ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 56 ฉบับที่ 7
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ã¹àÅ‹Á...
Game on Application
àÅ‹¹§‹ÒÂ...ÅØŒ¹ÃÒ§ÇÑÅ
ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§ÈÒÊ¹Ò
àÅ‹¹áªÃ...¼Ô´¡®ËÁÒÂËÃ×ÍäÁ‹ ?

5
7
10

ภาพปก : นายภาณุพงศ นาคศุภมิตร
นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือ
ผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชน
อยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง...
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน
๑ เมษายน ๒๕๓๓

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

ดอกเบี้ยทบตน
ณ วันจันทรสุดทาย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

2.25
2.50

1.9125
2.1250

2.60
2.70
2.80
2.90
3.00

2.2100
2.2950
2.3800
2.4650
2.5500

เริ่มตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2559

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต่ 1 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต่ 20 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต่ 30 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต่ 50 ลานบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2.70
2.80
2.90
3.00

หลังหักภาษี 15%

2.2950
2.3800
2.4650
2.5500

(เริ่มตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2559)
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายลับแล ณ บางชาง

นางอังคณา
น.ส.ธารินี
นางฉัตรชุลี
นายธนากร
นายเรืองศักดิ์

พวงเงิน
ทองสงฆ
ชาติปญญาวุฒิ
ชวยวงศ
สิทธิสังข

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

สํานักงาน
08.30 - 15.30 น.
สาขา 1 และ 5
08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 13.30 น.)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1.

สินทรัพย์รวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

ค่าใชจ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

เม.ย. 2559

พ.ค. 2559

15,646

15,747

15,775

1
11,570
4,075

1
11,575
4,171

1
11,585
4,189

37,239,023,391.83 39,125,178,981.99 41,302,681,504.87
5,645,460,381.29
5,699,530,187.11 5,713,591,541.90
11,593,889,886.68 11,771,317,949.57 13,793,182,044.95
19,692,347,625.24 21,368,345,857.27 21,487,290,975.42
661,969,777.40
573,314,198.55
475,927,953.92
17,226,409,783.95 18,902,741,483.82 19,121,691,230.16
1,803,968,063.89
1,892,290,174.90 1,889,671,791.34
307,325,498.62
285,984,988.04
308,616,942.60
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

22,734,095,952.11 24,789,692,363.93
7,744,000,000.00 9,720,000,000.00
14,109,050,462.17 14,161,598,327.82
619,747,169.54
621,587,169.54
261,298,320.40
286,506,866.57

16,680,121,201.71
12,473,453,690.00
2,147,461,629.40
737,893,460.08
543,294,510.08
778,017,912.15

16,391,083,029.88 16,512,989,140.94
12,631,912,850.00 12,676,931,120.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
593,798,843.44
589,010,738.19
585,178,762.45
580,496,041.26
315,950,455.98
402,309,123.48

1,528,516,638.32
253,710,303.16
539,961,576.28
690,963,930.87
43,880,828.01

529,275,317.22
79,910,289.74
166,916,045.70
269,185,518.70
13,263,463.08

672,407,650.59
99,460,034.88
211,936,917.47
344,183,784.78
16,826,913.46

750,498,726.17
561,953,390.86
188,545,335.31

213,324,861.24
187,451,697.99
25,873,163.25

270,098,527.11
238,539,309.90
31,559,217.21

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน 2559 ทีผ่ า นมา สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ไดจดั การประชุมใหญวสิ ามัญประจําป
2559 ครั้งที่ 2 มีสมาชิกลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก โดยตางใหความสนใจ และรวมอภิปรายในประเด็น
ขอสงสัยตางๆ เพือ่ สรางความกระจาง ผมขอถือโอกาสนีข้ อบคุณสมาชิกทุกทานทีม่ คี วามหวงใยตอสหกรณ และยังคงเปน
กําลังใจใหกบั ผม รวมถึงคณะกรรมการ ผูประสานงาน และเจาหนาที่ ในการพัฒนาใหสหกรณของเราเจริญรุง เรืองตอไป
หลังจากการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2559 ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการ ชุดที่ 55 ไดมอบงาน
ใหคณะกรรมการ ชุดที่ 56 โดยมีนโยบายที่จะสงเสริมใหสมาชิกมีความรูความเขาใจในเรื่องของสหกรณ โดยสหกรณ
จะจัดสัมมนาตางๆ ในระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 ดังนี้
วันที่จัดสัมมนา

ชื่อสัมมนา

สถานที่จัดสัมมนา

23-24 กรกฎาคม 2559
6-7 สิงหาคม 2559
20-21 สิงหาคม 2559

สัมมนาสมาชิกชั้นนํา
สัมมนาสมาชิกใหม รุนที่ 1
สัมมนาสมาชิกใหม รุนที่ 2

โรงแรมการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

สมาชิกสามารถดาวนโหลดเงื่อนไขและรายละเอียดการเขารวมสัมมนาไดที่ www.savings.chula.ac.th
สวนการสัมมนารายการอื่นๆ ติดตามไดจากขาวสหกรณตอไป
ชวงเขาสูฤ ดูฝน มีสมาชิกไดรบั ผลกระทบจากพายุฝน ลมแรง นํา้ ทวมขังบริเวณทีพ่ กั อาศัย ทําใหเกิดความเสียหาย
ตอบานและทรัพยสินตางๆ ผูที่ประสบภัยดังกลาวสามารถขอรับสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัยได
สหกรณพรอมมอบเงินสวัสดิการ เพือ่ เปนการชวยเหลือและบรรเทาทุกขของสมาชิก โดยยืน่ เอกสารเพือ่ ขอรับสวัสดิการ
ไดที่ฝายทะเบียนสมาชิก สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ อาคารจามจุรี 9 โดยมีเอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน คัดจากสํานักงานเขตหรืออําเภอ
3. หนังสือรับรองการประสบภัยจากสํานักงานเขต เทศบาล อบต. หรือ อําเภอ ในเขตที่พักอาศัย
4. ภาพถายความเสียหายของที่พักอาศัย โดยถายใหเห็นบานเลขที่ชัดเจน จํานวนอยางนอย 4 ภาพ
สุดทาย หากสมาชิกมีขอแนะนํา หรือขอสงสัย สามารถติดตอผมโดยตรงไดที่ โทร. 081-617-1358 ผมยินดี
นอมรับทุกคําแนะนําครับ...สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
4

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

Game on Application

àÅ‹¹§‹ÒÂ...ÅØŒ¹ÃÒ§ÇÑÅ

เปนทีร่ จู กั กันอยางกวางขวางแลว สําหรับแอพพลิเคชัน่
สุดฮิตติดลมบน อยางแอพพลิเคชัน่ CU SAVINGS COOP ทีถ่ กู
พัฒนาขึน้ เพือ่ ใหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ โดยเฉพาะ
เพิม่ ความสามารถในการตอบโจทยการใชงานใหไดรบั ความสะดวก
ในการตรวจสอบขอมูลตางๆ ทั้งดานสวัสดิการที่เคยไดรับ
ขอมูลทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี
และที่กําลังฮอตฮิตอยูในขณะนี้ก็คือ เกมตอบคําถามใน
แอพพลิเคชัน่ นอกจากสมาชิกจะไดรว มสนุกในการตอบคําถาม
แลว ยังสามารถลุนเปนผูโชคดีงายๆ เพียงแคสมาชิกตอบ
คําถามถูกและลงทะเบียนเครือ่ งโทรศัพทสมารทโฟนของทาน
สมาชิกสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดจาก
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน โดยเขาไปที่ play store หรือ
app store ค น หา cu savings coop และติ ด ตั้ ง
ไดเลย จากนั้นเขาใชงานดวยการกรอกเลขที่สมาชิกและ
รหัสผาน สําหรับสมาชิกที่เพิ่งใชงานครั้งแรก หรือลืม
รหัสผาน หรือรหัสผานโดนล็อค สามารถขอรหัสผาน
ไดที่เคานเตอรเงินฝากทุกสาขา หรือ โทร. 0-2218-0555
ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธของสหกรณไดเลย

PR Cu Savings Coop

Game on Application >>

เกริน่ มาแลววาในแอพพลิเคชัน่ สหกรณมเี กมตอบคําถาม
ใหสมาชิกรวมสนุก เอะ...เลนยังไง? กติกาเปนอยางไร?
มาดูกันเลย
ในทุกสัปดาหจะมี 1 คําถาม โดยสมาชิกสามารถสง
คําตอบทีถ่ กู ตองผานแอพพลิเคชัน่ ไดตงั้ แตวนั จันทร เวลา 10.00 น.
และปดรับคําตอบ ในวันศุกร เวลา 10.00 น. ของทุกสัปดาห สหกรณ
จะประกาศรายชื่อสมาชิกผูโชคดีทั้งหมด 3 ทานตอสัปดาห
รางวัลทานละ 200 บาท โดยจะประกาศผานระบบแจงเตือน
ในแอพพลิเคชั่น เวลาประมาณ 14.00 น. ในวันเดียวกัน
สมาชิกผูโชคดี ติดตอขอรับเงินรางวัลที่ฝายประชาสัมพันธ
สหกรณออมทรัพย จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ภายในวันพุธ
เวลา 08.30-15.30 น. ของสัปดาหถัดไป หากสมาชิกไมได
มาติดตอขอรับรางวัลในวันและเวลาดังกลาว ถือวาทานสละสิทธ
กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ
เกมตอบคําถามผานแอพพลิเคชัน่ ดังกลาว จะเริม่ ใหสมาชิก
รวมสนุกไดตั้งแตวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2559 นี้เปนตนไป

Å§·ÐàºÕÂ¹ Application >>
สมาชิกทานใดอยากรวมสนุก ก็ตองลงทะเบียนเครื่องโทรศัพทผานแอพพลิเคชั่นกอน เพื่อใหเครื่องของทาน
สามารถรับระบบการแจงเตือนจากสหกรณและสามารถรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ จากสหกรณไดโดยไปที่

➊
➋
➌
➍
➎

กรอก
เลือก
ใส
กด
เลือก

➜
➜
➜
➜
➜

รหัสสมาชิก รหัสผาน
ความปลอดภัย
รหัสผานเดิม
ตรวจสอบรหัสผาน
ลงทะเบียนเครื่อง
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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Game on Application
➌
➍
➊
➋

➎

เพียงเทานี้ โทรศัพทของทานก็พรอมทีจ่ ะไดรบั ขาวสาร การแจงเตือน รวมทัง้ การรวมสนุกกับเกมในแอพพลิเคชัน่
ของสหกรณไดแลว
รูอ ยางนีแ้ ลวจะรอชาอยูท าํ ไม โหลดแอพมาใชงาน อยาลืมลงทะเบียนเครือ่ งโทรศัพท แลวก็มารวมสนุกกับเกม
ตอบคําถามในแอพพลิเคชั่นกันนะจะ...เงินรางวัลรออยูจา...

CU SAVINGS COOP APPLICATION

ใชดี...มีประโยชน
❋ งาย...เขาถึงบริการและขาวสารตางๆ ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เพียงปลายนิ้ว
❋ สะดวก...เพียงแคคุณมีโทรศัพทสมารทโฟน ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดที่ Play store หรือ App store
❋ ปลอดภัย...ดวยรหัสผานปองกันการคาดเดา และเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
❋ ครบถวน...ดวยขอมูลที่สมาชิกตองการทราบ ทั้งทุนเรือนหุน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา
ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมคงเหลือ รวมไปถึงการตรวจสอบภาระการคํ้าประกันของสมาชิก
6
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วันสําคัญ

ทางศาสนา

เดือนกรกฎาคม
2559

วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันอังคารที่
19 กรกฎาคม 2559

วันเขาพรรษา

ตรงกับวันพุธที่
20 กรกฎาคม 2559
ขอบคุณขอมูลจาก : www.manager.co.th

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
♦ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันอานันทมหิดล
	 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่
9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

♦ ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
เป็นประธานในการประชุม เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในการด�ำเนินงานของสหกรณ์  เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้ประสานงานประจ�ำหน่วย ประจ�ำปี 2559 และพิจารณาวาระอื่นที่ยังคงค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 212
อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

♦ รับมอบงาน
 คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ชุดที่ 55 ประจ�ำปี
2558 โดย นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ ท�ำพิธี
ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 56 ประจ�ำปี 2559 โดย
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
 ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการที่ครบวาระการด�ำเนินงาน เพื่อแสดง
ความยกย่องชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท และ
เสียสละ เมือ่ วันศุกร์ที่ 17 มิถนุ ายน 2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา
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แวดวง สอ.จฬ.
♦
	

แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้แทนสหกรณ์

ผู้แทนหน่วยงาน

ครบรอบ 103 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ
น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา
กรรมการ

ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์
รักษาการ รองคณบดี

ครบรอบ 20 ปี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ
นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์
รองผู้อ�ำนวยการ

ครบรอบ 44 ปี
คณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ
อ.ชาญวิทย์ อุปยโส
กรรมการ

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
คณบดี

ครบรอบ 20 ปี
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ

รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
ผู้อ�ำนวยการ

พ. 1 มิ.ย. 2559

ศ. 17 มิ.ย. 2559

อ. 28 มิ.ย. 2559

ครบรอบ 103 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครบรอบ 20 ปี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

ครบรอบ 44 ปี คณะนิติศาสตร์

ครบรอบ 20 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

♦ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก
Ministry of Cooperatives And Poverty Alleviation of Nepal
และ Association Of Asia Confederation Of Credit Unions :
ACCU
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์
จ�ำนวน 9 คน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธาน
กรรมการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 9 มิถุนายน 2559
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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เลนแชร

ผิดกฎหมายหรือไม?

พัชราภรณ ใจตั้ง เรียบเรียง

หากจะพูดถึงการเลนแชรแลว คงเปนที่รูจักกันดีในหมูประชาชนทั่วไป เนื่องจากเปนที่นิยมเลนกันในกลุมบุคคลที่อยู
ใกลชิดกันและรูจักกันเปนอยางดี อาศัยความไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหไดเงินจํานวนหนึ่งไปใชจายหรือใชในการลงทุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยมีผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทนในระบบสถาบันการเงิน

¡ÒÃàÅ‹¹áªÃ¼Ô´¡®ËÁÒÂËÃ×ÍäÁ‹?
ประชาชนสวนมากเขาใจวาการเลนแชรนนั้ เปนการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย แตความจริงแลวการเลนแชรของประชาชนทัว่ ไป
ที่มิไดดําเนินการเปนธุรกิจนั้น ไมถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น ประชาชนยังสามารถเลนแชรกันไดอยางอิสระ แตตอง
กระทําภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเทานั้น โดยมีกฎหมายที่ควบคุม กํากับ ดูแลการเลนแชร ไดแก พระราชบัญญัติ
การเลนแชร พ.ศ. 2534 ซึ่งไดบัญญัติคํานิยามของการเลนแชรไววา หมายถึง การที่บุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไปตกลงกันเปนสมาชิก
วงแชร โดยแตละคนมีภาระที่จะสงเงินหรือทรัพยสินอื่นใดรวมเขาเปนทุนกองกลางเปนงวดๆ เพื่อใหสมาชิกวงแชรหมุนเวียนกัน
รับทุนกองกลางแตละงวดนัน้ ไปโดยการประมูลหรือโดยวิธอี นื่ ใด และใหหมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอืน่ ตามทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง

àÅ‹¹áªÃÍÂ‹Ò§äÃ? äÁ‹ãËŒ¼Ô´¡®ËÁÒÂ
การเลนแชรอันจะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 ไดนั้น จะตองเปนการเลนแชรที่ขัดตอ
ขอจํากัดตามกฎหมายดังตอไปนี้
กรณีบุคคลธรรมดา หรือประชาชนทั่วไป มีขอกําหนดหามมิใหเปนนายวงแชร (ทาวแชร) หรือจัดใหมีการเลนแชร
รวมกันมากกวา 3 วง หรือมีจาํ นวนสมาชิกวงแชรรวมกันทุกวงมากกวา 30 คน หรือมีทนุ กองกลางตอ 1 งวดรวมกันทุกวงมากกวา
300,000 บาท หรือจัดใหมีการเลนแชร โดยทาวแชรไดรับประโยชนตอบแทนอยางอื่น นอกจากสิทธิที่จะไดรับทุนกองกลาง
ในการเขารวมเลนแชรในงวดหนึ่งงวดใดไดโดยไมตองเสียดอกเบี้ย หากผูใดฝาฝนขอหามดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกหรือ
ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีนิติบุคคล หามมิใหเปนนายวงแชรหรือจัดใหมกี ารเลนแชร หากนิติบุคคลใดฝาฝน ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทา
ถึงสามเทาของทุนกองกลางแตละงวดของทุกวงแชร แตตองไมตํ่ากวา 200,000 บาท และใหศาลสั่งใหนิติบุคคลนั้นหยุด
ดําเนินการเปนนายวงแชรหรือการจัดใหมีการเลนแชร และหามมิใหสัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแทนนายวงแชร หรือ
ผูจัดใหมีการเลนแชร หรือสมาชิกวงแชร หากนิติบุคคลใดฝาฝนขอหามดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดกรณีอ่ืนๆ ไดแก หามมิใหผูใดโฆษณาชี้ชวนใหประชาชนทั่วไปเขารวมในการเลนแชร หากผูใด
ฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และหามมิใหผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคําวา “แชร์” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน หากผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู
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¶ŒÒ¹ÒÂÇ§áªÃ (·ŒÒÇáªÃ) Ë¹ÕÇ§áªÃ¨Ð·ํÒÍÂ‹Ò§äÃ?
กรณีทาวแชร์หนีหรือโกงแชร์มี 2 กรณี ไดแก่
1. มีเจตนาทําวงแชรจริง แตดวยสาเหตุใดหรือมีความจําเปนใดๆ ก็ตามที่ทําใหไมสามารถบริหารเงินใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการเลนแชร สมาชิกวงแชรหรือลูกแชรสามารถฟองรองบังคับคดีกันในทางแพง โดยนําพยานบุคคลมาสืบได
แมไมมีหลักฐานเปนหนังสือ เนื่องจากตามกฎหมายแลว การเลนแชรนั้นไมถือเปนการกูยืมที่จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
2. มีเจตนาจะไมทําวงแชรมาตั้งแตตน แตอางวาจะทําวงแชร หลังจากนั้นเมื่อไดเงินแลวก็เชิดเงินหลบหนีไปสมาชิก
หรือลูกวงแชรสามารถไปแจงความรองทุกขดําเนินคดีอาญากับทาวแชรได เนื่องจากถือวาเปนความผิดฐานฉอโกงตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 341

àÁ×่ÍÊÁÒªÔ¡Ç§áªÃ (ÅÙ¡áªÃ) Ë¹ÕÇ§áªÃ¨Ð·ํÒÍÂ‹Ò§äÃ?
ถาลูกแชรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหนีวงแชร วงแชรนั้นจะตองดําเนินการตอไป ซึ่งทาวแชรจะตองรับผิดชอบโดย
การสํารองจายแทนไปกอน แลวทาวแชรก็ไปใชสิทธิฟองรองบังคับคดีกันในทางอาญาฐานยักยอกทรัพยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 หรือฟองรองฐานผิดสัญญาในทางแพง แลวแตกรณี เพื่อใชสิทธิไลเบี้ยเอากับลูกแชรที่หนีวงแชร ซึ่งการฟอง
คดีดังกลาวสามารถนําพยานบุคคลมาสืบได ไมจําตองมีเอกสารหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ

µÑÇÍÂ‹Ò§á¹Ç¤ํÒ¾Ô¾Ò¡ÉÒ®Õ¡Ò·Õ่¹‹ÒÊ¹ã¨
ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการเลนแชรอันเปนความผิดตามกฎหมาย โดยมีแนวคําพิพากษาดังตัวอยางตอไปนี้
“นายดําเปนนายวงแชรหรือทาวแชรจัดใหมีการเลนแชรถึง 5 วง โดยมีจํานวนสมาชิกรวมกันทุกวงมากกวา 30 คน
อันเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 และตอมานายดํายังไดกระทําความผิดฐานฉอโกง
ผูเ สียหาย โดยหลอกลวงวา มีสมาชิกวงแชรรายอืน่ ประมูลเงินกองกลางโดยใหดอกเบีย้ สูงกวาผูเ สียหายแตละคนทีเ่ ขารวมประมูล
หรือบางงวดนายดําก็แอบอางอาศัยชือ่ สมาชิกวงแชรบางรายเขาประมูลโดยเสนอดอกเบีย้ ตอบแทนสูงกวาสมาชิกทีเ่ ขารวมประมูล
ทัง้ ทีค่ วามจริงไมมสี มาชิกรายใดกระทําการเชนนัน้ หรือมอบหมายใหนายดํากระทําการแทน จนกระทัง่ นายดําไดเงินทุนกองกลาง
ไปเสียเองการกระทําของนายดําจึงเปนความผิดฐานฉอโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 อีกฐานหนึ่งดวย”
ดังนั้น แมประชาชนจะสามารถเลนแชรกันไดอยางอิสระ แตกฎหมายก็กําหนดใหกระทําไดในขอบเขตที่จํากัดเทานั้น
จึงเปนเรื่องที่เราควรศึกษาทําความเขาใจ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือถูกหลอกลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนวงแชร
ที่ใหญมากๆ จนลูกแชรแทบไมรูจักกันเลย แบบนี้ความเสี่ยงจะสูงมาก ถาหากคิดจะเลนควรตรวจสอบเครดิตของทาวแชรใหดี
เพราะฉะนั้นการลงทุนผานแชรเปรียบเสมือนการลงทุนผานการกูยืมโดยมีทาวแชรเปนผูรับประกันความเสี่ยง เปนการลงทุน
ระยะสั้นที่ถือวาผลตอบแทนคอนขางดี แตทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ตองคอยติดตามสถานการณทาวแชรตลอดเวลาดวย และหากทานใด
มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือหากไดรับความเสียหาย สามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียนมาไดที่ กลุมงาน
ปองปรามการเงินนอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2627-35 หรือ
ศูนย์รับแจงการเงินนอกระบบ โทร. 1359 หรือส่งจดหมายมาไดที่ ตูป.ณ.1359 ปณจ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เรียบเรียงจาก : ปรึกษากฎหมายฟรี https://www.facebook.com/asklaw/posts/634415879902506

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

11

ขาว บริการสมาชิก
ขายที่ดิน

♦ ขายที่ดิน เนื้อที่ 100 ตร.ว. หลังจวนผูวาฯ 100 เมตร ติดแมนํ้า

เจาพระยา ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคา 4,000,000
บาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ สํานักบริหารระบบกายภาพ
โทร. 090-9600176
♦ ขายที่ดิน เนื้อที่ 4 ไร ซอย 37 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม
เขตบางแค กรุงเทพฯ ราคา ตร.ว.ละ 70,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.อภิญญา
สังกะนิษฐ คณะแพทยศาสตร โทร. 086-5049149

ขาย/เชาบาน
♦ หมูบานบัวขาว เนื้อที่ 40 ตร.ว. ซอย 175 ถนนรามคําแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ราคา 2,000,000 บาท สนใจติดตอ
นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 089-170-3122
♦ บาน 2 ชั้นใหเชา พรอมที่จอดรถหลังตลาดบางแค กรุงเทพฯ
คาเชาเดือนละ 3,000 บาท สนใจติดตอ นายประสาน พึ่งผล โรงพิมพ
แหงจุฬาฯ โทร. 085-214-9221
♦ การเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. 2 หองนอน 1 หองนํ้า
พรอมเขาอยู ซอย 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ นายมิตร นวมนิวงษ
คณะวิทยาศาสตร โทร. 02-218-7550

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบ
 า นเคียงคลอง 1 เนือ้ ที่ 100 ตร.ว คลอง 9 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.บึงสนั่น อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 1,800,000 บาท 2 ชั้น 3
หองนอน 3 หองนํ้า สนใจติดตอ นางวรรณี พฤกษมาศ คณะครุศาสตร
โทร. 081-297-1232
♦ หมูบานพฤกษา 76 เนื้อที่ 17.1 ตร.ว. ซอย 18 ถนนกาญจนา
ภิเษก ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี ราคา 1,550,000 บาท
สนใจติดตอ น.ส.ปาริชาด เสนไสย สํานักงานจัดการทรัพยสนิ แหงจุฬาฯ
โทร. 095-597-9884
♦ หมูบ
 า นโนโววิล ศุภาลัย เนือ้ ที่ 20.1 ตร.ว. 2 หองนอน 2 หองนํา้
จอดรถได 2 คัน ถนนลําลูกกา คลอง 2 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ราคา 1,750,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.ณสรวงสรณ โยพะนักศักดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 084-555-8144
♦ หมู  บ  า นบุ ศ ริ น ทร เนื้ อ ที่ 18 ตร.ว. ถนนพระยาสุ เ รนทร
แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ราคา 1,900,000
บาท สนใจติ ด ต อ นายสมพงษ วงษา คณะทั น ตแพทยศาสตร
โทร. 084-520-4337

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม
♦ ขายดาวน The Energy Huahin จ.เพชรบุรี เนื้อที่ 33 ตร.ม.

เฟส 1 ตึก A5 ชั้น 5 หองหัวมุม (97A5) ใกลโรงแรมหรูและ Sport Complex
ตกแตงพรอมอยู 1 หองนอน 1 หองนํ้า 1 หองรับแขก ราคาขายดาวน
600,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.จูงจิตต เกิดแกน คณะวิทยาศาสตร
โทร. 086-357-5585
♦ ขายดาวนคอนโดมิเนียม แอชตัน จุฬาฯ-สีลม เนือ้ ที่ 24.5 ตร.ม.
ชั้น 38 ตรงขามจัตรุ ัสจามจุรี ใกลสถานี MRT สามยาน โครงการแลวเสร็จ
กลางป 2561 ราคาขายดาวน 600,000 บาท สนใจติดตอ รศ.ดร.พงศศกั ดิ์
วิวรรธนะเดช คณะวิทยาศาสตร โทร. 061-840-9555, 02-278-3030
♦ ใหเชาคอนโดมิเนียม The Tree Interchange เนื้อที่ 22.77
ตร.ม. ใกลรถไฟฟา MRT สายสีนํ้าเงินและ สีมวง ติดถนนใหญ ตกแตง
พรอมเฟอรนิเจอร สระวายนํ้า หองออกกําลังกาย Sky lounge ชั้น 40
วิวแมนํ้า อาคารจอดรถ สวนหยอม สนามบาส ราคาสอบถามได สนใจ
ติดตอ น.ส.จรัสรัตน จํารัสฤทธิรงค สมาชิกสมทบ โทร. 097-253-6299
♦ ใหเชาคอนโดมิเนียม City Home Condo เนื้อที่ 30 ตร.ม.
ใกลรถไฟฟา MRT หวยขวาง เดินทางสะดวกเขาซอยเพียง 200 เมตร
สิง่ อํานวยความสะดวกครบ พรอมอยู ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ช.ม.
ราคาใหเชาเดือนละ 8,500 บาท สนใจติดตอ น.ส.วราภรณ ศิริโท
สํานักงานทรัพยากรมนุษย โทร. 099-279-3999
♦ ขาย/เชาคอนโด Parque พุทธบูชา 48 เนื้อที่ 26.48 ตร.ม.
หองใหม สรางเสร็จพรอมโอน มิ.ย. 2559 พรอมสระวายนํ้า ฟตเนส
หางจาก ม.พระจอมเกลาธนบุรี 500 เมตร ราคาขาย 2,200,000 บาท หรือ
เชาเดือนละ 10,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.อุษณีย เจริญรัตนกุล สมาชิก
สมทบ โทร. 084-055-6626
♦ หองชุดเคหะบางกะป เนือ้ ที่ 26.99 ตร.ม. ชัน้ ที่ 5 ซอยนวมินทร
ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตคลองกุม กรุงเทพฯ สนใจติดตอ
นางออนหวาน จันนา คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 094-889-6895
♦ เชาคอนโดพระยาภิรมย ชาโตว ริเวอรโบท ชั้น 6 พื้นที่
61 ตร.ม ถ.เจริญนคร 60 เฟอรนิเจอรพรอมประตูเขา-ออก ระบบคียการด
รปภ. 24 ชั่วโมง กลองวงจรปด ที่จอดรถมีหลังคา ราคา 11,000 บาท/
เดือน สนใจติดตอ ผศ.สพ.ญ. กรรณาภรณ สุรยิ ผล คณะสัตวแพทยศาสตร
โทร. 088-455-3265

ขายรถยนต

♦ รถจักรยานยนต ยี่หอ Yamaha (รถผูหญิงใชได) รุนป 2008

สีแดง เครือ่ ง 115 ซี.ซี. ราคา 14,500 บาท (ตอรองได) สนใจติดตอ นายสุเมธ
ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 080-770-4438, 098-246-1486
♦ Toyota Accord รุน 2002 สีนาํ้ ตาลทอง ใชรถแลว 209,000 กม.
ใชอะไหลแททุกชิ้น ไมเคยติดแกส เครื่องกับชวงลาง เกียรดี ลออะไหล
เปนลอแม็กซ ราคา 140,000 บาท สนใจติดตอ ศ.ดร.วิชิต ศรีตระกูล
คณะวิทยาศาสตร โทร. 084-499-3622

***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายวิทยา
นายประมวล
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อยูวัฒนา
คชพรม

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
หนาน

à¡Á
วิธีเลน

“ลากเสนจับคู”

ลากเสนจับคูใหถูกตอง

สวนที่หนึ่ง

CU Savings Co-op Application

10,000 บาท

เดือน
ม
กรกฎาค

สวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก

ไมนําเกรดภาษาตางประเทศมาคํานวณ

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

3.00 / 4.00 / 4.75 /5.00 %

ทุนเรียนดี ป.1 - ป.3

รับรหัสไดที่ประชาสัมพันธ

สวัสดิการสงเคราะหศพบิดา-มารดา

สูงสุด 600,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู

1.25 / 1.50 / 1.75 %

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถ่ายเอกสารและส่งคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ
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คําตอบ

สวนที่หนึ่ง

1. ประดิษฐมนูธรรม
3. พหลโยธิน
5. รัชดาภิเษก
7. ศรีอยุธยา
9. เสือปา

ง
อ
ส
่
ี
ท
น
คําถามประจําเดือน ก.ค. 2559
สว
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สมาชิกตองเปนคนไขในไมนอยกวา...................คืน
ในอัตราคืนละ....................บาท
ขอรับเงินภายในกําหนด.......................วัน
หลังออกจากสถานพยาบาล

2559 à©ÅÂสวนที่สอง

2. ประเสริฐมนูกิจ
4. บรรทัดทอง
6. เพชรเกษม
8. สุคนธสวัสดิ์
10. รามคําแหง
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เริ่มยื่นเอกสารไดตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2559

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มิถุนายน 2559

จับรางวัลโดย นางดวงพร เบี้ยวไขมุข สํานักงานบริหารระบบกายภาพ สนม.

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 373 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุธรรม โตฤกษ
นางสาวศศิธร แจมประทีป
นายเอกรัฐ ทองโต
นางประภาภรณ อัครจินดานนท
นางสาวพรัชรา คุณวงษา

ตอบถูก 352 คน ตอบผิด 21 คน

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

292759
561353
493198
330028
582778

คณะอักษรศาสตร
สํานักงานการทะเบียน
คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร

6. นายไวพจน จันทรอน
7. นางสาวกุลฤดี อุณหเลขกะ
8. นายธราธิป สมวงศ
9. นายรณภัฎ กองเงิน
10. นางเพียร มโนภักดี

351410
312340
381627
E12593
E31467

คณะ / สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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คําถาม

คําถามจากสมาชิก :

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนเวลา 9 ป
11 เดือน และจะลาออกจากงานประจําในจุฬาฯ จะขอคง
สมาชิกภาพไดหรือไม?

ไม่สามารถขอคงสมาชิกภาพได เนื่องจาก สมาชิกที่ออกจากราชการหรือ
¤íÒµÍº งานประจ�
า ถามีอายุสมาชิกไม่ครบ 10 ปี ตองหมดสภาพจากการเปนสมาชิก ทันที
ขอบังคับ สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พ.ศ. 2556
ขอ 10
เหตุที่สมาชิกตองออกจากสหกรณ
1. ตาย
2. วิกลจริต
3. ลาออกจากสหกรณ
4. ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 4 (3) โดยมีความผิด
6. ถูกใหออกจากสหกรณ
7. ขาดคุณสมบัติตามขอ 4 โดยไมมีความผิดและมีอายุการเปนสมาชิก
ไมถึง 10 ป
ขอ 14
สมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมีอายุ
การเปนสมาชิกครบ 10 ป ขึ้นไป ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาเปนสมาชิกอยู
สมาชิกที่ออกจากราชการและรับเงินบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและ รับบํานาญจากทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือสมาชิกทีอ่ อกจากราชการ
และไมใชขาราชการบํานาญ เมื่อยินยอมใหสหกรณหักเงินบํานาญ ณ ที่จายหรือหักเงิน
จากบัญชีออมทรัพยของตนเปนเงินคาหุนรายเดือนและ/หรือเงินงวดชําระหนี้ ก็ใหมีสิทธิ
และหนาที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ
อนึง่ สมาชิกลาออกจากงานประจําและมีอายุการเปนสมาชิกครบ 10 ป ขึน้ ไป ยังคง
สภาพเปนสมาชิกและขอรับสวัสดิการตางๆ ของสหกรณไดตามสิทธิ์ของสมาชิกที่พึงไดรับ
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
14

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาบัญชีชอื่ “สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

