่ของสำมาชิีก็ได้ี สำอมธ. ก็็จำะเป็๊น
สำ่วนห้น่�งที่ี�สำำาคัญที่ี�จำะชี่วยห้ม่่มวล้สำมาชีิก็ให้้ผ่่าน
พ้นวิก็ฤต่นี�ไป๊ให้้ได้ี โดียนอก็เห้นือจำาก็ก็ารึ่เป๊็น
ทัี่�งแห้ล่้งเงินออมแล้ะแห้ล่้งเงินก้่็แก็่สำมาชีิก็แล้้ว 
สำห้ก็รึ่ณ์์ออมที่รึ่ัพย์ยังมีสำวัสำดีิก็ารึ่ต่่างๆ มาก็มาย
ให้้ก็ับสำมาชีิก็ ซี่�งห้ล้ายอย่างพวก็เรึ่าอาจำไม่ร้่ึ่  
สำมาชีิก็สำามารึ่ถิ่อ่านไดี้ในวารึ่สำารึ่ข่าวฉบับนี�  
สำห้ก็รึ่ณ์์จำ่งไม่ใชี่เพียงสำถิ่าบันก็ารึ่เงินเท่ี่านั�น แต่่
เป๊็นสำถิ่าบันเพื�อชีีวิต่ของสำมาชีิก็อีก็ดี้วย

คร่ึ่�งป๊ทีี่ี�ผ่า่นมา สำอมธ. ได้ีที่ำาห้ล้ายสำิ�งห้ล้าย
อย่างต่ามที่ี�พวก็เรึ่าต่ั�งใจำไว้ เชี่น ก็ารึ่เดีินที่าง 
เ ยี� ยมเพื� อนสำห้ก็รึ่ณ์์ออมที่รัึ่พย์ภาคต่่ างๆ 
ก็ว่า 20 แห้่งเพื�อก็รึ่ะชีับความสำัมพันธ์แล้ะก็ารึ่
ป๊ล้่อยเงินก้่็ให้้กั็บสำห้ก็รึ่ณ์์ต่่างๆ เพื�อให้้ได้ีผ่ล้

ต่อบแที่นที่ี�จำะนำามาต่อบแที่นสำมาชิีก็ นอก็จำาก็นี� 
ยังมีความคืบห้น้าในก็ารึ่พัฒนา Application 
ที่ี�สำามารึ่ถิ่เชีื�อมกั็บธนาคารึ่พาณ์ิชีย์ได้ี โดีย 
ในเดืีอนนี� ไ ด้ีให้้ก็รึ่รึ่มก็ารึ่ที่ดีล้องใชี้อย่่แล้ะ
สำมาชีิก็น่าจำะเรึ่ิ�มใชี้ไดี้ในเดีือนสำิงห้าคมนี� โดีย 
คาดีว่าน่าจำะเป๊็นก็ารึ่อำานวยความสำะดีวก็ให้้ก็ับ
สำมาชีิก็ไดี้เป๊็นอย่างมาก็แล้ะก็้าวสำ่่สำห้ก็รึ่ณ์์ดีิจำิที่ัล้
เต็่มร่ึ่ป๊แบบต่่อไป๊ สำำาห้รึ่ับ สำอมธ. เวล้าชี่างผ่่าน
ไป๊เรึ่็วจำรึ่ิงๆ ครึ่ับ พวก็เรึ่าต่่างที่ำางานห้นัก็เพื�อให้้
ไดี้ผ่ล้ป๊รึ่ะก็อบก็ารึ่ที่ี�ดีีเพื�อสำมาชีิก็ทุี่ก็คน ห้วังว่า
สำมาชีกิ็จำะสำามารึ่ถิ่ดีำาเนนิกิ็จำก็รึ่รึ่มต่า่งๆ ได้ีต่ามทีี่� 
ต่ั�งใจำไว้

อาก็าศในห้น้าฝนนี�อาจำที่ำาให้้ห้ล้ายท่ี่าน
เจำ็บป๊่วยไดี้ อย่าล้ืมด่ีแล้สำุขภาพดี้วยนะครึ่ับแล้ะ
รึ่ะวังภัยที่ี�อาจำมาจำาก็นำ�าไดี้เชี่นก็ัน ห้าก็เจำ็บป๊่วย
ห้รึ่ือป๊รึ่ะสำบภัยอย่าล้ืมน่ก็ถิ่่ง สำอมธ. นะครึ่ับ

โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉััตรชั่ย ม่ิ่�งมิ่าลััยรักษ์์

ประธานกรรมการ 

พบสมาชิิก 
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สวัสดิการอะไร......ใครยังิไม่รู้ 

เป็นสมาชิิกมาก็นาน	สอมธ.	ให�อะไรบ�าง	ใครยัังไม่ร้�……มาที่างน้�	จ�า	

...เป็นสมาชิิกมาก็นาน	ฉััน..	ยัังไม่เคยัร้�เลำยัวั่า	สอมธ.	ให�สวััสดิิการอะไรบ�าง?	

...ม้สวััสดิิการน้�ให�สมาชิิกดิ�วัยัเหรอ?	

ในเดิ่อนกันยัายัน	 2565	 น้�	 สอมธ.	 ไดิ�ก่อต่ั�งครบ	 50	 ปี	 แลำ�วันะคะ	 ต่ลำอดิระยัะเวัลำาท้ี่�ผู้่านมาจนครบวัาระ	 50	 ปี	 

เห็นวั่า	 สอมธ.	 ม้ควัามสำาคัญต่่อประชิาคมธรรมศูาสต่ร์เป็นอยั่างมากแบบครบวังจรเลำยัก็วั่าไดิ� “ยามมีให้้มาฝาก ยามยาก

ให้้มาถอน ยามเดืือดืร้้อนให้้มาก้้”	 คนเก่าแก่	 ที่่านเคยัพ้ดิไวั�	 สอมธ.	 เป็นสถาบันการเงินที่้�ให�บริการดิ�านเงินฝาก	 โดิยัให�

อัต่ราดิอกเบ้�ยัที่้�ส้งกวั่าธนาคารพาณิชิยั์	 ให�บริการดิ�านเงินก้�ชิ่วัยัให�สมาชิิกม้ท้ี่�อย่้ัอาศูัยั	 ม้ควัามเป็นอย่้ัท้ี่�ดิ้ข้�น	 ม้การส่งเสริม 

ดิ�านอาช้ิพ	 ม้สวััสดิิการต่่างๆ	 ช่ิวัยัเหลำ่อสมาชิิก	 ต่ั�งแต่่เริ�มสมัครเป็นสมาชิิก	 จนถ้งวัาระสุดิที่�ายั	 นอกจากจะดิ้แลำสมาชิิกแลำ�วั	 

สอมธ.	 ยัังม้สวััสดิิการท้ี่�ชิ่วัยัเหลำ่อครอบครัวัของสมาชิิกอ้กดิ�วัยั	 อาที่ิ	 ทุี่นการศู้กษาบุต่ร	 ทุี่นสงเคราะห์เก้�ยัวักับศูพค่้สมรส	 

บิดิา	มารดิา	บุต่รของสมาชิิก	เป็นต่�น	

เมื่อท่าน สมัครเป็นสมาชิก สอมธ. ท่านจำะได้รับี้สวัสดิการ อะไรบี้้างิ

ประกันอุบี้ัติิเหตุิหล่ังิจำากสมัครเป็นสมาชิกแล่้วภายใน 31 วัน สอมธ. จำะประกันอุบี้ัติิเหตุิภายในวงิเงิิน 300,000 บี้าท  

แล่ะค่ารักษาพยาบี้าล่จำากอุบี้ัติิเหติุภายในวงิเงิิน 15,000 บี้าท 

การประสบี้อุบี้ัติิเหติุถุึงิกับี้สูญเส้ยช้วิติหรืออวัยวะ

-	 ม่อสองข�างต่ั�งแต่่ข�อม่อ	หร่อเที่�าสองข�างต่ั�งแต่่ข�อเที่�าหร่อสายัต่าสองข�าง	 300,000	บาที่

-	 ม่อหน้�งข�างต่ั�งแต่่ข�อม่อแลำะเที่�าหน้�งข�างต่ั�งแต่่ข�อเที่�า	 300,000	บาที่	

-	 ม่อหน้�งข�างต่ั�งแต่่ข�อม่อแลำะสายัต่าหน้�งข�าง		 300,000	บาที่	

-	 เที่�าหน้�งข�างต่ั�งแต่่ข�อเที่�าแลำะสายัต่าหน้�งข�าง	 300,000	บาที่

-	 ม่อหน้�งข�างต่ั�งแต่่ข�อม่อ	 180,000	บาที่	

-	 เที่�าหน้�งข�างต่ั�งแต่่ข�อเที่�า	 180,000	บาที่

-	 สายัต่าหน้�งข�าง	 180,000	บาที่	

ทุนการศึกษา สอมธ. มอบี้ทุนการศึกษาแก่บีุ้ติรสมาชิก เป็นประจำำาทุกปี ดังิน้� 

-	 ทีุ่นเร้ยันดิ้	 ทีุ่นลำะ	2,500	บาที่	

-	 ทีุ่นเร้ยันดิ้แลำะส่งเสริมการศู้กษา	 ทีุ่นลำะ	3,500	บาที่

-	 ทีุ่นส่งเสริมการศู้กษา	 ทีุ่นลำะ	3,000	บาที่	

-	 ทีุ่นเร้ยันดิ้แต่่ขาดิแคลำนทีุ่นที่รัพยั์	จ่ายัต่ามระดิับทีุ่นการศู้กษา	ประกอบดิ�วัยัค่าใชิ�จ่ายัประจำาเดิ่อน,	 

	 ค่าเคร่�องแต่่งกายั,	ค่าวััสดิุอุปกรณ์การศู้กษา	
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	ทุนเพื่อช่วยเหล่ือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 

	 เม่�อสมาชิิกสมรสแลำะไดิ�จดิที่ะเบย้ันสมรสโดิยัถก้ต่�อง 

ต่ามกฎหมายัจะไดิ�รับการชิ่วัยัเหลำ่อรายัลำะ	 1,500	 บาที่	 

**แจ�งควัามจำานง	ขอรับเงินภายัใน	1	ปี**

	ทุนเพื่อสมทบี้เป็นค่ารักษาพยาบี้าล่ 

 เหมาจ่ายัในอัต่ราวัันลำะ	300	บาที่	แต่่ไม่เกิน	ครั�งลำะ	 

20	 วััน	 ต่่อครั�ง	 **แจ�งควัามจำานง	 ขอรับเงินภายัใน	 120	 วััน	 

นับจากวัันออกจากสถานพยัาบาลำ**

	ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับี้สมาชิกผูู้้เป็นโสด 

 เม่�อเปน็สมาชิิกใน	สอมธ.	ต่ั�งแต่	่15	ปีข้�นไป	แลำะอายัคุรบ	

50	ปี	บรบ้ิรณ	์ไม่เคยัขอรบัสวัสัดิกิารของ	สอมธ.	เก้�ยัวักบับตุ่ร 

สอมธ.	จ่ายัเงินให�สำาหรับสมาชิิกผู้้�เป็นโสดิคนลำะ	1,500	บาที่	 

**แจ�งควัามจำานงขอรับเงินภายัใน	1	ปี**

กองทุุนเกษีียณอายุร้าชการ้

สมาชิิกที่้�ปฏิิบัต่ิงานในมหาวัิที่ยัาลำัยัฯ	 จนเกษ้ยัณอายัุ

ราชิการ	หร่อลำาออกจากราชิการเม่�อม้อายุ 50 ปี	ข้�นไป	หร่อ

ดิ�วัยัเหต่รุบัราชิการนานต่ั�งแต่ ่25 ป	ีข้�นไป	สอมธ.	จะต่อบแที่น	 

ดิังน้�

กรณ้ออกจำากราชการ หรืองิานประจำำาเม่ือม้อายุติั�งิแต่ิ  

50 ปี ข่ึ�นไป	ไดิ�รับเงิน	10,000-60,000	บาที่	

กรณ้ล่าออกจำากราชการเมื่อม้อายุน้อยกว่า 50 ปี แติ่รับี้

ราชการหรืองิานประจำำาติั�งิแติ่ 25 ปี ข่ึ�นไป ไดิ�รับเงิน	5,000-

25,000	บาที่	

กรณส้มาชิกอายุครบี้ 61 ป ีถุงึิอายุ 95 ป ีบี้รบิี้รูณ ์สอมธ.	 

จะจ่ายัเงินสวััสดิิการเงินกองทุี่นที่ดิแที่นให�สมาชิิกนำาไปใชิ�จ่ายั 

ในขณะดิำารงช้ิวัิต่อย่้ัเป็นรายัปี	 ได้รับี้เงิิน 400-6,000 บี้าท  
*โดิยัจำานวันเงนิที่้�สมาชิิกรบัไปแลำ�วั	จะหกัออกจากเงนิที่ดิแที่นต่ามสทิี่ธิ

ที่้�สมาชิิกจะไดิ�รับจากกรณ้เส้ยัชิ้วัิต่*

	ทนุเพือ่การสงิเคราะห์เก้ย่วกับี้การศพ คูส่มรส หรือบี้ตุิร หรือ
บี้ิดา หรือมารดาข่องิสมาชิก 

ไดิ�รับเงิน	 6,000-15,000	 บาที่	 **แจ�งควัามจำานง	 

ขอรับเงินภายัใน	1	ปี**

	เงิินกองิทุนทดแทนสมาชิกเนื่องิจำากการเส้ยช้วิติหรือได้รับี้
อันติรายแก่ร่างิกาย 

ไดิ�รับเงิน	 20,000-250,000	 บาที่	 **แจ�งควัามจำานง

	ขอรับเงินภายัใน	1	ปี**

	ทุนเพื่อการสงิเคราะห์สมาชิก หรือ คู่สมรส หรือบี้ิดา หรือ
มารดาข่องิสมาชิกผูู้้ประสบี้ภัยพิบี้ัติิ

1.	 ที่้�พักแลำะที่รัพย์ัสินของสมาชิิกเองต่ามควัามเส้ยัหายั

จริง	แต่่ต่�องไม่เกินวังเงิน	50,000	บาที่	

2.	 ท้ี่�พักแลำะที่รัพยั์สินซึ่้�งสมาชิิกเช่ิาอาศูัยั	 แลำะต่�องอยั้่

อาศูัยัต่ิดิต่่อกันมาไม่น�อยักวั่า	 3	 ปี	 ให�ไดิ�รับควัามชิ่วัยัเหลำ่อ 

ไม่เกินวังเงิน	20,000	บาที่

3.	 ท้ี่�พักแลำะที่รัพย์ัสินของค่้สมรสหร่อของบิดิาให�ไดิ�รับ

ควัามชิ่วัยัเหลำ่อไม่เกินวังเงิน	20,000	บาที่	

		 **แจ�งควัามจำานง	ขอรับเงินภายัใน	1	ปี**

	ทนุสาธารณประโยชนเ์พ่ือชว่ยเหล่อืสมาชกิท้ม่หาวิทยาลั่ยฯ  

ให้ออกจำากราชการเพราะเหติุทุพพล่ภาพ 

ไดิ�รับเงินจำานวัน	10,000-160,000	บาที่

สอมธ. มีสวััสดิืการ้มากมาย เพืื่�อปร้ะโยชน์ของทุ่าน  

โปร้ดืศึึกษีาร้ายละเอียดืให้้คร้บถ้วันค่ะ 

ในสภาวัะเศูรษฐกิจที่้�ถดิถอยั	 ปัจจัยัภายันอกที่ำาให�

การลำงทีุ่นค่อนข�างยัากลำำาบาก	การดิำาเนินกิจการอาจม้สะดิุดิ

บ�าง	แต่่ถ�าพวักเรายัังเป็นอันหน้�งอันเดิ้ยัวักัน	เชิ่�อมั�นในระบบ

สหกรณ์	 วั่ายัังม้ควัามโปร่งใส	 ม้ควัามรับผู้ิดิชิอบต่่อสังคม	 

ช่ิวัยัเหล่ำอซ้ึ่�งกันแลำะกัน	แสดิงควัามคิดิเห็นต่ามหลัำกประชิาธิปไต่ยั	

แลำะอยั้่บนพ่�นฐานควัามเป็นจริง	ทีุ่กอยั่างก็จะผู้่านไปไดิ�	

สอมธ.	 ขอขอบคุณสมาชิิกทุี่กท่ี่านที่้�ให�การสนับสนุน

กิจการ	กิจกรรม	ต่ลำอดิระยัะเวัลำาที่้�ผู้่านมา	สอมธ.	จะพัฒนา

ต่่อไปเร่�อยั	ๆ	เพ่�อให�สมาชิิกไดิ�รับสิ�งดิ้	ๆ	ต่ลำอดิไป	
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ภาพกิจำกรรม สอมธ.

เย้่ยมชมแล่ะศึกษาดูงิาน สร้างิความสัมพันธ์ 

เย้่ยมชมศึกษาดูงิาน I สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคติะวันออกเฉ้ยงิเหนือ 12 สหกรณ์ 

	 สหกรณ์ออมที่รัพย์ัมหาวิัที่ยัาลัำยัธรรมศูาสต่ร์	 จำากัดิ	 

นำาโดิยั	ผู้ศู.นพ.ฉััต่รชัิยั	มิ�งมาลำยััรักษ	์ประธานกรรมการ	พร�อม

ดิ�วัยัคณะกรรมการดิำาเนินการแลำะเจ�าหน�าท้ี่�	 เข�าเย้ั�ยัมชิมแลำะ

ศู้กษาดิ้งานสหกรณ์ออมที่รัพยั์	 ภาคต่ะวัันออกเฉ้ัยังเหน่อ	 

ระหว่ัางวัันท้ี่�	 8-13	 พฤษภาคม	 2565	 จำานวัน	 12	 สหกรณ์	 

แลำะเย้ั�ยัมชิมศู้กษาด้ิงานสหกรณ์ออมที่รัพย์ัภาคเหน่อ	 แลำะ 

ภาคกลำาง	ระหวัา่งวันัที่้�	6-10	มถุินายัน	2565	จำานวัน	7	สหกรณ์	 

เพ่�อพบปะพ้ดิคุยัแลำกเปลำ้�ยันควัามคิดิเห็น	 แลำะสร�างควัาม

สัมพันธ์อันดิ้	สอมธ.	ขอขอบคุณทีุ่กๆ	สหกรณ์ที่้�ให�การต่�อนรับ 

อยั่างอบอุ่น	
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ภาพกิจำกรรม สอมธ.

เย้่ยมชมศึกษาดูงิาน I สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกล่างิแล่ะภาคเหนือ 7 สหกรณ์ 

I  เย้่ยมชมศึกษาดูงิาน  I 

สอมธ.	นำาโดิยั	ผู้ศู.นพ.ฉััต่รชิัยั	มิ�งมาลำัยัรักษ์	ประธานกรรมการ	พร�อมดิ�วัยัคณะกรรมการ	ผู้้�จัดิการแลำะเจ�าหน�าที่้�	เยั้�ยัมชิมแลำะ

ศู้กษาดิ้งาน	พ้ดิคุยัแลำกเปลำ้�ยันควัามคิดิเห็นแลำะสร�างควัามสัมพันธ์อันดิ้

สำห้ก็รึ่ณ์์ออมที่รึ่ัพย์มห้าวิที่ยาลั้ยเก็ษต่รึ่ศาสำต่ร์ึ่ จำำากั็ดี เมื�อวันที่ี� 13 มิถิุ่นายน 2565 

สำห้ก็รึ่ณ์์ออมที่รึ่ัพย์จำุฬาล้งก็รึ่ณ์์มห้าวิที่ยาล้ัย จำำาก็ัดี เมื�อวันที่ี� 23 มิถิุ่นายน 2565
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สอมธ. ร่่วมแสดงความยิินดี ในโอกาสทีี่�หน่วยิงานต่่าง ๆ  ของมหาวิที่ยิาลััยิฯ คร่บร่อบการ่ก่อตั่�ง ดังนี�

สอมธ. บร่ร่ยิายิให้ความร้้่เร่่�องการ่ให้บริ่การ่ แลัะสวัสดิการ่ของสหกร่ณ์์ แลักเปลีั�ยินความคิดเห็นกับ

สมาชิิก ในโอกาสทีี่�หน่วยิงานจััดสัมมนาของหน่วยิงาน พร้่อมสนับสนุนเงินในการ่จััดสัมมนา 

แสดงิความยินด้

บี้รรยายหน่วยงิาน 

คณ์ะเศรึ่ษฐศาสำต่รึ่์ ครึ่บรึ่อบ 73 ป๊ ี
แห้่งก็ารึ่ก็่อต่ั�ง ณ์ คณ์ะเศรึ่ษฐศาสำต่รึ่์    

มธ. ท่ี่าพรึ่ะจัำนที่ร์ึ่ เมื�อวันทีี่� 14 มิถุิ่นายน 2565

สำำานัก็งานศ่นย์เที่คโนโล้ยีสำารึ่สำนเที่ศแล้ะ
ก็ารึ่สืำ�อสำารึ่ ครึ่บรึ่อบ 40 ปี๊ แห่้งก็ารึ่ก่็อตั่�ง  
ณ์ สำำานัก็งานศ่นย์ฯ อาคารึ่วิที่ยบรึ่ิก็ารึ่  

มธ. ศ่นย์รึ่ังสำิต่ เมื�อวันที่ี�  
24 มิถิุ่นายน 2565

คณ์ะรึ่ัฐศาสำต่รึ่์ ครึ่บรึ่อบ 73 ป๊ี  
แห้่งก็ารึ่ก็่อต่ั�ง ณ์ ห้้องป๊รึ่ะชีุม  
ศ.ที่วี แรึ่งขำา มธ. ที่่าพรึ่ะจำันที่รึ่์  
เมื�อวันที่ี� 14 มิถิุ่นายน 2565 

สำถิ่าบันเที่คโนโล้ยีนานาชีาต่ิสำิรึ่ินธรึ่ 
ครึ่บรึ่อบ 30 ป๊ี แห้่งก็ารึ่ก็่อต่ั�ง 

ณ์ บรึ่ิเวณ์โถิ่งชีั�น 1 อาคารึ่เรึ่ียนแล้ะ
สำำานัก็งานสำถิ่าบันฯ มธ. ศ่นย์รึ่ังสำิต่  

เมื�อวันที่ี� 28 มิถิุ่นายน 2565 

สำถิ่าบันเอเชีียต่ะวันออก็ศ่ก็ษา  
ครึ่บรึ่อบ 38 ป๊ี แห้่งก็ารึ่ก็่อต่ั�ง

 ณ์ สำถิ่าบันเอเชีียฯ มธ. ศ่นย์รึ่ังสำิต่  
เมื�อวันที่ี� 17 มิถิุ่นายน 2565

คณ์ะพยาบาล้ศาสำต่รึ่์ ครึ่บรึ่อบ 26 ป๊ี 
แห้่งก็ารึ่ก็่อต่ั�ง ณ์ ห้้อง 2014  

อาคารึ่เรึ่ียนแล้ะป๊ฏิิบัต่ิก็ารึ่รึ่วม
มธ. ศ่นย์รึ่ังสำิต่ เมื�อวันที่ี�  

28 มิถิุ่นายน 2565

บรึ่รึ่ยายให้้ก็ับสำมาชีิก็สำังก็ัดีโรึ่งพิมพ์ มธ.
 เมื�อวันที่ี� 16 มิถิุ่นายน 2565 

พรึ่้อมสำนับสำนุนก็ารึ่จำัดีก็ารึ่สำัมมนา จำำานวน 4,920 บาที่ 

บรึ่รึ่ยายให้้ก็ับสำมาชีิก็สำังก็ัดีก็องคล้ังแล้ะก็องบรึ่ิห้ารึ่ก็ารึ่คล้ัง
ก็ลุ้่มก็ารึ่ธุรึ่ก็ิจำ เมื�อวันที่ี� 22 มิถิุ่นายน 2565 

พรึ่้อมสำนับสำนุนก็ารึ่จำัดีก็ารึ่สำัมมนา จำำานวน 8,880 บาที่ 
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แสดงิความเส้ยใจำ 

คุณพัชิรินที่ร์	เที่้ยันเงิน	เลำขที่ะเบ้ยัน	05565

สังกัดิคณะพาณิชิยัศูาสต่ร์ฯ	ณ	วััดิไที่รน�อยั	จ.นนที่บุร้	

เม่�อวัันที่้�	25	พฤษภาคม	2565

คุณชิาญ	เนต่ร์มาเกลำ็ดิ	เลำขที่ะเบ้ยัน	01057	

สังกัดิที่ั�วัไป	(ลำ้กจ�างบำาเหน็จรายัเดิ่อน)	ณ	วััดิมะลำิ	กรุงเที่พฯ	 

เม่�อวัันที่้�	15	มิถุนายัน	2565	

สอมธ.	 ร่วัมเป็นเจ�าภาพพิธ้สวัดิพระอภิธรรมศูพ	 สมาชิิก	 5	 ที่่าน	 แลำะขอแสดิงควัามเส้ยัใจต่่อครอบครัวัของที่่านมา	 

ณ	โอกาสน้�	

คุณปราณ้	ชิาญณรงค์	เลำขที่ะบ้ยัน	06374

สังกัดิที่ั�วัไป	(ข�าราชิการบำานาญ)	ณ	วััดิแจ�งลำำาหิน

	จ.ปทีุ่มธาน้	เม่�อวัันที่้�	25	พฤษภาคม	2565

ผู้้�ชิ่วัยัศูาสต่ราจารยั์เต่็มใจ	สุวัรรณที่ัต่	เลำขที่ะเบ้ยัน	00543	 

สังกัดิที่ั�วัไป	(ข�าราชิการบำานาญ)	อดิ้ต่ประธานกรรมการ 

แลำะท้ี่�ปร้กษากิต่ติ่มศัูกดิิ�	ณ	วััดิมกุฏิกษัต่ริยัารามราชิวัรวิัหาร	กรุงเที่พฯ	 

เม่�อวัันที่้�	18	มิถุนายัน	2565

รองศูาสต่ราจารยั์	ดิร.ฐกัดิ	ศูร้คำาพร	เลำขที่ะเบ้ยันที่้�	02968	 

สังกัดิทัี่�วัไป	(ข�าราชิการบำานาญ)	ณ	วััดิเคร่อวััลำย์ัวัรวิัหาร	กรุงเที่พฯ	 

เม่�อวัันที่้�	29	มิถุนายัน	2565

บิดิาของ	คุณบุศูริน	ชิ�างอยั้่	ผู้้�จัดิการ	สอมธ.	

ณ	วััดิบางเลำนเจริญ	จ.นนที่บุร้	

เม่�อวัันที่้�	1	กรกฎาคม	2565
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั่ยธรรมศาสติร์ จำำากัด  
จำดัสมัมนาคณะกรรมการดำาเนนิการเจ้ำาหน้าท้ ่“เร่ืองิการบี้รหิาร
ความเส่้ยงิแล่ะการควบี้คุมภายใน” ติามกฎกระทรวงิท้ป่ระกาศ
ใช้เม่ือวนัท้ ่ 10 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยได้เร้ยนเชญิวทิยากร 
ผูู้ท้รงิคณุวฒุิ ิอาจำารย์ข่นิฏฐา กาญจำนรงัิษน้นท์ ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒินาชุมชน จำำากัด มาให้ความรู้  
แล่ะคำาแนะนำาเก้่ยวกับี้กระบี้วนการ ขั่�นติอนแล่ะวิธ้การ
ปฏบิี้ตัิใินการบี้รหิารความเส่้ยงิ เม่ือวนัท้ ่18 มถิุนุายน 2565  
ณ โรงิแรมมิราเคิล่ แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงิเทพฯ 

สอมธ. โดยคณะกรรมการดำาเนินการแล่ะเจ้ำาหน้าท้่
 เย้่ยมเย้ยนสมาชิก มหาวิทยาลั่ยธรรมศาสติร์ ศูนย์ล่ำาปางิ  

เม่ือวันท้่ 6 มิถุุนายน 2565 สอมธ. ข่อข่อบี้คุณสมาชิก  
ศนูย์ล่ำาปางิทุกท่าน ท้ไ่ด้ให้การต้ิอนรับี้อย่างิอบี้อุน่แล่ะเป็นกนัเองิ

อบี้รมสัมมนา 

เย้่ยมเย้ยนสมาชิก มธ. ศูนย์ล่ำาปางิ
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ก่อนอื่นติ้องิดาวน์โหล่ด Mobile Application ก่อนนะคะ 

อยากจำะติรวจำสอบี้ยอดเงิินด้วยตินเองิ ติ้องิทำาอย่างิไร 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาล่ัยธรรมศาสติร์ จำำากัด
เร้ยน สมาชิกโปรดทราบี้ สอมธ.	ไดิ�ดิำาเนินการต่่อประกันอุบัต่ิเหตุ่ให�สมาชิิกแลำ�วั	

กับบริษัที่กรุงเที่พประกันภัยั	จำากัดิ	(มหาชิน)

เริ่มความคุ้มครองิ ติั�งิแติ่วันท้่ 3 กรกฎาคม 2565 - วันท้่ 3 กรกฎาคม 2566

การรับี้บี้ัติรประกัน

รายชื่อโรงิพยาบี้าล่

Electronic Care Card

	 สมาชิกใน มธ. สอมธ. จำัดส่งิให้ติามหน่วยงิาน

	 สมาชิกสังิกัดทั่วไป สอมธ. จำัดส่งิให้ติามท้่อยู่ท้่แจำ้งิไว้กับี้ สอมธ.

	 สมาชิกท้่ไม่ได้แจำ้งิ ข่อรับี้บี้ัติรประกันได้ท้่สำานักงิาน สอมธ. หรือสมาชิกสามารถุดาวน์โหล่ด  

บี้ัติรประกันภัยอิเล่็กทรอนิกส์ ผู้่าน Line @bangkokinsurance

ข่ั�นติอนการเร้ยกดูบี้ัติรประกันภัยอิเล่็กทรอนิกส์

ดาวน์โหล่ดแล่้วทำาอะไรได้บี้้างิ ?

ติรวจำสอบี้สถุานะทางิการเงิินประเภทติ่างิ ๆ ได้งิ่าย ติรวจำสอบี้ยอดเงิินฝาก 

ติรวจำสอบี้ยอดเงิินกู้ ติรวจำสอบี้ยอดเงิินปันผู้ล่ ฯล่ฯ แล่ะในอนาคติอันใกล่้น้� จำะสามารถุ

ทำาธุรกรรมผู้่าน app น้� ได้เล่ย (สอมธ. จำะแจำ้งิให้ทราบี้ติ่อไป)

เพ้ยงิดาวน์โหล่ด Application บี้น Smart Phone ผู้่าน Play Store สำาหรับี้ Android 

แล่ะ App Store สำาหรับี้ iPhone/iPad โดยพิมพ์คำาว่า สอ.ม.ธรรมศาสติร์ ในช่องิค้นหาหรือ  

สแกน QR Code 

**แจำ้งิปัญหาการใช้ Application โทร. 0-2623-5086-7 ติ่อ 103

การใช้สิทธิ�ประกันอุบี้ัติิเหติุ
 สมาชิกสามารถุยื่นบัี้ติรประกันแล่ะบัี้ติรประชาชนโดยไม่ต้ิองิชำาระ

เงิินสดในวงิเงิินติามหน้าบี้ัติรประกัน ณ โรงิพยาบี้าล่ท้่ร่วมกับี้บัี้ติรประกัน 

ได้ทันท้ ซึ่ึ่งิท่านสามารถุดูรายชื่อโรงิพยาบี้าล่ ได้ท้่ www.tucoop.or.th
SCAN ME
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ชื่��อธนาคาร สาขา เลขที่��บััญชื่�

ธนาคารกัร�งศร�อย�ธยา จำ�ากััด บัางล�าภู� 011-1-21678-4

ธนาคารกัร�งไที่ย จำ�ากััด ที่�าเตี�ยน 026-1-01958-9

ธนาคารกัร�งเที่พ จำ�ากััด บัางล�าพ� 116-4-27595-8

ธนาคารที่หารไที่ยธนชื่าตี� จำ�ากััด มธ. ที่�าพระจัำนที่ร� 155-2-00006-7

ธนาคารไที่ยพาณิ�ชื่ย� จำ�ากััด บัางล�าภู� 114-2-07341-0

หมายเหตุุ เพ่ื่�อประโยชน์์ของท่่าน์ เม่�อโอน์เงิน์แล้้ว โปรดส่่งหลั้กฐาน์ใบน์ำาฝากมาท่่�  
E-mail: savings@tu.ac.th หรอ่ โท่รส่าร 0-2225-9487 พื่รอ้มระบุช่�อ-น์ามส่กุล้  
ให้ชัดเจน์ แล้ะโท่รศััพื่ท์่มาตุรวจส่อบอ่กครั�งว่า ส่อมธ. ได้รบัเอกส่ารของท่่าน์หรอ่ไม่

พ�มพ�ที่��: โรงพ�มพ�มหาวิ�ที่ยาลัยธรรมศาสตีร�

https://www.tucoop.or.th

กัารโอนเง�นเข้าบััญชื่� ของ สอมธ.
ชื่��อบััญชื่� สหกัรณิ�ออมที่รพัย�มหาวิ�ที่ยาลัยธรรมศาสตีร� จำ�ากััด
ปีระเภูที่ ออมที่รพัย�

ไม�ถึึงม�อผู้�้รบัักัร�ณิาส�งค�น
สหกัรณิ�ออมที่รพัย�มหาวิ�ที่ยาลัยธรรมศาสตีร� จำ�ากััด
เล้ขท่่� 2 ถน์น์พื่ระจัน์ท่ร ์แขวงพื่ระบรมมหาราชวัง เขตุพื่ระน์คร กรุงเท่พื่ฯ 10200
โท่รศััพื่ท์่ 0-2224-1343, 0-2226-1877 โท่รส่าร 0-2225-9487

โที่รศัพที่� สอมธ.

ที่�าพระจัำนที่ร�
0-2623-5086-7

ภูายใน 3880-2

ศ�นย�รงัส�ตี
0-2564-4499
ภูายใน 1158-9

ผู้จัดการ 111 รองผู้จัดการ 103
ผู้ช่วยผู้จัดการ 103 ฝ่ายบรกิารเงิน์ฝาก 106
ฝ่ายบรกิารเงิน์ฝาก 106 ฝ่ายบรกิารสิ่น์เช่�อ 104
ฝ่ายบรกิารสิ่น์เช่�อ 104 ฝ่ายธุรการ 108
ฝ่ายธุรการ 108 ฝ่ายบัญช่ 109
ฝ่ายบัญช่ 109 สาขาย�อย

คณิะแพที่ยศาสตีร�
โท่รศััพื่ท์่ 0-2926-9665
โท่รส่าร 0-2986-9188

สวัสด้สมาชิก สอมธ. ทุกท่าน สำาหรับี้ในปี 2565 การดำาเนิน
งิานข่องิสหกรณ์เราผู้่านมาคร่ึงิปีแล่้ว ภายใต้ิสถุานการณ์ระบี้าด
ข่องิไวรัสโควิด-19 ซ่ึึ่งิเรายังิติ้องิป้องิกันดูแล่แล่ะรักษาสุข่ภาพ
กันติ่อไป แล่ะในช่วงิคร่ึงิปีหล่ังิ สอมธ. ได้ม้การจำัดกิจำกรรมติ่างิ ๆ  
เพื่อให้สมาชิกเข่้าร่วมหล่ายกิจำกรรมด้วยกัน ดังิน้�

สอมธ. กำาหนดจำัดโครงิการสัมมนาสมาชิกนอกสถุานท้่ ประจำำา
ปี 2565 จำำานวน 2 ครั�งิ 

ครั�งิท้่ 1 วันท้่ 20-21 สิงิหาคม 2565 สถุานท้่ เดอะ เฮอริเทจำ  
พัทยาบี้้ช ร้สอร์ท จำ.ชล่บีุ้ร้ เปิดรับี้สมัคร วันท้่ 5-27 กรกฎาคม 2565 
รับี้จำำานวน 180 คน

ครั� งิท้่  2 วันท้่  12-13 พฤศจิำกายน 2565 สถุานท้ ่ 
ชาโติ เดอ เข่าใหญ่ จำ.นครราชส้มา จำะประกาศวันรับี้สมัครให้ทราบี้ 
ติ่อไป รับี้จำำานวน 180 คน

ในช่วงิเดือนกันยายน 2565 สอมธ. กำาหนดจำัดงิานครบี้รอบี้ 
50 ปี ในวันท้่ 9 กันยายน 2565 แล่ะจำัดงิานเล่้�ยงิเกษ้ยณอายุราชการ  
โดยเชิญสมาชิกเกษ้ยณอายุราชการในปี 2564 แล่ะ ปี 2565  
รายล่ะเอ้ยดจำะแจำ้งิให้ทราบี้ติ่อไป

สอมธ. ได้ดำาเนินการติ่อประกันอุบัี้ติิเหติุให้กับี้สมาชิกแล่้ว  
กับี้บี้ริษัทกรุงิเทพประกันภัย จำำากัด (มหาชน) โดยเร่ิมความคุ้มครองิ  
ติั�งิแติ่วันท้่ 3 กรกฎาคม 2565 ถุึงิวันท้่ 3 กรกฎาคม 2566 จำัดส่งิ
บี้ัติรประกันให้ท่านติามหน่วยงิานท้่สังิกัด สมาชิกทั่วไป จำัดส่งิให้ท่าน
ติามท้่อยู่ท้่แจำ้งิไว้กับี้ สอมธ. สำาหรับี้สมาชิกท้่ไม่ได้แจำ้งิ ข่อรับี้บี้ัติรได้ท้่
สำานักงิาน สอมธ.

ทา้ยน้� ข่อข่อบี้คณุสมาชกิทกุทา่นท้ใ่หก้ารสนบัี้สนนุแล่ะเข่า้รว่ม
กิจำกรรมติ่างิ ๆ ข่องิ สอมธ. ด้วยด้เสมอมา แล่ะข่อให้สมาชิกทุกท่าน 
ม้ความสุข่ สุข่ภาพแข่็งิแรงิ ห่างิไกล่จำากโควิด-19 นะคะ 

นางสาวัจร้ร้ยา สุขพื่ินิจ
ประธานคณะอนุกรรมการส่�อสารองค์กร 

แลำะสร�างควัามสัมพันธ์

คณะผู้จัดทำ�
คณะอนุุกรรมก�รส่ื่�อสื่�รองค์กร 

และสื่ร้�งคว�มสัื่มพัันุธ์์

นางิสาวจำรรยา สุข่พินิจำ (ฝน)
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองิค์กรแล่ะสร้างิความสัมพันธ์


