“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคน
รวมกันโดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เปนมนุษยโดยมีสิทธิ
เสมอหนากันหมด เพื่อบํารุงตัวเองใหเกิดความเจริญในทางทรัพย”
พระดํารัส
พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแหงสหกรณไทย

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

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

รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
อ.ชาญวิทย์ อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
นายลับแล ณ บางช้าง

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

ระยะเวลา/วงเงินฝาก
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

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

2.20
2.30
2.40
2.50

หลังหักภาษี 15%

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹
ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ 0-2218-0555 µ‹Í 1802-5

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

ส�านักงาน
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.)

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)

โทรศัพท์ 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู้
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ์
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร์
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)
ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

พวงเงิน
ทองสงฆ์
ชาติปัญญาวุฒิ
ช่วยวงศ์
สิทธิสังข์

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

นางอังคณา
น.ส.ธารินี
นางฉัตรชุลี
นายธนากร
นายเรืองศักดิ์

หนวย : รอยละ

ประเภท

ดอกเบี้ยเง�นกู เง�นเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
ประชุมพ�จารณา
5.00
…
การจัดสรรกําไรสุทธิ
สมาชิก
4.75
2.755
42.00
(เร�่มตั้งแต
4.00
2.800
30.00
1 พฤษภาคม 2558)
3.00
2.850
5.00
ประเภท
วงเง�นไมเกิน ดอกเบี้ยเง�นกู

สหกรณอื่น

ระยะสั้น
(ไมเกิน 60 เดือน) 200 ลานบาท

(เร�่มตั้งแต
ระยะยาว
29 กรกฎาคม 2559) (ไมเกิน 180 เดือน) ไมจํากัดวงเง�น

4.00
4.75

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

1. สินทรัพยรวม
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. ทุนของสหกรณ
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

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หน่วย : บาท

2558

ก.ค. 2559

ส.ค. 2559

15,646

15,833

15,851

1
11,570
4,075

1
11,593
4,239

1
11,591
4,259

37,239,023,391.83 40,332,194,527.06 40,697,829,114.24
5,645,460,381.29
5,681,038,293.89 5,693,802,652.81
11,593,889,886.68 12,718,592,929.11 12,556,632,486.27
19,692,347,625.24 21,638,420,788.68 22,133,461,889.68
661,969,777.40
606,386,336.83
588,103,184.31
17,226,409,783.95 19,147,110,276.95 19,662,656,530.47
1,803,968,063.89
1,884,924,174.90 1,882,702,174.90
307,325,498.62
294,142,515.38
313,932,085.48
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

23,456,773,105.98 23,696,150,543.46
8,275,000,000.00 8,515,000,000.00
14,333,178,362.93 14,367,859,023.75
613,763,411.45
577,593,411.45
234,831,331.60
235,698,108.26

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

16,875,421,421.08 17,001,678,570.78
12,790,900,740.00 12,835,924,180.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
577,579,452.84
569,233,883.46
620,048,510.29
617,421,412.07
622,650,599.94
714,856,977.24

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

1,000,530,274.84
138,066,978.62
309,913,513.45
528,587,131.82
23,962,650.95

1,149,245,638.48
157,217,178.57
355,305,194.22
609,160,809.70
27,562,455.99

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

377,879,674.90
337,617,374.17
40,262,300.73

434,388,661.24
387,882,882.61
46,505,778.63

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป เปนวันออมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการออมเงิน เพื่อสรางความมั่งคั่ง รํ่ารวย และมั่นคง ทําใหประชาชน ชาวไทย
มีความสุขและมีความสมดุลในชีวิตบนพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในปจจุบัน ดังนั้นการเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ก็เปรียบเสมือนกับการไดเก็บออมเงินไปในตัว ทั้งในรูปแบบของ การออมหุน การฝากออมทรัพย
หรือเงินฝากประจํา นอกจากจะนําสวนทีเ่ ก็บออมไวใชประโยชนในภายภาคหนาแลว ยังไดรบั ผลกําไรจากการออม ทัง้ เงินปนผล
และดอกเบี้ยเงินฝากอีกดวย
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป พ.ศ. 2559
ของ กรมสงเสริมสหกรณ เพือ่ วัดความเปนองคกรของสมาชิกตามหลักการสหกรณ การปฏิบตั ติ าม กฎหมาย ผลการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการภายในของสหกรณ สหกรณของเราไดรับการจัดมาตรฐาน “ผานมาตรฐานระดับดีเลิศ” แสดงถึง
ความเข็มแข็งในการบริหารกิจการของสหกรณใหพัฒนาไปสูความยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ซึ่งสหกรณของเรา
ไดผานการจัดมาตรฐานระดับดีเลิศมาเปนเวลาหลายปตอเนื่อง
สําหรับความคืบหนาของการชําระหนี้ จํานวน 1,431 ลานบาท ที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด (สคจ.)
ไดกูยืมไปผมขอเรียนสมาชิกใหทราบวาเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ โดยสรุปเปนใจความ ดังนี้
1. ชําระเงินตน 100% ภายในระยะเวลา 12 ป 6 เดือน นับแตปที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบแผนฯ โดยแบงชําระ
เปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน เริ่มชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2559 โดยแบงเปนเงินตน 9.54 ลานบาทตอเดือน
รวมชําระเงินตนทัง้ หมดเปนจํานวน 1,431 ลานบาท ปจจุบนั ชําระเงินตนมาแลว 9 งวด เปนเงินจํานวนทัง้ สิน้ 85.86 ลานบาท
หนี้คงเหลือทั้งสิ้น 1,345.14 ลานบาท
2.

ดอกเบี้ยตางๆ แบงดังนี้

2.1 ดอกเบี้ยคางชําระตั้งแตเริ่มสัญญา วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน
108.20 ลานบาท แบงชําระ ปละ 2 งวด ทุกวันที่ 30 มิถนุ ายน และ วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกป จํานวนงวดละ 10.82 ลานบาท
เปนเวลา 5 ป แตเนื่องจากระหวางจัดทําแผนฟนฟู สคจ.ไดมีการชําระดอกเบี้ย เขามาบางสวน จํานวน 3.5 ลานบาท ทําให
มีดอกเบี้ยคางชําระคงเหลือ 104.70 ลานบาท และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา สคจ.ไดชําระดอกเบี้ยงวดแรก
จํานวน 10.47 ลานบาทแลว
2.2 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะชําระในวันทําการสุดทายของแตละเดือน และ
ชําระภายในระยะเวลา 12 ป 6 เดือน เริ่มชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2559 จายดอกเบี้ยแตละเดือนเปนแบบตนลดดอก
ลดตลอดไป ปจจุบันไดรับดอกเบี้ยมาแลว 9 งวด เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 31.26 ลานบาท
ถามีความคืบหนาใดๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ผมจะมาเรียนใหสมาชิกทราบในโอกาสตอไป
สุดทายนี้หากสมาชิกมีขอสงสัยประการใดจะสอบถามผมเพิ่มเติม สามารถติดตอผมไดโดยตรงที่เบอรโทร.
081-617-1358 ครับ...สวัสดี
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

การปรับปรุงเศรษฐกิจ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ. 2411 - 2453)

วั น ป ย มหาราช ตรงกั บ วั น ที่ 23 ตุ ล าคม ของทุ ก ป
เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระองคทรงเปนที่รักใครอยางลนเหลือของพสกนิกรทั้ง
ชาวไทย ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ขาวสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ฉบับนี้ จึงขออันเชิญพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ทีม่ คี วามสําคัญ เกีย่ วของกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวง รัชสมัย
ของพระองคบางสวน มาถายทอดใหทุกทานไดทราบ และรวมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณไปดวยกัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนพระมหากษัตริยสยาม รัชกาลที่ 5
แหงราชวงศจักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม
3 คํ่า ปฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เปนพระราชโอรส ในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั และสมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี
พระองคไดรบั สมัญญาวา "สมเด็จพระปยมหาราช" แปลวา มหาราชผูท รง
เปนที่รักของปวงชน
สมเด็จพระปยมหาราช ทรงเปนที่รักเทิดทูนของปวงชน
ชาวไทย ตลอดทีพ่ ระองคทรงครองราชยเปนระยะเวลา 42 ป นอกเหนือ
จากที่ยาวนานกวา พระมหากษัตริยที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
ทุกพระองคแลว พระองคยังทรงพระปรีชาสามารถ เฉลียวฉลาด
ฟนฝาอุปสรรคนานับประการ ทั้งตอสูกับการไลลาเมืองขึ้นของ
บรรดาชาติมหาอํานาจในยุคนัน้ มาได แมจะเปนการสูญเสียดินแดน
ไปบางสวน แตพระองคยงั ทรงไวซงึ่ ความสุขมุ พาประเทศชาติรอดพน
จากการตกเปนเมืองขึน้ ของตางชาติ ประเทศสยามจึงมิไดตกเปนทาสใคร
ดวยสายตามองการณไกลของพระองค พระองคไดทรงพัฒนา นําความ
เจริญกาวหนาเรงรัดในแขนงวิชาการการศึกษาการปกครอง การศาล
การตางประเทศ การสาธารณูปโภค ทั้งยังทรงสนพระทัยถึงความ
เปนอยูของประชาชนทรงออกเยี่ยมประชาราษฎรอยูเปนเนืองนิจ
พระองคจึงเปนที่จงรักภักดี ของปวงชนชาวไทยทั้งแผนดิน
นอกจากจะทรงพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา
ใหทดั เทียมกับอารยประเทศแลว พระองคยงั ทรงปฏิรปู เศรษฐกิจของ
ประเทศใหมีความเจริญรุงเรือง ทันสมัยตามหลักสากล พรอมกับ
ลงหลักปกฐานความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจที่สงผลใหประเทศไทย
มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงไดจนถึงทุกวันนี้ ไดแก
1. การปฏิรูปดานการคลัง ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง
หอรัษฎากรพิพฒ
ั นขนึ้ ในป พ.ศ. 2416 ในพระบรมมหาราชวัง ทําหนาที่
รับผิดชอบรวบรวมเงินภาษีอากร ทุกชนิดนําสงพระคลังมหาสมบัติ
ทําบัญชีรวบรวมผลประโยชน ตรวจตราการเก็บ ภาษีอากรของหนวย
ราชการตางๆ ใหเรียบรอยรัดกุม รับผิดชอบการจายเงินเดือนในอัตรา
ทีแ่ นนอนใหกบั ขาราชการฝายพลเรือนและทหารเฉพาะในสวนกลาง
แทนการจายเบี้ยหวัดและเงินป
ขอบคุณขอมูลจาก
https://th.wikipedia.org/
http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/23OCT/king_rama5.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social03/28/03con02.htm

ธนากร ชวยวงศ เรียบเรียง
2. การปฏิรูประบบเงินตรา ทรงปฏิรูประบบเงินตรา ดังนี้
2.1. การประกาศกําหนดมาตราเงินใหม ใหมีเพียง
2 หนวย คือ บาทกับสตางค สตางคที่ออกมาใชครั้งแรกมี 4 ขนาด
คือ 20, 10, 5 และ 2 สตางคครึ่ง และประกาศยกเลิกใชเงินพดดวง
2.2. การออกธนบัตร ประกาศใชพระราชบัญญัตธิ นบัตร
จัดตัง้ กรมธนบัตรขึน้ เพือ่ ทําหนาทีอ่ อกธนบัตรใหไดมาตรฐาน ธนบัตร
นั้นเดิมประกาศใชมา ตั้งแตรัชกาลที่ 4 แลว
2.3. เปรียบเทียบคาเงินไทยกับมาตรฐานทองคํา
ใน พ.ศ. 2451 ประกาศใชพระราชบัญญัตมิ าตรฐานทองคํา กําหนดอัตรา
แลกเปลีย่ น 13 บาท เทากับ 1 ปอนด เพือ่ ใหสอดคลองกับหลักสากล
3. การตัง้ ธนาคาร มีบคุ คลคณะหนึง่ รวมมือกอตัง้ ธนาคาร
ของไทยแหงแรกเรียกวา บุคคลัภย (Book Club) ไดรับพระราชทาง
พระบรมราชานุญาตจัดตั้งธนาคาร จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
เรียกชื่อวา แบงคสยามกัมมาจล (Siam Commercial Bank) ตอมา
ไดเปลี่ยนชื่อเปน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
4. การทํางบประมาณแผนดิน ใน พ.ศ. 2439 ทรงโปรดให
มีการจัดทํางบประมาณแผนดินขึน้ เปนครัง้ แรก เพือ่ ใหการรับจายของ
แผนดินมีความรัดกุม โปรดใหแยกเงินสวนแผนดินและสวนพระองค
ออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยให พระคลังขางที่ เปนผูดูแลพระราช
ทรัพยสวนพระองค
5. การปรับปรุงดานการเกษตรและการชลประทาน
มีการขุดคลองเกาบางแหงและขุดคลองใหมอีกหลายแหง เชน
คลองนครเนื่องเขต คลองดําเนินสะดวก คลองประเวศนบุรีรัมย
คลองเปรมประชา คลองทวีวัฒนา สรางประตูระบายนํ้า เพื่อชวย
สงนํ้าใหเขาถึงพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกได ดานการปาไมโปรดใหตั้ง
กรมปาไม สงเสริมใหปลูกสวนสัก และสงนักเรียนไทยไปศึกษา
วิชาปาไม ณ ตางประเทศ
6. การพัฒนาดานคมนาคม การสื่อสาร ไดมีการสราง
ถนนขึ้นหลายสาย คือ ถนนเยาวราช ถนนราช ดําเนินกลาง
ถนนราชดําเนินนอก ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ ถนนดินสอ
สวนสะพานขามคลองที่เชื่อมถนนตางๆ ก็มีสะพานผานพิภพลีลา
สะพานผานฟาลีลาศ สะพานมัฆวานรังสรรค สะพานเทวกรรม
รังรักษ ในดานการสื่อสาร ไดทรงตั้งกรมไปรษณียขึ้นเปนครั้งแรก
พ.ศ. 2426 ใน พ.ศ. 2418 เปดบริการโทรเลขสายแรกระหวาง
กรุงเทพฯ–สมุทรปราการ ดานการสรางทางรถไฟ มีการสรางทางรถไฟ
เชื่อมระหวางกรุงเทพฯ กับหัวเมือง ในสวนภูมิภาค ไดแก ทางรถไฟ
สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ทางรถไฟสายใต ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ
- สมุทรปราการ กรุงเทพฯ-พระพุทธบาท กรุงเทพฯ-มหาชัย-ทาจีนแมกลอง สายบางพระและสายแปดริ้ว ฯลฯ
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เรื่องที่คุณอาจไมรู...การรองเรียน
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.)

วาสิตา ขัติยะ เรียบเรียง

หลายทานอาจเคยอานขาว ลูกคารานอาหารญี่ปุนที่เคยตั้งกระทูโวยขายขาวเปลาถวยละ 100 บาท ลาสุดโทรแจงสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคแลว มาดูวาเจาหนาที่ดําเนินการอยางไรตอไป
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ลูกคาที่เคยตั้งกระทู ไดตั้งกระทูอีกครั้ง ชื่อ “เมื่อคนทานขาวถวยละรอย โทรแจง สคบ. ผลที่ไดคือ...”
เพื่อรายงานความคืบหนา หลังจากชาวเน็ตแนะนําใหรองเรียนเรื่องดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ดวย
เนื่องจากเห็นวาขาวเปลาถวยละ 100 บาทนั้นแพงเกินไป ซึ่งเจาของกระทูก็ไดโทรศัพทรองเรียนไปยังสายดวน สคบ. 1166 เพื่อใหเกิดประโยชนของ
ผูบริโภครายอื่นๆ ตามบทสนทนาขางลางนี้
แคนี้เหรอครับ?? (อารมณเหมือนโฆษณาสินเชื่อ สมัครงาย
“กอนโทรผมก็เตรียมหลักฐานไวหมดครับ ทั้งโหลดแบบฟอรม ผม :
อนุมัติไว
รองเรียน ใบเสร็จ รูปถาย ขาวจากสื่อตางๆ ครบครับ เมื่อมีเจาหนาที่
เจาหนาที่ : ทางเราไปตรวจสอบเสร็จแลวจะแจงผลใหทราบภายใน 7 วันครับ
รับสายปุบ
ผมคิดในใจครับวาถาราชการนี่คงตองเผื่อใจไวเลยวา 7 วัน
เจาหนาที่ : สวัสดีครับ รองเรียนเรื่องอะไรครับ
ขึ้นไปแหงๆ แถมไมรูดวยวาจะติดตอมาหรือเปลา เพราะชองทางการ
ผม :
ไปทานอาหารแลวรานไมติดราคาครับ
ติดตามผลก็ไมมี วันที่โทรเปนวันจันทรครับ
เจาหนาที่ : ติดตอ 1569 กรมการคาภายในเลยครับ
ถัดมาอีก 2 วัน มีเจาหนาที่จากกรมการคาภายในโทรมาครับ
เรื่องแรกคือ ถาจะรองเรียนเกี่ยวกับราคาสินคาไมเปนธรรม
ตอนแรกผมติดสายอยูเลยไมไดรับ (เพราะเห็นเปนเบอรแปลก) แตพี่แก
ทุกกรณี ตองแจงกรมการคาภายในกระทรวงพาณิชยครับ กด 1569
โทรกระหนํ่ามากครับ เหมือนเปนเรื่องเรงดวนมาก (4 misscall) ผมเลย
เจาหนาที่ : สวัสดีครับ รองเรียนเรื่องอะไรครับ (ประโยคเดียวกัน)
รีบโทรกลับครับ เมื่อรับสาย
ผม :
รานอาหารไมติดราคาครับ
เจาหนาที่ : คุณ xxx นะครับ ตอนนี้ทางผมเขาไปตรวจสอบราน xxx
เจาหนาที่ : รานชื่ออะไร อยูที่ไหน แลวเหตุการณเปนยังไงครับ
มาแลว พบวาไมมกี ารติดราคาจริงเลยประสานงานใหผมู อี าํ นาจ
ผม :
ราน xxx อยูที่ xxx ครับ (เหตุการณตามกระทูเกา)
ปรับไปดําเนินการเรียบรอยแลวครับ
ผมเตรียมหลักฐานใหแลวครับ
เจาหนาที่ : ยอดเงินที่ปรับจํานวน 5,000 บาทครับ (ไมติดเมนูเดียวเลย
ตองใชอะไรบาง
ปรับตามนี้) ทีนี้คุณ...มีสิทธิ์มาแสดงตัวเพื่อ “ขอรับสินบน
เจาหนาที่ : ไมตองครับ ขอชื่อผูรองเรียนและเบอรติดตอพอครับ
นําจับ” 25% ครับ

จากบทความดังกลาวขางตน ผูเขียนจะขอสรุปเปนขอ ๆ ตามนี้คะ
1. ผูบริโภคสามารถรองเรียนไดเลยโดยที่ไมตองมีหลักฐาน ขอแคชี้เบาะแสใหเจาหนาที่รู แลวเขาจะเขาไปตรวจสอบเอง
2. ผูแจงไมใชแคแจงเฉยๆ แลวจบกัน แตมีสิทธิ์ไดรับสินบนนําจับดวย 25% จากยอดปรับ
3. ผูแจงไมจําเปนตองเปนเจาทุกข เพราะแตกอนเราจะเขาใจวาคนที่มีสิทธิ์รองเรียนตองเปนผูเสียหายเทานั้น เวลาเกิดเรื่องอะไร
ขึน้ มาคนทัว่ ไปก็จะคิดวาถาผูเ สียหายไมเอาเรือ่ งขึน้ มาก็จบ แตไมใชเลย แคเราเปนเพือ่ น คนรูจ กั หรือแคคนหนึง่ ทีร่ เู รือ่ งก็สามารถ
โทรแจงกรมการคาภายในไดเลย นอกจากจะไดลงโทษคนผิดแลวยังไดเงินดวยนะ (แตขอความกรุณาอยาแจงพรํ่าเพรื่อ
เอาเคสที่ไมไหวจริงๆ)
หลังจากไดรางวัลนําจับ ก็ตามขั้นตอนคือตองเขาไปกรอกแบบฟอรมเพื่อรับสินบนนําจับ แลวรออนุมัติเงินภายใน 2 อาทิตย
ก็เปนอันเรียบรอย
** ในกระบวนการทํางานของกรมการคาภายในจะมีเจาหนาทีล่ งพืน้ ทีท่ กุ วันแบบสุม ตรวจอยูแ ลว แตถา มีคนชีเ้ บาะแสใหจะเปนประโยชน
กับเขามากๆ เพราะสามารถพุงเปาไดเลย เจาหนาที่เลยอยากฝากใหผูบริโภคทุกคนชวยกัน พบเห็นรานคาเอาเปรียบผูบริโภครีบโทรแจงทันที
1569 สายดวนกรมการคาภายใน

***** สําหรับผูเขียนถาตองแจง สคบ. จริงๆ เคสแรกก็จะจัดการกับผูคาสลากกินแบงแถวจามจุรี ศาลา
พระเกี้ยวแถวนี้เลย ขายใบละ 90-100 บาท เห็นแลวมันนาแจงมากๆ
6
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แวดวง สอ.จฬ.
■ มอบทุนการศึกษา โครงการเด็กดีมีเงินออม
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการ “เด็ ก ดี มี เ งิ น ออม”
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนที่ชนะการประกวดการท�ำบัญชี
จากโรงเรียนวัดดวงแข กรุงเทพฯ จ�ำนวน 3 คน ได้แก่
ด.ญ.รดา
ห้วยสอนมั่นคง ชั้น ป.6/2
		 ด.ญ.ชญาดา ปิวละมุน
ชั้น ป.6/2
		 ด.ญ.พรรณิภา ประเสริฐศิลป์
ชั้น ป.5/2
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
ได้มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด
โดยมี ค ณะกรรมการ เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ คณะครู แ ละนั ก เรี ย น
ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัดดวงแข กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

■ ตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ จั ด โครงการ “ตรวจ
สุขภาพสมาชิกอาวุโส” ให้บริการตรวจสุขภาพกับสมาชิก
ที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ คณะ
สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คำ� ปรึกษาปัญหา
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและบริการตรวจสุขภาพ เช่น
ตรวจวัดความดันโลหิต การเต้นของชีพจร ตรวจวัดความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด โคเลสเตอรอล ฯลฯ โดยมีสมาชิก
อาวุ โ สให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มโครงการจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
100 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

■ สัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2559
เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการและแนวคิดต่างๆ ที่จะเป็นแนวทาง
ในการบริ ห ารงานสหกรณ์ ทั้ ง ยั ง ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ต่างๆ
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้
❚ เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทย โดย ดร.ทรงธรรม
ปิ่นโต ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจภูมิภาคและกลุ่ม
ประเทศ GMS ธนาคารแห่งประเทศไทย
❚ สวั ส ดิ ก ารที่ ส หกรณ์ ส มควรจั ด ให้ แ ก่ ส มาชิ ก โดย
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ
❚ การบริ ห ารสหกรณ์ ต ามกฎหมาย โดย อ.ปรเมศวร์
อินทรชุมนุม รองอธิบดีอยั การ ส�ำนักงานคดีอาญา (ต�ำแหน่งในขณะนัน้ )
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
■

สัมมนาต่างๆ ของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ดังนี้

วัน เดือน ป
10-11 ก.ย. 59

กิจกรรม
สัมมนา
สมาชิกอาวุโส

เรื่อง

วิทยากร

 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
 สหกรณของเรา
 อ.วิไลลักษณ ศรีสุระ
 โภชนาการอาหารตานโรค
 สมาธิยามเชา/ออกกําลังกาย  อ.กรรณิกา จิตตศรัทธา
โยคะ/นวดกดจุดฝกโยคะ

14 ก.ย. 59

 สิทธิประโยชนที่สมาชิก
สัมมนาสมาชิก
เกษียณอายุงาน รุนที่ 1 ผูเกษียณอายุงานพึงไดรับ
9.00 -12.00
 อยู 100 ป ชีวีมีสุข

16 ก.ย. 59

สัมมนาสมาชิก
เกษียณอายุงาน รุนที่ 2
9.00-12.00

24-25 ก.ย. 59

สัมมนาสมาชิก

 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
 การกู การคํ้า ตามกฎหมาย
ใหม และการปฏิบัติตาม
ระเบียบของสหกรณ

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

สถานที่
เดอะ เลกาซี่
รีเวอรแคว รีสอรท
จ.กาญจนบุรี

 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
 ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ
 ผศ.สิทธา พงษพิบูลย์

หองประชุม
ศุภชัย วานิชวัฒนา
สอ.จุฬาฯ

 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
 ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร
รุงเรืองกิจไกร (ผูดําเนินรายการ)
 นายเริงศักดิ์ บุญบันดาลชัย
 นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
 นายจารุภูมิ สุจริตกุล

โรงแรม เอ-วัน
เดอะรอยัล ครูซ
พัทยา จ.ชลบุรี

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน

สัมมนาสมาชิก
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แวดวง สอ.จฬ.
■

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้
วัน เดือน ป
กิจกรรม
ผูแทนสหกรณ
พฤ. 15 ก.ย. 2559

ครบรอบ 34 ป สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

พฤ. 22 ก.ย. 2559

ครบรอบ 28 ป
วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี

ผูแทนหนวยงาน

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
นายอภิชา เดียขุนทด
กรรมการ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน
รองผูอํานวยการ

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
คณบดี

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

■ พิธม
ี อบทุนเรียนดี ประจ�าปี 2559
จั ดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีและโล่เรียนดี
ให้แก่บตุ รสมาชิกทีม่ ผี ลการเรียนดี ประจ�าปี 2559
ใน โอกาสนี้ รศ.ดร.สวั ส ดิ์ แสงบางปลา
ป ระ ธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีม อบทุน
ได้ให้โอวาทแก่นกั เรียน นิสติ นักศึกษา ผูเ้ ข้ารับทุน
การศึกษา ณ ห้องประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2559

ระดับชั้น

จํานวนทุน

ทุนละ

จํานวนเงิน

ประถมศึกษา ปที่ 1 - 6
มัธยมศึกษา ปที่ 1 – 3
มัธยมศึกษา ปที่ 4 - 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อุดมศึกษา

354
135
110
7
5
103

2,200.00
2,200.00
2,500.00
2,800.00
3,000.00
3,500.00

778,800.00
337,500.00
308,000.00
19,600.00
15,000.00
360,500.00

รวม

714

-

1,819,400.00

โลเรียนดี

21

-

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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สุนัขจรจัด
โรคพิษสุนัขบา

โดย ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร. ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

โรคพิษสุนัขบา เปนโรคจากสัตวติดตอสูคน

เพราะความเคยชินทีส่ งั่ สมมาจนโต ดังนัน้ การรณรงคให “เยาวชน
รุนใหม ” มี จิ ต สํ า นึ ก ในการเลี้ ย งสั ต ว ให เ ขาตระหนั ก ว า
“ สุนัขและแมวเปนสิ่งมีชีวิต” ไมใชสิ่งของหรือของเลน
ถาตัดสินใจจะเลี้ยงแลว ก็ใหรับผิดชอบชีวิตเขา เสมือนเขาเปน
“ สมาชิกคนหนึ่ง/ตัวหนึ่งในครอบครัว” นาจะเปน
แ นวทางการแกปญหา ที่แมจะเห็นผลชา แตก็นาจะเปนการ
แกปญหาที่มั่นคงและถาวรที่สุดครับ

หากเปนสุนัขและแมวที่มีเจาของ คงไมนาวิตก
เรื่องโรคพิษสุนัขบาเทาไร เพราะเจาของสัตวมกั จะพาไปฉีดวัคซีน
เ นื่องจากความรักและความผูกพันที่มตี อสัตวเลี้ยง ถึงแมบางคน
อ าจพาไปฉีดเพียงแคเพราะกลัววาจะแพรโรคมาถึงตนเองหาก
สัตวเลี้ยงไดรบั เชื้อก็ตาม

“ การทํ า หมั น สุ นั ข และแมวจรจั ด ” ที่ ห ลาย
หนวยงานชวยกันทําอยูแลวนัน้ อาจเปนทางออกทีช่ วยไดทางหนึง่
แ ตก็เปนเพียงการ “ลดหรือชะลอ อัตราการเพิ่ม”
ใ หจํานวนสัตวเพิ่มในอัตราที่ชาลงเทานั้น ไมใชการทําใหจํานวน
สัตวลดลง เพราะเรา “ไมไดฆาสัตว” และมั่นใจวาคนไทย
อ ยางเราๆ ก็ไมมีความคิดที่จะสนับสนุนใหฆาสัตวดวย ดังนั้น
เ มื่อผานการทําหมันไปแลว สัตวจรจัดจะยังมี “จํานวน
ค งเดิม” และดํารงชีวิตไดตามปกติ ตามอายุขัยของเขา
เ พียงแต “ไมเพิ่มจํานวน” ไมไดแพรลูกหลานใหเปนปญหา
ตอสังคมเพิ่มขึ้นเทานั้นเองครับ

ทีอ่ นั ตรายถึงชีวติ อยางทีท่ ราบกันดีวา ในปจจุบนั โรคนี้ ยังไมมที างรักษา
ใหหาย แตสามารถปองกันไดดว ยการฉีดวัคซีนทัง้ ในคนและสัตวเลีย้ งครับ
(แมจะไมไดผลเต็ม 100% ก็ตาม แตก็ลดความเสี่ยงไดเยอะมาก)
สุนัขและแมวที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลว หากถูกสุนัขที่สงสัยวาเปน
โรคพิษสุนัขบากัด ก็ยังตองฉีดยาซํ้า เพียงแตจํานวนครั้งที่ตองฉีด
จะนอยกวากรณีที่ไมเคยฉีดวัคซีนมากอนครับ

แลวถาเปนสุนัขและแมวจรจัดละ ???
เราจะมั่นใจไดหรือ???
แมวาในปจจุบันจะมีหนวยงานของรัฐ เชน กรมปศุสัตว
เ ทศบาล คณะสัตวแพทยศาสตร และภาคเอกชนอีกหลายแหง
มีโครงการทีจ่ ะชวยฉีดวัคซีนเพือ่ ลดการระบาดของโรคพิษสุนขั บา
แตกไ็ มสามารถทําไดครบทุกเขต และไมมที างไดครบทุกตัว เนือ่ งจาก
ติดปญหาการเขาถึงตัวสุนัขจรจัดเหลานั้น อีกทั้งอัตราการเพิ่ม
ของประชากรสุนัขจรจัดก็ยังจัดวาอยูในเกณฑท่สี ูงอยู

สุนัขและแมวจรจัดมาจากไหนละ??
ปญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีจํานวนมากมายในปจจุบัน
นั้ น ล ว นมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก “ การเลี้ ย งสั ต ว แ บบ
ข าดความรับผิดชอบ” หลายคนที่คิด ที่จ ะเลี้ย งสัตว
อ าจเลี้ยงเพราะเห็นความนารักของลูกสัตว แตเมื่อเวลาผานไป
สัตวเริม่ โตขึน้ ความนารักและความสวยงามลดลง รวมถึงเริม่ รูสกึ
วาไมอยากเลี้ยง เพราะเปนภาระ มีคาใชจายเพิ่มขึ้น จึงไมอยาก
จ ะดูแลรับผิดชอบตอ หลายคนจึง ผลักภาระใหสังคม
โดยการนําไป “ปลอย” ตามที่สาธารณะ เชน วัด โรงเรียน และ
ตามตลาดหรือแหลงชุมชนตางๆ
การแก ป  ญ หา โดยหวั ง การ ปลู ก ฝ ง ความรั บ
ผิดชอบตอสัตวที่ตัว “ผูใหญ” นั้น อาจเปนเรื่องยาก
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สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีไ่ มใหจาํ นวนสัตวจรจัดเพิม่ ขึน้ ตองเริม่ ตน
จาก “ตัวเราและครอบครัวของเรา” จากนั้นจึงคอยๆ
ข ยายไปเปน “หมูบาน” และไปยัง “ชุมชน” ที่ใหญขึ้น
ถ า เราปลู ก ฝ ง ให “ เด็ ก รุ  น ใหม ” มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สัตวเลี้ยงมากขึ้นแลว ผมมั่นใจวา ปญหาเรื่องสุนัขและแมวจรจัด
ทีเ่ ปนสาเหตุหลักของโรคพิษสุนขั บา ก็จะคอยๆ ลดลงแนนอนครับ
อยาลืมนะครับ
@ สุนขั และแมว “เปนสัตวเลีย
้ ง” ไมใชสงิ่ ของ ตองการ
ความรักความผูกพัน
@ สุนขั และแมว “เปนสิ่งมีชีวิต” ตองการการเอาใจใส
ไมใชวาปลอยปละละเลยจนตาย แลวก็กดปุมรีสตารทใหมได
@ สุนัขและแมว “เปนสิ่งมีคา” มีคาใชจาย คาอาหาร
คาอุปกรณ คารักษา คาวัคซีน คาเครื่องใช ดังนั้นกอนที่จะเลี้ยง
เราตองคิดเผื่อคาใชจายเหลานี้ไวดวย
หากจะเลี้ยงแลว “ตองเลี้ยงอยางมีความรับ
ผิดชอบ” หากทุกคนคิดไดเชนนี้ ผมมัน่ ใจวา สัตวจรจัดทีเ่ กลือ่ น
ถนนจะมีจาํ นวนลดลง ปญหาโรคพิษสุนขั บาก็จะลดลงดวยเชนกันครับ

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม บัตร ATM กรุงศรี+บัตรสมาชิก สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แบบชิปการด สมัครใชงานอยางไร และมีคา ธรรมเนียมการใชงานหรือไม?

¤íÒµÍº

ปจจุบันนี้ ธนาคารพาณิชยทุกแหงของประเทศไทย ไดเปลี่ยนบัตร ATM แบบแถบแมเหล็ก เปนแบบ
ชิปการดแทน เพื่อสรางความปลอดภัยในการใชบัตรทําธุรกรรมการเงินตางๆ ผานเครื่อง ATM ดังนั้น บัตร ATM
กรุงศรีฯ+บัตรสมาชิกสหกรณ ออมทรัพยจุฬาฯ จึงตองเปลี่ยนเปนไปใชเปนแบบชิปการดเชนกัน อยางไรก็ตาม
สําหรั บสมาชิกที่ถือบัตร ATM แบบแถบแมเหล็กอยู ก็ยังคงสามารถใชบัตรดังกลาวทําธุรกรรมผานเครื่อง ATM
ของทุกธนาคารตอไปไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น สมาชิกจึง ยังไมตองรีบเปลี่ยนบัตรใหมดังที่กังวลกัน
สําหรับ สมาชิกที่ตองการสมัครใชบริการบัตร ATM กรุงศรีฯ+บัตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ หรือเปลี่ยน
มาใชเปนบัตรแบบชิปการด สามารถดําเนินการดังขั้นตอนตอไปนี้

สมาชิกสมัครใชบริการครั้งแรก
1. เตรียมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป และสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ
2. ติด ตอธนาคารกรุงศรี สาขาสะพานเหลือง ซอยจุฬาฯ 42 หรือทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อดําเนินการ
เปดบัญชีใหม (สําหรับผูสมัครใชบริการครั้งแรก ฟรีคาธรรมเนียมออกบัตรใหม)
3. เมื่อไดรับบัตรเรียบรอยแลว นําสมุดคูฝากออมทรัพยของธนาคารกรุงศรี กลับมาติดตอสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ อีกครั้งเพื่อ ทําบันทึกขอตกลงในการใชงานบัตร ATM ซึ่งใชงานไดในวันทําการถัดไป

สมาชิกที่เคยสมัครแลวและมีบัตรรูปแบบเดิม
1. เตรียมหลักฐาน คือ บัตร ATM ใบเดิม บัตรประชาชน รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป และสมุดรายงานเงินฝาก
ออมทรัพยของสหกรณ
2. ติด ตอธนาคารกรุงศรี สาขาสะพานเหลือง ซอยจุฬาฯ 42 หรือทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อดําเนินการ
เปลี่ยนบัตรใหม (คาธรรมเนียมออกบัตรใหม 100 บาท ตามประกาศของธนาคาร)
3. เมื่อไดรับบัตรเรียบรอยแลว สมาชิกสามารถใชบริการเบิกถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยสหกรณไดทันที
โดยไมตองกลับมาติดตอ ที่สหกรณอีก

ทั้งนี้การใชงานของบัตร ATM แบบชิปการดของธนาคารกรุงศรี ยังอยูในชวงระหวาง
การทดสอบและปรับปรุงระบบ การทํางานของเครื่อง ATM อาจทําใหสมาชิกเกิดความไมสะดวก
ในการเบิกถอนเงินไดในบางจุด
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาวบริการสมาชิก
ขาย/เช่า/ขายดาวน์ทาวน์เฮาส์
หมู่บ้าน ศุภาลัย แกรนด์ เลค เนื้อที่ 125 ตรว. ถ.คุ้มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ราคา 11,250,000 บาท สนใจ
ติดต่อ นายพนม ทับวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 098-564-2584,
02-218-6667

ให้เช่าคอนโด Parque (พุทธบูชา 48) เนื้อที่ 26.48 ตร.ม.
ห้องใหม่ สร้างเสร็จ ส.ค. 2559 ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่
มีสระวายน�้า ฟตเนส ห้องสมุด และ Wiﬁ ฟรี ห่างจากม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี สนใจติดต่อ น.ส.อุษณีย์ เจริญรัตนกุล
สมาชิกสมทบ โทร. 084-055-6626

ขาย/เช่า/ขายดาวน์คอนโดมิเนียม

ขายรถยนต์

ขายคอนโด The Hotel Condo เนื้ อ ที่ 32 ตร.ม
ถ. รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ห้องชั้น 9
ทิศตะวันออก พร้อมเข้าอยู่ ติด MRT บางกระสอ ใกล้เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ราคา 2,600,000 บาท สนใจติดต่อ น.ส.อนงค์นาฏ เช็งสุทธา
สมาชิกสมทบ โทร. 087-336-5326

ISUZU รุ่น KB 2200 สีขาว ราคา 50,000 บาท สนใจติดต่อ
นายมิตร น่วมนิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 062-701-6427

♦

♦

ขายคอนโด ศุภาลัย ปาร์ค เนื้อที่ 64 ตร.ม. (ห้องเลขที่
115/414, 115/415) ใกล้รถไฟ BTS ศูนย์ราชการ ราคาขาย ห้องละ
4,500,000 บาท สนใจติดต่อ ผศ.เตือนใจ โก้สกุล คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 086-386-8041
♦

ขายคอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ (พหลโยธิน 14-2) เนื้อที่
42 ตร.ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน�้า พร้อม แอร์ เฟอร์นิเจอร์ พร้อมเข้าอยู่
ใกล้ BTS เดินทางสะดวก ราคาขาย ห้องละ 4,750,000 บาท สนใจ
ติดต่อ นายวิชา วนดุรงค์วรรณ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 089-926-1433
♦

♦

♦

อื่นๆ
ขายจักรยานโบราณ สมัยเก่า 70 - 80 ปี ราคา 10,000 บาท
(ราคาต่อรองได้) สนใจติดต่อ นายมิตร น่วมนิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 062-701-6427
♦

จ� า หน่ า ยเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ม งคล เบอร์มังกร เบอร์หงส์
เสริ ม การงาน การเงิ น สุ ข ภาพ ความรั ก วิ เ คราะห์ เ บอร์ ฟ รี
สนใจติดต่อ นายมนั ส วิ น ผาสุ ข ขี ส�านักบริหารกิจการนิสิต
โทร 094-519-7987
♦

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
น.ส.นันทวัน พุกกะเวส
ผศ.ภญ.สมศรี รัศมิทัต
นางสมาน
จันทรแจง
12

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

คณะวิทยาศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
หนาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สวนที่หนึ่ง

เดือน
ตุลาคม

à¡Á “ของดีประจําจังหวัด”

วิธีเลน
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สุนัขพันธุ ์บางแก้วมีแหล่งกําเนิดที่จังหวัดใด
ปลาสะแกกรัง นิยมเลีย้ งในพืน้ ที่จังหวัดใด
ปู สามสี หรือปู ราชินี ถูกพบครัง้ แรกที่จังหวัดใด
หมู ่บ้านคีรีวงเป็นหมู ่บ้านที่มีอากาศดีท่ีสุดอยู ่ท่จี ังหวัดใด
กล้วยไข่ท่ีอร่อยที่สุดอยู ่ท่จี ังหวัดใด
ผ้าทอเกาะยอผลิตที่จังหวัดใด
ล่องแก่งหนานมดแดงต้องไปที่จังหวัดใด
ซากไดโนเสาร์ภูเวียงอยู ่ท่จี ังหวัดใด
ล่องเรือเวียนเทียนกลางนํา้ ต้องที่จังหวัดใด
นํา้ ตกรูหรือนํา้ ตกแสงจันทร์อยู ่ท่จี ังหวัดใด

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจ�าตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ท�าทัง้ สองส่วน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ
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คําต1.อบกัมพูชา

สวนที่หนึ่ง

3.
5.
7.
9.

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เยอรมนี
7 ลูก
16 กิโลเมตร

ง คําถามประจําเดือน ต.ค. 2559
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
จัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และผูประสานงาน ป 2560 (ลวงหนา)
ตามหนังสือแจงความจํานงลงคะแนน โดยจัดใหลงคะแนนใน
วัน.........................ที.่ ............เดือน.........................................พ.ศ...........................

2559 à©ÅÂสวนที่สอง

2. ชางไม
4. พ.ศ. 2475
6. นํ้ามันดิบ
8. รัชกาลที่ 6
10. ภาคใต

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เชิญชวน
ประกวดออกแบบภาพปกรายงานกิจการ
ประจําป 2559
ในหัวขอ “100 ป จุฬาฯ 56 ป
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ”

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กันยายน 2559
จับรางวัลโดย

นางเกษร สุวรรณโณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 272 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

1. นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล
2. นางสาวอังคณา อภิบาลศรี
3. นางสาวกัลยาภรณ นําทอง
4. นางสาวยุวดี มาทอง
5. นางสาวรัตนา ธนีสรรค

582325
563396
530110
590851
332431

คณะครุศาสตร
สํานักงานจัดการทรัพยสนิ จุฬาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ตอบถูก 183 คน ตอบผิด 89 คน
าตัว
รายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจํ
สมาชิก

6. นางจิน ตนา หัต ถโกศล
7. นางวรรณี หอมฟุง
8. นายธราธิป สมวงศ
9. นายธวัช มหันตเชิดชูวงศ
10. นายเตชินทร ทองพูนกิจ

403970
351506
381627
D80582
E18344

คณะ / สังกัด
สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาวการหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้ง

อมทรั
พยจอุฬอมทรั
าลงกรณ
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลัจํยาจํกัาดกัด
ข่าวการหยัง* เสีสหกรณ
ยงฯ และเลืออกตั
พย์จุฬาลงกรณ์
6 ง สหกรณ์
ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เพื่อขอรับการหยัง่ เสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และรับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยปี พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการ
อำนวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น
23 ราย และผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วย จำนวน 24 ตำแหน่ง (26 ราย) รวมทั้งสิ้น 46 ราย มีผู้ขาดคุณสมบัติ 1 ราย มีรายนาม
และหมายเลขที่สมัคร ดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 23 ราย
ประธาน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 3 ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
หมายเลข 4 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
รองประธาน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายธงชัย เกาะด่าน
หมายเลข 2 รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
หมายเลข 4 นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
หมายเลข 6 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งรัตน์ อินทรประเสริฐ
เลขานุการ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์
หมายเลข 3 นายณรงค์ เพชรสุก
หมายเลข 4 นายเทวัญ พุ่มจันทร์
กรรมการเขตที่ 1 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 3 นายภัทรพณ ติดตารัมย์
หมายเลข 4 อ.สุวัฒน์ กลิ่นเกษร
หมายเลข 6 นายสัมฤทธิ์ ศรีโพธิ์งาม

กรรมการเขตที่ 3 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 2 นายวรา นิ่มงาม
หมายเลข 4 นายกัณณพงษ์ ศรีนิธี
หมายเลข 6 นายประนอม สุขจิตร
กรรมการเขตที่ 4 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 2 นางบุศรา เสือพอน
หมายเลข 6 นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
กรรมการเขตที่ 5 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายสำลี เหลาชัย
หมายเลข 6 นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
กรรมการเขตที่ 9 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายสมโภช จั่นจำรัส
หมายเลข 2 นายพงษ์ธร ศะศิงาม
หมายเลข 5 นายวัชรกุล จันทราเวช
หมายเลข 6 นางพรรณี สระสม
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รายชื่อ ผู้ส มัค รที่ม ีส ิท ธิ์เข้า รับ การเลือ กตั้งเป็น ผู้ป ระสานงานประจำหน่ว ยเลือ กตั้ง จำนวน 24 ตำแหน่ง (26 ราย) รวมทั้งสิ้น 46 ราย
มีผู้ขาดคุณสมบัติ 1 ราย
หน่วยประสานงานที่ 1
หมายเลข 4
หน่วยประสานงานที่ 2
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หน่วยประสานงานที่ 3
หมายเลข 3
หมายเลข 4
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
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มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
นางอวัตถา เทพหยด
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
นายเสกสัน จิตต์มงคล
น.ส.มยุรี มาสา
นางรำไพร ทองคำ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
นายสุริยันต์ ไชยฮาด
ขาดคุณสมบัติ

หน่วยประสานงานที่ 4 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 2 นางประนอม ศิลปนภาพร
หน่วยประสานงานที่ 5 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
หน่วยประสานงานที่ 6 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 2 หมายเลข)
หมายเลข 2 นายเลิศ พานไธสง
หมายเลข 3 นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม
หมายเลข 6 นายวิชัย กาละชัย

คณะกรรมการอำนวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย ปี พ.ศ. 2560

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

หน่วยประสานงานที่ 7 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 ราย (เลือกได้ 2 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายมิตร น่วมนิวงษ์
หมายเลข 2 นายฉกาจ อินทร์คีรี
หมายเลข 3 นายเฉลียง ศรีสุพรรณ์
หมายเลข 4 นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สำเร็จ
หมายเลข 5 นางนิตยา หอมจันทร์
หมายเลข 6 นางอุไรกาญจน์ ครองบุญชู
หมายเลข 7 นายสมชาย มีประสพ
หน่วยประสานงานที่ 8 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 3 นายพจน์ เจริญพร
หมายเลข 5 น.ส.สุวรรณี ขนขจี
หน่วยประสานงานที่ 9 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 5 นายธนากร น้อยคำสิน
หน่วยประสานงานที่ 10 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 2 นางรัตนา โกศิยะกุล
หมายเลข 4 นายธเดช เงื้อมผา
หมายเลข 6 นายสุพจน์ ศรีเมือง
หน่วยประสานงานที่ 11 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 6 นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
หน่วยประสานงานที่ 12 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 6 น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
หน่วยประสานงานที่ 13 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายสมลักษณ์ คลังเพ็ชร์
หมายเลข 5 นายอัคเดช เกษเจริญ
หน่วยประสานงานที่ 14 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 3 นายบุญนพ คำแหง

หน่วยประสานงานที่ 15 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 6 นายชำนาญ แก้วจันทร์
หน่วยประสานงานที่ 16 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นางกัญญาภัค ติเยาว์
หมายเลข 4 นายจารึก ภิภักกิจ
หน่วยประสานงานที่ 17 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 2 นายพงษ์สิธร แสงน้อย
หน่วยประสานงานที่ 18 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 4 นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
หมายเลข 5 นายบรรจง มะลิวัลย์
หน่วยประสานงานที่ 19 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 4 นายนที ขวัญรัตน์
หน่วยประสานงานที่ 20 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นางระเบียบ ล้อมวงษ์
หมายเลข 4 นายพิศ อ่อนทอง
หมายเลข 5 นายบุญทอม สุขใหม่
หน่วยประสานงานที่ 21 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 1 นายสมนึก บุพลับ
หน่วยประสานงานที่ 22 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 3 นางสุภา บุญศรี
หมายเลข 4 นางธมลวรรณ นาคตระกูล
หน่วยประสานงานที่ 23 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 3 นายเอกพล ส่งเสริม
หมายเลข 4 นายอุดม พอดี
หน่วยประสานงานที่ 24 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย (เลือกได้ 1 หมายเลข)
หมายเลข 2 นายศักดา ดีมูล
หมายเลข 4 นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ

สมาชิกที่ประสงค์จะทักท้วงคุณ สมบัติของผู้สมัครให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ระหว่าง
วันอังคารที่ 27–วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
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- การลงคะแนน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยลงคะแนน
ภายในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- แจ้งผลการลงคะแนน ให้สมาชิกทราบ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
- การลงคะแนน วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หนวยลงคะแนน
- การทักท้วงการลงคะแนน ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายในเวลา 08.30 - 15.30 น.
- แจงผลการลงคะแนน ใหสมาชิกทราบ ในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ผลการหยั
ยงและเลื
กตั้งฯ จะนำเสนอต่ตัอ้งแต
ที่ปวระชุ
2559กายน
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งตัง้ ผู้ประสานงาน
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พฤหัมใหญ่
สบดีเทลือี่ 1กตัธัง้ นกรรมการและแต่
วาคม 2559 ภายในเวลา
08.30ปี-2560
15.30ต่อน.ไป
ผลการหยั่งเสียงและเลือกตั้งฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมใหญประจําป 2559 เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการและแตงตั้ง
ผูประสานงาน ป 2560 ตอไป

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ประกาศขายทอดตลาด

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 “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ที่ดินมีสิ่งปลูกสราง คือ ทาวนเฮาสช้นั เดียว เลขทะเบียนที่ 43/145
โ ฉนดเลขที่ 80299 เลขที่ ดิน 18 หนาสํารวจ 6162 ต.คลองสอง
( คลอง 2 ออก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ธัญบุรี) เนื้อที่ตามโฉนด
1 6 9/10 ตร.ว. ราคาประเมิ นเจาพนักงาน 610,979.- บาท โดยมี
รายละเอียดวันและเวลาดังนี้

นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่

1
2
3
4
5
6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

5
26
16
7
28
3

ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

ขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมไดทสี่ าํ นักงานบังคับคดีจงั หวัดปทุมธานี
สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู 8 ซอยพหลโยธิน 80 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. (02) 523-7653,
(02) 5314-389, (02) 531 - 44 2 8 โทรสา ร ( 0 2 ) 523-7654 ติดตอ
นายธีรศาสต เตชะดิษย หนาบัญชี 5910002449 ในวันและเวลาราชการ
หรือที่ www.led.go.th ห รือ ที่ฝายนิ ติ ก า ร สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร 0-2218-0555 ตอ 2101

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

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

