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ฉบับประจำ�เดือนตุล�คม 2561ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ ตุลาคม 2561

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.50% - 3.75% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00% ต่อปี (31 มี.ค. 59)
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น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
เนื่องในวำระครบ ๒ ปี กำรเสด็จสวรรคต

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
“เศรษฐกจิพอเพยีง...จะท�ำควำมเจรญิให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมคีวำมเพยีร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน 

ต้องไม่พูดมำก ต้องไม่ทะเลำะกัน ถ้ำท�ำโดยเข้ำใจกัน เชื่อว่ำทุกคนจะมคีวำมพอใจได้...”
พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำน ณ วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๑



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย: บาท

ส.ค.61 ก.ย.61

จำ�นวนสม�ชิก   9,553 คน   9,572 คน 

1. สินทรัพย์รวม  31,155,397,946.55  31,144,292,325.62 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	5,424,524,098.30	 	5,435,317,836.68	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,577,260,000.00	 	10,609,612,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	321,236,613.86	 	267,768,894.62	

	 	 1.3.2	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	2,000,000,000.00	 	2,000,000,000.00	

	 	 1.3.3	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	12,811,570,752.92	 	12,810,765,924.85	

	 1.4		สินทรัพย์อื่น 	20,806,481.47	 	20,827,669.47	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	18,420,611,254.84	 	18,531,224,671.02	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	4,990,000,000.00	 	4,789,000,000.00	

	 2.3		หนี้สินอื่น 	256,888,171.22	 	250,638,097.51	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	5,183,383,510.00	 	5,223,634,320.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,296,776,986.10	 	1,296,776,986.10	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ 	167,525,430.51	 	167,209,130.51	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	529,048,134.06	 	529,048,134.06	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�งๆ ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ก.ย.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	26,000.00	 	26,000.00	

	 (12	ราย) (12	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	78,000.00	 	84,000.00	

	 (52	ราย) (56	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	503,700.00	 	576,000.00	

	 (379	ราย) (421	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,185,000.00	 	1,415,000.00	

(128	ราย) (152	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	75,000.00	 	80,000.00	

(15	ราย) (16	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	15,000.00	 	18,000.00	

(6	ราย) (7	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	19,500.00	

(13	ราย) (13	ราย)

	 4.8	 เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	768,280.74	 	778,291.59	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (46	ราย) (48	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,309,400.00	 	2,499,400.00	

(21	ราย) (23	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-90	ปีบริบูรณ์ 	2,896,000.00	 	3,197,000.00	

(421	ราย) (458	ราย)

	 4.11	 กองทุนเกษียณอายุราชการ	 	60,000.00	
(2	ราย)

	3,880,000.00	
(90	ราย)
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คุยกับประธานกรรมการ

	 	 	 	 	
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี

     ประธานกรรมการ

	 	

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2515	 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ยอมรับใน	

หลกัการอดุมการณ์ของสหกรณ์มาใช้ในการจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ	ซึง่กค็อื	บคุลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทีส่นใจ

ในขณะนั้น	จากเงินทุนตั้งต้นไม่กี่แสนบาท	จนพัฒนามาปัจจุบันที่มีสมาชิกใกล้หนึ่งหมื่นคน	และสินทรัพย์กว่าสามหมื่นล้าน

บาท	สะท้อนการพัฒนาของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด	ได้เป็นอย่างดี

	 แต่เดิมมหาวิทยาลัยกับสหกรณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น

พัฒนาทางด้านกายภาพไม่มากนัก	 ผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัยและสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เกื้อกูลและเคารพบทบาทซึ่งกันและ

กัน	 โดยเฉพาะบทบาทสำาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ช่วยจัดสวัสดิการภายในให้บุคลากรธรรมศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม	 การ

ส่งเสรมิหลกัการอดุมการณ์ของสหกรณ์ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทำาให้ประชาคมธรรมศาสตร์มคีวามเป็นอยูท่ีม่ัน่คง	และ

มีชีวิตหลังเกษียณที่เรียบง่ายและเป็นสุข

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยตั้งอยู่ในตึกโดม	 ทำางานร่วมกับกองคลังอย่างแข็งขัน	 ช่วยเหลือ

เกือ้กลูในงานบรกิารทางการเงนิให้กบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานอย่างด	ีทำาให้มหาวทิยาลยัได้รบัผลตอบแทนในด้านดอกเบีย้	

ที่ดีกว่าไปฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย์	แม้ว่านโยบายการบริหารเงินในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่เน้นการไปลงทุนกับกองทุน

ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งผ่านธนาคารพาณิชย์และมีหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานนำาเงินมาฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ	20	

ของเงินลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงก็ตาม	 มาตรการดังกล่าวส่งผลต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	

เนือ่งจากสหกรณ์ออมทรพัย์ยงัคงเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิทีใ่ห้ผลตอบแทนด้านเงนิฝากแก่หน่วยงานทีด่กีว่าการไปฝาก

ยงัธนาคารพาณชิย์	และความมัน่คงของ	สอมธ.	ทีม่กีารกำากบัดแูลอย่างเข้มข้น	ทัง้ด้านบญัชี	และหน่วยราชการ	นอกจากนัน้	

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทำาให้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ไม่ต้องกังวลเรื่องสวัสดิการของบุคลากรมากนัก

	 อย่างไรกต็าม	ภายใต้การเปลีย่นแปลงทัง้เรือ่งการออกนอกระบบ	ความไม่แน่นอนในเรือ่งสญัญาจ้าง	ความก้าวหน้า

ในอาชีพการงาน	ทำาให้สวัสดิการของประชาคมธรรมศาสตร์มีความอ่อนไหวมากและมีแนวโน้มลดลง	ในขณะที่ทางสหกรณ์

ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	กำาลงัดำาเนนิการอย่างเตม็ความสามารถในการจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ	เนือ่งจาก

เข้าใจข้อจำากัดของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาทางกายภาพอย่างยิ่งยวด	 งบสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรมีไม่มากนัก	

และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรเพรียวกระชับ	 (Lean	Organization)	 ยังไม่ได้ดำาเนินการใดๆ	 ดังนั้น	 ทิศทาง

การจัดสรรกำาไรในระยะยาวของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงหลีกเลี่ยงได้ยากในการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสวัสดิการและกองทุน

สาธารณประโยชน์มากขึน้	แนวโน้มการจดัสรรกำาไรเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืนัน้จงึต้องพจิารณาจากสมดลุของสวสัดกิาร

โดยรวม

	 แม้ว่า	สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	จะเป็นคนละนติบิคุคลกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ตาม

กฎหมาย	 แต่การยึดมั่นหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ทำาให้	 สอมธ.	 ไม่ละเลยภาระเรื่องจัดสวัสดิการสำาหรับสมาชิก

ซึ่งเป็นประชาคมธรรมศาสตร์	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะอยู่ดีกินดี	 และเกษียณอย่างมีความสุขสมดังเป้าหมายของ

สหกรณ์

3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนตุลาคม 2561



เงินกู้ปันผลสูงสุด 80% 

ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562
  
	 คณะกรรมการดำาเนินการในคราวประชุมครั้งที	่ 9/2561	 เมื่อวันที	่ 27	 กันยายน	 2561	 อนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อ

การเฉพาะกิจ	 (เงินกู้ปันผล)	 เพื่อให้สมาชิกที่มีความจำาเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินช่วงปีใหม่โดยออก	 โครงก�รเงิน 

ให้กู้เงินปันผลให้วงเงินสูงสุด 80% ของเงินปันผลที่ได้รับในปี 2560	โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ให้เงินกู้เงินปันผล
	 - กำ�หนดวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80 % ของจำ�นวนเงินปันผลที่ได้รับในปี 2560 แต่ถ้�ผู้กู้ มีหนี้เงินกู้ส�มัญ 

ที่ใช้บุคคลคำ้�ประกัน, เงินกู้ข้�ร�ชก�รออกนอกระบบ วงเงินให้กู้จะต้องหักค�่เบี้ยประกันชีวิตเงินกู้ส�มัญและค่�เบี้ย

ประกันเงินกู้ข้�ร�ชก�รออกนอกระบบเสียก่อน

	 - กำ�หนดยื่นคำ�ขอกู้เงินปันผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุล�คม 2561 ถึงวันที่ 18 มกร�คม 2562

 - ก�รรับเงินกู้ สอมธ. จะโอนเงินกู้ปันผลเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ของผู้กู้ หลังจ�กยื่นคำ�ขอกู้เงินปันผล  

3 วันทำ�ก�ร

 - อัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.00 ต่อปี หรือเปลี่ยนแปลงต�มประก�ศก�รปรับอัตร�ดอกเบี้ยของ สอมธ.

 - ก�รชำ�ระคืน ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อได้รับเงินปันผล ด้วยก�รหักจ�กเงินปันผล 

ก�รงดให้เงินกู้ปันผล
	 -	 กรณีสมาชิกถูกคำาสั่งศาลอายัด	และสั่งให้	สอมธ.	นำาส่งเงินปันผลให้ศาล

	 -	 กรณีชำาระหนี้ไม่ตรงตามสัญญา

	 สอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืตรวจสอบวงเงนิกูปั้นผลได้ที ่ฝ่�ยบรกิ�รสนิเชือ่ทัง้ 3 สำ�นกัง�น หรอืโทรศพัท์

หม�ยเลข (ภ�ยในท่�พระจันทร์ 3880-2, ศูนย์รังสิต 1158-1159, ส�ข�ย่อยคณะแพทย์ 9665 ต่อ 104)

ก�รรับเงินปันผล กรณีที่มีก�รกู้เงินปันผล สอมธ. จะโอนเงินปันผลที่เหลือเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์  

ของท่�น โดยที่ท่�นจะต้องนำ�สมุดคู่ฝ�กและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรสม�ชิกของท่�นม�แสดง  

ในวันรับเงินปันผล มิฉะนั้น จะไม่ส�ม�รถรับเงินปันผลได้
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	 	 	 สอมธ.จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิก	 สอมธ.	 ที่เกษียณอายุราชการประจำาปี	

2561	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด์	หลกัสี	่กรงุเทพฯ	มสีมาชกิผูเ้กษยีณอายรุาชการ	ทัง้สิน้	87	คน		

แบ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างอายุครบ	60	ปี	จำานวน	83	คน	และข้าราชการและลูกจ้าง

อายุครบ	65	ปี	จำานวน	4	คน	

	 	 	 มอบเงินกองทุนเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น	เป็นจำานวนเงิน	3,750,000.00	บาท	

ผูบ้รหิารหน่วยงาน	คณะกรรมการดำาเนนิการและเจ้าหน้าที่	ร่วมงานเลีย้งจำานวน	140	คน	

	 	 	 นายรงัษ	ีธารารมย์	ผูจ้ดัการ	และผูด้ำาเนนิรายการ

ได้กล่าวต้อนรับผู ้เกษียณอายุฯ	 ทุกท่าน	 พร้อมทั้งได้

แนะนำารายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ	 หลังจากนั้นจึงได้กล่าวเชิญ	 คุณสุรพล	 เล่ากุล	 ผู้แทนสมาชิกผู้เกษียณฯ	

กล่าวแสดงความรู ้สึก	 “เคยมาร่วมงานเลี้ยงเกษียณฯ	 ที่	 สอมธ.จัดขึ้นหลายครั้ง	 แต่

มาในฐานะผู ้ติดตาม	 แต่วันนี้มาในฐานะผู ้เกษียณฯ	 จึงมีความรู ้สึกที่แตกต่างกัน	 ถึง

เกษียณอายุราชการแล้ว	 แต่ก็จะยังมาใช้บริการ	 สอมธ.	 อยู่	 พร้อมนี้	 ได้ให้ข้อคิดต่อเพื่อน	

สมาชิกที่เกษียณอายุฯ	 เรื่องการใช้เงินว่า	 ขอให้สมาชิกมีวินัยในการใช้เงิน	 การกู้เงิน	 ควรกู้	

มาใช้เมื่อจำาเป็น	 กู้ให้พอเหมาะพอควร	 เพราะเมื่อเวลาเกษียณอายุฯ	 จะได้มีเงินกองทุนฯ		

เหลือไว้ดำารงชีวิตจะได้ไม่ลำาบาก	 และในวันนี้ต้องขอขอบคุณ	 สอมธ.	 ที่ได้จัดงานเลี้ยงที่อบอุ่นให้ครับ”	 และได้เรียนเชิญ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พจนา	 ธูปแก้ว	 กล่าวแสดงความรู้สึก	 ต่อ	 สอมธ.	 ว่า	 “ขอชื่นชมการ

บริหารงานที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง	 เห็นความเจริญเติบโต	 การบริการ	

ที่เป็นกันเอง	และเชื่อว่าหลังจากวันที่	1	ตุลาคม	ไปแล้ว	ผู้เกษียณอายุฯ	ทุกท่าน	จะมีความสุข

ในการดำาเนินชีวิต	ในกิจกรรมใหม่ๆ	ที่เหมาะสมกับตัวเอง	อย่างไรก็ตามก็ยังจะมาใช้บริการต่อ

ไป	เพราะ	สอมธ.	จะเป็นเหมอืนเพือ่นคูค่ดิ	มติรคูใ่จอยูต่ลอด	ขอให้ผูเ้กษยีณอายฯุ	ทกุท่านทีม่า	

ร่วมงาน	มคีวามสขุ	มเีงนิใช้จ่ายอย่างเพยีงพอ	ดำาเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุตลอดไป”	หลงัจากนัน้		

ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย	์ ดร.ประชา	 คุณธรรมดี	 ประธานกรรมการ	 มอบเงินและของ	

ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำาปี	2561

สายใย ไม่เกษียณ 
19 กันยายน 2561
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สายใย ไม่เกษียณ (ต่อ)

	 สอมธ.	ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ	สอมธ.	และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้น		
อย่างต่อเนื่อง	 สมาชิกยังสามารถรับสวัสดิการต่างๆ	 และร่วมกิจกรรมได้เช่นเดิม	 ทั้งนี้	 สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารและ	
การจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	 โครงการจริยธรรม	 โครงการความรู้สู่อาชีพ	 ได้อย่างรวดเร็ว		
ที่	www.savings.tu.ac.th
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งานครบรอบวันก่อตั้ง สอมธ. 
ครบรอบ 46 ปี

	 ในวันที่	 11	 กันยายน	 ของทุกปี	 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์	 และในปีนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 จำากัด	 ครบรอบ	 46	ปี	 จึงได้จัดพิธีทำาบุญเลี้ยงพระและถวายสังฆทาน	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก	 ที่ปรึกษา	

คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	โดยในวันที่	10	กันยายน	2561	ได้จัดพิธีฯ	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ท่าพระจันทร์	และ

วันที่	11	กันยายน	2561	ณ	สำานักงานสอมธ.	ศูนย์รังสิต	

	 สอมธ.	ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีทำาบุญ	และร่วมแสดงความยินดีกับ	สอมธ.	มา	ณ	โอกาสนี้
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สอมธ. รับสมัครกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562
7 ต�าแหน่ง 7 คน

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561
ก�าหนดหมายเลข 9 พฤศจิกายน 2561

หยั่งเสียงเลือกตั้งวันที่ 14 ธันวาคม 2561

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 กำาหนดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ

ประจำาปี	2562	แทนกรรมการที่กำาลังจะหมดวาระลง	จำานวน	7	ตำาแหน่ง	7	คน	

ตำ�แหน่งที่จะทำ�ก�รหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ 
	 1.	 เหรัญญิก	 	 	 	 1	 คน

		 2.	 กรรมการผู้แทนสำานักงานอธิการบดี	สำานักงานสภามหาวิทยาลัย	สำานักงานตรวจสอบภายใน	 1	 คน

		 	 สำานักงานยุทธศาสตร์และการคลัง	(กองแผนงาน	กองคลัง	กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ	

		 	 กองวิเทศสัมพันธ์	กองพัฒนาคุณภาพ)	สำานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา	

		 	 (กองบริการวิชาการ	กองบริหารการวิจัย	กองกิจการนักศึกษา)

		 	 สำานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย	(กองทรัพยากรมนุษย์	กองนิติการ)	

		 	 สำานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง	(กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์	

		 	 กองบริหารศูนย์ลำาปาง	ยกเว้นกองบริหารศูนย์รังสิต)	สำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง	

	 	 สำานักงานสัญญา	ธรรมศักดิ์	เพื่อประชาธิปไตย		

	 3.	 กรรมการผู้แทนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วิทยาลัยสหวิทยาการ		 1	 คน

		 	 วิทยาลัยนวัตกรรม	สำานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา	

		 	 สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่ง	มธ.	และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี	พนมยงค์		

		 4.	 กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์	 1	 คน

		 5.	 กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์		 1	 คน

		 	 และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์		 	 	 	

	 6.	 กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 1	 คน	

		 	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง		 	 	

	 7.	 กรรมการผู้แทนทั่วไป	 	 1	 คน		

		 	 สม�ชิกที่โอน หรือย้�ย หรือออกจ�กร�ชก�ร หรือง�นประจำ� และมิได้ล�ออกจ�ก สอมธ. ส�ม�รถสมัคร 

รับเลือกตั้งในสังกัดหน่วยง�นเดิม และสังกัดกรรมก�รผู้แทนทั่วไปได้
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับก�รหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมก�รดำ�เนินก�ร 
	 	 (1)	 เป็นสมาชิก	สอมธ.

	 	 (2)	 มิได้เป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้	 (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)	 ในระยะเวลาสองปี	ทางบัญชีก่อนวัน	

	 	 	 เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ

	 	 (3)	 มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำาใน	สอมธ.

		 	 (4)	 มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 52	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 และมาตรา	 10	 แห่ง	

	 	 	 พระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553

ก�รสมัคร หรือเสนอชื่อ
	 	 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร	 หรือเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นเหรัญญิก	 หรือกรรมการดำาเนินการ	 สามารถขอใบสมัคร	 หรือ	

ใบเสนอชื่อได้ที่สำานักงาน	 สอมธ.	 หรือดาวน์โหลดได้ที	่www.savings.tu.ac.th	 กรณีดาวน์โหลด	 แบบฟอร์มจะต้อง

เป็นไปตามที่	สอมธ.กำาหนดเท่านั้น	(ขนาดกระดาษ	F	14)	และจะต้องพิมพ์ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน	หน้า-หลัง	โดยจะต้องยื่น		

ใบสมัคร	หรือใบเสนอชื่อด้วยตนเองสำาหรับรายละเอียดการสมัครมีดังนี้	

วัน เวล�ในก�รสมัคร หรือเสนอชื่อ
	 	 1. เปิดรับสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลอื่น ได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิก�ยน 2561

  2.  เวล�รับสมัคร หรือเสนอชื่อ ตั้งแต่ 08.30-15.30 น. ทุกวันทำ�ก�รของ สอมธ. 

  3.  ยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ได้ที่ สอมธ. ท่�พระจันทร์ และศูนย์รังสิต

	

หลักฐ�นในก�รสมัคร หรือเสนอชื่อ
	 	 1.		 ใบสมัคร	หรือใบเสนอชื่อ	

	 	 2.		 รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	8	รูป	

ก�รจับฉล�กหม�ยเลขผู้สมัครรับก�รหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
	 	 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งจะดำาเนินการให้มีการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัคร	 โดยผู้สมัครหรือตัวแทนของ	

ผูส้มคัร	ถ้าผูส้มคัรมไิด้ส่งตวัแทนมาจบัฉลาก	คณะกรรมการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้จะเป็นผูจ้บัฉลากแทน	การจบัฉลากจะกระทำา	

ในวนัที ่9 พฤศจกิ�ยน 2561 เวล� 10.30 น.	เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสรจ็	ณ ห้องประชมุสำ�นกัง�น สอมธ. ศนูย์รงัสติ 

และจะประกาศผลการจับฉลากหมายเลขให้ทราบ	ในวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2561 ณ ที่ทำ�ก�ร สอมธ.

วิธีก�รหยั่งเสียง
	 	 การหยั่งเสียงเลือกตั้งใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนในวันที่	14	ธันวาคม	2561	ระหว่างเวลา	08.30-15.00	น.	และจะ

ดำาเนินการนับคะแนน	หลังจากการหย่อนบัตรเสร็จสิ้นแล้ว

	 	 กรณทีีผู่ส้มคัรได้คะแนนก�รหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เท่�กนั คณะกรรมก�รเลอืกตัง้จะนดัผูส้มคัรทีไ่ด้รบัคะแนนเท่�กนั

ม�จับฉล�ก	เพื่อให้ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว	ณ	ที่ทำาการ	สอมธ.	ในวันที่	17	ธันวาคม	2561	เวลา	10.00	น.	และ

จะประกาศผลการหยั่งเสียงเป็นทางการให้ทราบในวันเดียวกัน	ณ	ที่ทำาการสหกรณ์	
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หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงและหน่วยนับคะแนน
	

	 	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง	 จึงกำาหนดให้มีหน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง	 และ	

หน่วยนับคะแนน	ดังนี้

หน่วยหย่อนบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง จำ�นวน 6 หน่วย โดยแยกเป็น 
	  ที่ท่�พระจันทร์  จำ�นวน 1 หน่วย บริเวณด้�นหลังตึกโดม 

  ที่ศูนย์รังสิต จำ�นวน 5 หน่วย 

	 	 	 	 หน่วยที่	1		 บริเวณอาคารเดือน	บุนนาค	 1	 หน่วย

	 	 	 	 หน่วยที่	2		 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ		 1	 หน่วย

	 		 	 	 	 (โถงอาคาร	ม.ร.ว.สุวพรรณ	สนิทวงศ์)

	 	 	 	 หน่วยที่	3		 บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร		 1	 หน่วย

	 	 	 	 หน่วยที่	4		 บริเวณคณะนิติศาสตร์	 1	 หน่วย

	 	 	 	 หน่วยที่	5		 บริเวณอาคารปิยชาติ	(ส่วนต่อขยาย)	ชั้นล่าง	 1	 หน่วย

	 	 โดยสมาชิกจะต้องไปลงคะแนนตามสังกัดหน่วยงานที่	สอมธ.	กำาหนดไว้เท่านั้น

หน่วยนับคะแนน จำ�นวน 2 หน่วย โดยแยกเป็น
	 	 ที่ท่าพระจันทร์	จำานวน	1	หน่วย	บริเวณด้านหลังตึกโดม

	 	 ที่ศูนย์รังสิต		จำานวน	1	หน่วย	บริเวณสำานักงาน	สอมธ.	

	 	 (นำาบัตรหยั่งเสียงที่โรงพยาบาลฯ	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 บริเวณคณะนิติศาสตร์	 และบริเวณอาคาร	

ปิยชาติ	(ส่วนต่อขยาย)	มานับรวมกับบัตรหยั่งเสียงที่บริเวณสำานักงาน	สอมธ.)

สม�ชิกศูนย์ลำ�ป�ง และวิทย�ลัยนวัตกรรม (ศูนย์พัทย�)
	 	 ใช้สทิธหิยัง่เสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทางไปรษณย์ี	และให้ผูม้สีทิธดิงักล่าวส่งบตัรหยัง่เสยีงคนืมายงัประธานกรรมการ

เลือกตั้ง	 สอมธ.	 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ภายในวันที่	 13	 ธันวาคม	 2561	 เวลาไม่เกิน	 16.00	น.	 	 เพื่อนำาบัตรหยั่งเสียง	

เลือกตั้งมารวมกับบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งของสมาชิกในวันที่	14	ธันวาคม	2561

สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.savings.tu.ac.th
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สอมธ.	 โดย	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่	
ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มหาสารคาม	 จำากัด	 มาเยี่ยมชม	สอมธ.	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	
2561	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ศูนย์รังสิต

แสดงความยินดี 

 สอมธ. ร่วมแสดงคว�มยินดี ในโอก�สที่หน่วยง�นของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ครบรอบก�รก่อตั้ง

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์	 ครบรอบ	 4	 ปี	
เมื่อวันที่	29	กันยายน	2561

สอมธ.	ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ	มารดาของ
คุณดุษฎี	ช่วงแก้ว	เหรัญญิก	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2561	
ณ	วัดบางขัน	จ.ปทุมธานี	

นายเฉลียว	ทองแหลม	เลขทะเบียน	04078	สังกัดทั่วไป	
เมื่อวันที่	29	กันยายน	2561	ณ	วัดราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ

ขอแสดงความเสียใจ 

 สอมธ. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พพิธีสวดพระอภิธรรมศพสม�ชิก สอมธ. ขอแสดงคว�มเสียใจต่อครอบครัว
ของท่�นสม�ชิกม� ณ โอก�สนี้ 
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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 เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากเงินมาที่หมายเลข โทรสาร 0-2225-9487

  พร้อมระบุ ช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจน และโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า 

  สอมธ. ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2224-1343, 0-2226-1877 โทรสาร 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

ท่ีปรึกษา
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
		 สำาหรบัเดอืนตลุาคม	ถอืได้ว่าเป็นเดอืนของการเปลีย่นแปลง	ซึง่สมาชกิหลายท่าน
ได้เกษียณอายุราชการ	 อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ	 ช่วงพิเศษ
สำาหรับสมาชิก	สอมธ.	เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในการดำารงชีพให้แก่สมาชิกที่รัก
ทุกท่าน	สอมธ.	ได้เปิดสินเชื่อโครงการพิเศษ	“กู้เงินปันผล”	พร้อมให้ใช้บริการได้	ตั้งแต่
วันที่	8	ตุลาคม	2561	ถึงวันที่	18	มกราคม	2562	
		 สำาหรบัสมาชกิ	สอมธ.	ท่านใดสนใจสมคัรเข้าเป็นกรรมการของ	สอมธ.	ยืน่ใบสมคัร	
ด้วยตัวท่านเอง	 ตั้งแต่วันที่	 1-7	 พฤศจิกายน	 2561	 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม

ประกาศ	ที่	สอมธ.	ได้ประกาศไปแล้ว	ขอให้ทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะ	ขอบคุณค่ะ		
	
 
 น�งส�วส�ยฝน อำ�พันศรี
 ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์
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