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ออกแบบภาพปกโดย
นายสิทธิโชค น้อยสี นิสติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จ�านวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพย์รวม
1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
1.4 สินทรัพย์อื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

4. รายได้
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

5. ค่าใช้จ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

ส.ค. 2559

ก.ย. 2559

15,646

15,851

15,883

1
11,570
4,075

1
11,591
4,259

1
11,596
4,286

37,239,023,391.83 40,697,829,114.24 40,379,165,722.95
5,645,460,381.29
5,693,802,652.81 5,745,088,215.11
11,593,889,886.68 12,556,632,486.27 12,579,084,727.07
19,692,347,625.24 22,133,461,889.68 21,824,923,412.71
661,969,777.40
588,103,184.31
638,494,908.58
17,226,409,783.95 19,662,656,530.47 19,316,818,329.23
1,803,968,063.89
1,882,702,174.90
1,869,610,174.90
307,325,498.62
313,932,085.48
230,069,368.06
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

23,696,150,543.46 23,329,993,770.14
8,515,000,000.00 8,100,000,000.00
14,367,859,023.75 14,391,636,653.98
577,593,411.45
581,206,058.41
235,698,108.26
257,151,057.75

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

17,001,678,570.78 17,049,171,952.81
12,835,924,180.00 12,899,054,850.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
569,233,883.46
552,115,154.29
617,421,412.07
589,497,496.57
714,856,977.24
744,262,333.94

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

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

1,288,751,721.07
176,149,179.14
399,363,858.03
681,762,146.36
31,476,537.54

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

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

544,489,387.13
433,478,001.54
111,011,385.59
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ประธานแถลง
“13 ตุลาคม 2559 วันมหาวิปโยค ของปวงชนชาวไทย”
เมือ่ ทางส�านักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สวรรคต เมือ่ เวลา
15.52 น. สิริพระชนมายุ 89 พรรษา ตลอดเวลาที่พระองค์ครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระองค์เป็นศูนย์รวมของจิตใจ
ของคนไทยทัง้ ชาติ ทุม่ เทพระวรกาย ทรงงานอย่างมิเหน็ดเหนือ่ ย แม้ในยามทรงพระประชวรก็มไิ ด้ทรงหยุดยัง้ พระราชด�าริ
เพื่อขจัดความทุกข์แก่พสกนิกร มิได้เกิดจากเหตุผลเพราะพระองค์อยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์เท่านั้น หากแต่เป็นเพราะ
ความรักอันมหาศาลที่พระองค์ผู้เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินทรงมีต่อราษฎรอย่างแท้จริง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปยังทัว่ ทุกท้องถิน่ ของประเทศเพือ่ เยีย่ มเยียนประชาชน รับทราบและ
ศึกษาข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ พระราชทานพระราชด�าริอนั สูงส่งด้วยพระเมตตา พระกรุณา และพระปรีชาสามารถให้แก่
ข้าราชการในพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่น ได้น�าไปปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อันยังประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุด
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้รู้จักความพอเพียง ซึ่งพระองค์ได้น�าหลักการและวิธีการ
สหกรณ์ ม าปรับ ใช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ จึง ท�าให้ประชาชนชาวไทยทุกคนรู้จัก หลักปรัชญา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
กว่า 20 ปีแล้วทีห่ ลักปรัชญานีไ้ ด้แทรกซึม หยัง่ ลึกไปถึงในจิตใจของคนไทย ให้ดา� รงตนอยูบ่ นพืน้ ฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท โดยค�านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตนเอง เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันถวายความอาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระมหากษัตริย์ที่มีคุณูประการ ต่อกิจการสหกรณ์อย่างอเนกอนันต์ ขอทุกท่าน
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และน้อมน�าพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านในเรื่องของความพอเพียง
มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติต่อไป
ในปีนี้สหกรณ์ของเราจะมีกรรมการด�าเนินการครบวาระ จ�านวน 8 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ กรรมการประจ�าเขตจ�านวน 5 ท่าน คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
ได้ก�าหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ผมขอเชิญสมาชิก
พกบัตรประจ�าตัวของท่าน มาใช้สิทธิ์ของท่านลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียงกัน ผมขอฝากให้สมาชิกทุกท่านได้ไตร่ตรอง
ใช้วจิ ารณญาณ เลือกบุคคลทีท่ า่ นเห็นว่ามีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
เพื่อองค์กรของเราต่อไป

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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“การมอบอํานาจ

ใหผูอื่นมาถอนเงินแทน”
เรียบเรียงโดย ธนากร ช่วยวงศ์

เชื่อว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หลายท่านก็ใช้ประโยชน์จากการฝากเงิน
จากบัญชี เช่น เป็นเงินออม ฝากไว้เผื่อเรียก เพื่อผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ทั้งสหกรณ์ยังอ�านวยความสะดวก
ให้สมาชิกเบิกถอนเงินสดได้ทันใจ ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ได้ตลอดเวลาที่สมาชิกต้องการอีกด้วย
การถอนเงินฝากออมทรัพย หนาเคานเตอรเงินฝากของสหกรณฯ ตองทําอยางไร
 การเบิกถอนเงินฝากออมทรัพย์ สามารถถอนเงินในบัญชีของตนเองเท่าใดก็ได้ ตามจ�านวนที่ตนมีอยู่ในบัญชี
ทั้งนี้ ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ตํ่ากว่า 100 บาท เสมอ
 เอกสารที่จะต้องใช้ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ มีดังนี้
● ใบถอนเงิน (เล่มสีชมพูคล้ายสมุดเช็ค)
● บัตรประชาชน ฉบับจริง
โดยเอกสารทั้งสองอย่างนี้จะต้องน�ามาประกอบการเบิกถอนเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 สามารถเบิกถอนเงินฝากออมทรัพย์ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส�านักงานอาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา
สมาชิกอยู่ใกล้สาขาใด ก็ใช้บริการสาขานั้นได้เลย ไม่ว่าจะฝากเงิน ฝากประจ�า ถอนเงิน หรือแม้แต่การกู้ฉุกเฉิน ก็ใช้บริการ
ที่สาขาได้
หากสมาชิ ก ที่ เ ป น เจ า ของบั ญ ชี ไม ส ามารถมาเบิ ก ถอนได ด  ว ยตนเอง จะต อ ง
ทําอยางไร
สมาชิกหลายท่านมีขอ้ สงสัย สอบถามมายังสหกรณ์วา่ การเบิกถอนเงินโดยมอบอ�านาจให้บคุ คลอืน่ มากระท�าการแทน
ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง สมาชิกหลายท่านฝากเพื่อนสมาชิกด้วยกันมาถอนเงิน แต่ก็ต้องกลับไป
พร้อมกับเวลาที่เสียไปเพราะเอกสารไม่พร้อม เพราะว่าลืมเซ็นชื่อผู้มอบอ�านาจ เพื่อคลายข้อสงสัย และเป็นความรู้ให้กับ
สมาชิกที่ยังไม่ทราบข้อมูล มาดูกันว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง (โปรดดูภาพประกอบด้วยนะครับ จะได้ไม่งง)

(ตัวอยาง ใบถอน ดานหนา)

(ตัวอยาง ใบถอน ดานหลัง)
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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กรณีมาเบิกถอนเงินดวยตนเอง ดําเนินการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.



เขียน วัน เดือน ปี ที่ถอนเงิน
เขียนชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือชื่อบัญชีที่ได้เปดบัญชีไว้
เขียนจ�านวนเงินที่ต้องการถอนเป็นตัวอักษร
เขียนจ�านวนเงินที่ต้องการถอนเป็นตัวเลข
สมาชิกลงลายมือชื่อให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีเจ้าของบัญชีมาถอนเงินด้วยตัวเอง)

กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาถอนเงินแทน ดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้

7.
8.
9.
10.
11.

 บัตรประจ�าตัวเจ้าของบัญชี และส�าเนาบัตรพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
(กรณี เ ป น บั ญ ชี ห น่ ว ยงานและหรื อ โครงการ ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งแสดงบั ต รประชาชน
และส�าเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอ�านาจเบิกถอน) และ...
 บัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
เขียนชื่อ-สกุลเต็มของผู้รับมอบอ�านาจถอนเงินแทนเจ้าของบัญชี
เจ้าของบัญชีลงลายมือชื่อมอบอ�านาจ
ผู้รับมอบอ�านาจลงลายมือชื่อรับมอบอ�านาจ
เขียนชื่อผู้รับมอบอ�านาจด้วยตัวบรรจง
ผู้รับมอบอ�านาจลงลายมือชื่อรับเงิน

ขอควรคํานึง
1. หากมีการแก้ไขใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ ผู้มีอ�านาจสั่งจ่าย ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายของบัญชีต้องลงนาม
ก�ากับการแก้ไขทุกแห่ง
2. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์มีอายุเพียง 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบถอนเงิน

การมอบอํานาจใหผูอื่นขอสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย
จะต้องลงรายมือชื่อมอบอ�านาจพร้อมน�าบัตรประจ�าตัวเจ้าของบัญชีและส�าเนาบัตร, บัตรประจ�าตัวผู้รับมอบ
อ�านาจและส�าเนาบัตรมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส�านักงาน อาคารจามจุรี 9 เท่านั้น
เพียงสมาชิกเตรียมเอกสารมาให้พร้อม ด�าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง สมาชิกก็จะได้รับบริการฝาก-ถอนเงิน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
หากยังมีขอ้ สงสัยและอยากทราบรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ได้โดยตรง หรือโทรศัพท์
02-218-0555 ต่อ 1800 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านดุจญาติมิตรครับ
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มีประโยชน์หรือโทษกันแน่?
ใครเปนคอกาแฟ...ยกมือขึ้น...!! ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันหนุ่มสาว
ในวัยท�างานแทบทุกคนต้องดื่มกาแฟ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้มีความตื่นตัวและ
กระตือรือร้นในการท�างาน แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่า กาแฟที่เราชอบนัก
ชอบหนา ดื่มได้วันละแก้ว สองแก้ว ที่แท้จริงแล้วมันดีหรือไม่ดี วันนี้เรามีข้อมูล
มาให้คอกาแฟหายสงสัยกัน
ในกาแฟ ชา หรือโกโก มีสารที่เรียกวา คาเฟอีน ซึ่งเป็นสารกระตุ้น
ที่จะไปยับยั้งการหลั่งอะดีโนซีน (adenosine) ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับ
การนอนหลับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด ได้ศึกษากลไกของคาเฟอีน
ในการยับยั้งการหลั่งสารอะดีโนซีน เนื่องจากโครงสร้างของคาเฟอีนมีลักษณะ
คล้ายกับโครงสร้างของสารอะดีนาซีนทีร่ า่ งกายสร้าง ท�าให้คาเฟอีนจะไปแย่งจับ
กับตัวรับ (receptor) แทนอะดีโนซีน ซึง่ ร่างกายเราไม่สามารถจ�าแนกความแตกต่าง
ระหว่างคาเฟอีนกับอะดีโนซีนได้ ส่งผลท�าให้ไม่ง่วงนอน แต่ในขณะเดียวกัน
คาเฟอีนยังเป็นตัวกระตุน้ ให้รา่ งกายเกิดการหลัง่ สารอะดรีนาลีน ท�าให้ความดัน
โลหิตสูง และกระตุ้นการเต้นของหัวใจอีกด้วย
มีงานวิจยั มากมายทีแ่ สดงให้เห็นถึงทัง้ ประโยชน์และโทษของกาแฟ เช่น
งานวิจัยบนเว็บไซต์ของ livescience ได้บอกถึงประโยขน์ของกาแฟไว้ ซึ่งจาก
งานวิจัยบอกว่า การดื่มกาแฟ 2-4 แก้วต่อวันไม่ได้ท�าให้เกิดผลเสียใดๆ แต่การ
ดื่มกาแฟเกิน 4 แก้วต่อวันก่อให้เกิดโรค เช่น โรคนอนไม่หลับ ท้องเสีย และ
กล้ามเนื้อสั่น แต่ถ้าดื่มวันละไม่เกิน 4 แก้ว กาแฟจะมีประโยชน์ดังนี้
1. ชวยปองกันมะเร็งเตานม โดยผูห้ ญิงทีด่ มื่ กาแฟ 57% พบว่า
มีการสร้างตัวรับฮอร์โมนเอสเทอเจนของมะเร็งเต้านมชนิดเนกาทีฟ (Estrogen
receptor-negative breast cancer) และจากการรายงานของนิตยสาร Breast
Cancer Research พบว่ากาแฟมีผลต่อมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้น
2. ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ตามรายงาน
ของนิตยสารสุขภาพของอเมริกาที่ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยนักวิจัย
ชาวสวีเดนได้ศึกษาผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเป็นประจ�า (1 แก้วต่อวันเป็นเวลา 10 ปี)
จ�านวน 34,670 คน พบว่า 25% ของผู้หญิงเหล่านีไ้ ม่ได้ปว ยเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง
3. ชวยลดความเสี่ยงการเปนเบาหวาน งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเปดเผยข้อมูลการส�ารวจว่า ผูห้ ญิงยิง่ ดืม่ กาแฟ ยิง่ ช่วย
ลดความเสีย่ งการเป็นเบาหวานได้ โดยกาแฟจะช่วยเพิม่ ฮอร์โมน sexhormonebinding globulin (SHBG) ในเลือดซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการเป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 ได้
4. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมอง โดย
ได้มีงานวิจัยได้ฉีดกาแฟเข้าไปในหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผลการศึกษาพบว่า
หนูที่ได้รับการฉีดกาแฟเข้าไปนั้นมีอาการการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่ช้าลง และ
ไม่พัฒนาเป็นโรคอีกเลย ดังนั้นนักวิจัยจึงสรุปว่า กาแฟอาจจะช่วยรักษาผู้ปวย
ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้
ที่มา http://www.vcharkarn.com/varticle/503441

Boloer เรียบเรียง

5. ชวยลดความเสี่ยงของการ
เปนมะเร็งตอมลูกหมาก โดยในงานวิจยั พบว่า

หากดืม่ กาแฟวันละ 3 แก้ว สามารถลดความเสีย่ งของ
การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 30% เลยทีเดียว
จะเห็นว่าที่กล่าวมาข้างต้นคือ ข้อดีของการ
ดื่มกาแฟ แต่มีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียเหมือนเหรียญที่มี
สองด้านเช่นกัน คนที่ชอบดื่มกาแฟหลังอาหารเย็น
อาจจะท�าให้นอนไม่หลับ แต่งานวิจยั ล่าสุดได้เปดเผย
ถึงสาเหตุนี้ เป็นเพราะว่ากาแฟสามารถท�าให้นาฬกา
ร่างกายเราเปลี่ยนไปนั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย
โคโลราโดทีเ่ ปดเผยว่า คาเฟอีนสามารถเปลีย่ นนาฬกา
ร่างกายเราให้ช้าลงได้ถึง 40 นาทีเลยทีเดียว โดย
ศาสตราจารย์เคนเนตต์ ได้เสนอประโยชน์ในส่วนนี้
ของกาแฟว่า อาจจะช่วยรักษาอาการ เจทแลคได้
แต่ ก็ มี นั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร์ ด ให้
ค�าแนะน�าว่า “จะใชคาเฟอีนในการรักษาอาการ
เจทแลค ควรคํานึงดวยวา คนๆ นัน้ ไมไดเปนโรคนอน
ไมหลับ” ดังนั้นในตอนนี้งานวิจัยยังด�าเนินต่อไป
เพื่อที่จะศึกษาเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการดื่มกาแฟ
เพื่อประโยชน์ส�าหรับผู้ที่เกิดอาการเจทแลค โดยที่
การดื่มกาแฟไม่ควรรบกวนเวลานอนของเราด้วย
จะเห็นว่างานวิจัยทึศ่ ึกษาเกี่ยวกับกาแฟ มีทั้ง
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงประโยชน์และโทษของกาแฟ ดังนัน้
จึงเป็นหน้าทีข่ องเราซึง่ เป็นผูบ้ ริโภคทีจ่ า� เป็นจะศึกษา
ข้อมูล เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ตัวเราสูงสุด อย่างไรก็ดี
ทุกอย่างที่เรารับประทานมักมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่
กับปริมาณที่เรารับประทาน ทานมากไปก็ต้องระวัง
โรคอ้วนตามมา

รู้สักนิด
เจทแลค

เปนอาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ร่างกาย
ยังปรับจังหวะเวลาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
ทีม่ เี วลา (Time zones) แตกต่างกันไม่ได้ เนือ่ งจาก
ร่างกายยังไม่ชินกับเวลาในสภาพแวดล้อมเดิมอยู่
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
สัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2559

●

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ
ประจ�ำปี 2559 เพือ่ เป็นการให้ความรูท้ างวิชาการและแนวคิด
ต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ ทั้งยัง
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมร้อยเกาะ
จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทย โดย ดร.ทรงธรรม
ปิน่ โต ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสและทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจภูมภิ าค
และกลุ่มประเทศ GMS ธนาคารแห่งประเทศไทย
●

สวั ส ดิ ก ารที่ ส หกรณ์ ส มควรจั ด ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
● การบริหารสหกรณ์ตามกฎหมาย โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รักษาการรองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
●

●

สัมมนาปฏิบัติธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาสมาชิกเพื่อการ
ปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “ความสุข สร้างได้ด้วยตนเอง” เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกได้รว่ มตัง้ จิตอธิษฐาน งดเว้นอบายมุขและสิง่ ไม่ดที งั้ หลาย
ตลอดจนบ�ำเพ็ญบุญ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม อบรมโดย
คณะสงฆ์จากวัดสังฆทาน มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน 22 คน
ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559
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แวดวง สอ.จฬ.
	

●

แสดงความยินดี

ส หกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้แทนสหกรณ์

ศ. 30 ก.ย. 2559

จ. 3 ต.ค. 2559

ศ. 28 ต.ค. 2559

ครบรอบ 46 ปี
สภาคณาจารย์ จุฬาฯ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการ

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์
อ.ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
รองประธานสภาคณาจารย์
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
เลขาธิการสภาคณาจารย์

ครบรอบ 9 ปี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการ

ผศ.ดร.เนาวรัตน์ กาญจนาคาร
รองคณบดี

ครบรอบ 18 ปี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
ประธานกรรมการ
นายอภิชา เดียขุนทด
กรรมการ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล
รองคณบดี

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ

●

ผู้แทนหน่วยงาน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

รับฟังผลตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส

สืบเนือ่ งจากเมือ่ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ได้จดั โครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส”
เ พื่อให้บริการตรวจสุขภาพกับสมาชิกที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป โดยจัดให้มีการรับฟังการบรรยายสรุปผลการตรวจสุขภาพโดยรวม
ข อง สมาชิกอาวุโส และแนะน�ำการรักษาสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุพรรณ สุขอรุณ อาจารย์ประจ�ำ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับลูกหนี้

แล้วถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ต้องร้องขอกันส่วน
เรียบเรียงโดย พัชราภรณ์ ใจตั้ง
ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ ว่าการกู้เงินประเภทพิเศษกับสหกรณ์นั้นจะต้องใช้หุ้น และ/หรือเงินฝาก
ของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ และ/หรือโฉนดที่ดินอันปลอดภาระจ�ำนองรายอื่น ห้องชุดอันปลอดภาระจ�ำนองรายอื่น ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดอันปลอดภาระจ�ำนองรายอื่นซึ่งซื้อโดยตรงจากโครงการ ในการค�้ำประกันหนี้เงินกู้ด้วย
ซึง่ หากใช้หนุ้ หรือ เงินฝากค�ำ้ ประกันก็คงจะไม่มปี ญ
ั หาอะไรมาก เพราะเมือ่ ผูก้ ไู้ ม่สามารถจะช�ำระหนีไ้ ด้แล้วนัน้ ก็สามารถ
น�ำหุ้นหรือเงินฝากของผู้กู้มาช�ำระหนี้ได้ แต่เมื่อเป็นในกรณีที่น�ำโฉนดที่ดิน ห้องชุด มาค�้ำประกัน มักจะมีปัญหากันมาก
เลยทีเดียว เนื่องจากว่าสหกรณ์ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ จากที่เมื่อก่อนสมาชิกสามารถใช้โฉนดที่ดินของใครก็ได้
มาค�้ ำ ประกั น เงิ น กู ้ แต่ ป ั จ จุ บั น โฉนดที่ น� ำ มาค�้ ำ ประกั น นั้ น จะต้ อ งเป็ น ของสมาชิ ก เอง หรื อ เป็ น ของคู ่ ส มรส
โดยที่ตัวผู้กู้จะต้องมีชื่อร่วมในโฉนดอย่างน้อย 1 ปี ก่อนการยื่นกู้ ยกเว้นการรับโอนมรดก ซึ่งในการท�ำนิติกรรมเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ต้องจดจ�ำนองร่วมทั้งแปลง แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดกรณีโฉนดที่เราถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่นั้น ถูกเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดเพื่อขายทอดตลาด โดยที่เราไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่อหนี้ตามค�ำพิพากษา เราจะต้องรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของตัวเราเองโดยการร้องขอกันส่วน
เมื่อลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา ถูกยึดทรัพย์สินไปเพื่อจะน�ำไปขายทอดตลาด แต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดไปนั้น
มีคนอืน่ เป็นเจ้าของร่วมอยูด่ ว้ ย ทีนปี้ ญ
ั หามันก็เกิดขึน้ ว่า บุคคลอืน่ ทีเ่ ป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ร่วมกับลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษานัน้
ไม่ได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นหรือเกีย่ วข้องในการก่อหนีก้ อ่ สินตามค�ำพิพากษานัน้ ด้วย ดังนัน้ หากมีการปล่อยให้มกี ารยึดเอาทรัพย์สนิ
ไปขายทอดตลาดเอาเงินไปช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนเดียวทั้งหมดแล้ว บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินนั้น
ก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะตัวเองก็อยู่ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเหมือนกันกับลูกหนี้ แต่กลับไม่ได้อะไรเลย
จากการขายทอดตลาด มิหน�ำซ�ำ้ ยังต้องเสียทรัพย์สนิ ในส่วนของตนไปอีก ซึง่ ในเรือ่ งนี้ กฎหมายก็ได้คมุ้ ครองสิทธิของบุคคล
ภายนอก ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาเอาไว้ โดยการใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
ของตนเองนั้น ขอแยกส่วน หรือขอกันส่วนทรัพย์สินของตัวเองออกมา โดยให้ทางเจ้าหนี้มีสิทธิน�ำเอาทรัพย์สิน
ในส่วนของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา ไปขายทอดตลาดได้เท่านั้น
แต่กจ็ ะมีประเด็นปัญหาอีกว่า ทรัพย์สนิ บางอย่างนัน้ สามารถท�ำการแบ่งได้โดยตัวของมันเอง เช่น เจ้าหนีไ้ ด้นำ�
เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดมะพร้าวของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษามา 10 ลูก แต่ปรากฏว่า มะพร้าวทีย่ ดึ มานัน้ เป็นมะพร้าว
ที่ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษากับบุคคลภายนอกได้ร่วมกันซื้อมา ดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของมะพร้าวทั้ง 10 ลูกในขณะนั้น จึงมี
2 คน ก็คือ ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษากับบุคลคลภายนอก ดังนั้นเมื่อมะพร้าวถูกยึดไปทั้งหมด บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้
รู้เห็นด้วยก็สามารถใช้สิทธิความเป็นเจ้าของของตัวเองตามกฎหมาย ที่จะร้องขอกันส่วนมะพร้าวของตัวเองออกมาได้
ซึง่ ในทีน่ กี้ ค็ อื การแบ่งมะพร้าวออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนหนึง่ ให้กบั ลูกหนี้ 5 ลูก อีกส่วนหนึง่ ก็เป็นของบุคคลภายนอก
5 ลูก และเมื่อมะพร้าวทั้งหมดถูกยึดเอาไว้ เจ้าพนักงานบังคับคดี ก็ต้องคืนมะพร้าว 5 ลูกนั้น ให้กับบุคคลภายนอกไป
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เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับลูกหนี้

แล้วถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ต้องร้องขอกันส่วน
จะเอาไปขายทั้งหมดไม่ได้ ส่วนอีก 5 ลูกที่เหลือก็เป็นของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะท�ำการยึดเอาไว้
แล้วน�ำไปขายทอดตลาดน�ำเงินมาช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ต่อไป ซึ่งกรณีอย่างนี้มันง่าย ไม่ยุ่งยากใช่ไหมล่ะคะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ตัวของทรัพย์สินที่โดนยึดไปนั้น ไม่สามารถแบ่งได้โดยตัวของมันอง เช่น บ้าน รถยนต์
แหวนเพชร เพราะหากมีการแบ่งก็จะท�ำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า หรือเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดังนั้น หากเป็นกรณี
อย่างนี้ ทางออกที่บุคคลภายนอกจะขอกันส่วนของตัวเองออกมา จะท�ำได้อย่างไร? ซึ่งค�ำตอบก็คือ ก็ต้องกันส่วนของ
ตนเองโดยการน�ำเอาทรัพย์สินนั้นไปขายเป็นตัวเงินเสียก่อน จากนั้นก็เอาเงินที่ได้มาแบ่งให้กับเจ้าของแต่ละคน
ในส่วนของเงินที่เป็นของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา ก็จะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเอาไปช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาต่อไป ในส่วนของเงินส่วนแบ่งของบุคคลภายนอกนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ต้องส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ
ผู้มีสิทธิต่อไป
สาเหตุที่ท�ำให้ทรัพย์สินที่มีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมกับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไปนั้น
ก็เนื่องจากมีหลักฐานว่า ทรัพย์สินนั้น ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีชื่อลูกหนี้ถือครอง
ทรัพย์เอาไว้เพียงคนเดียว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการท�ำนิติกรรม หรือเป็นทรัพย์สินของสามีภริยาที่ท�ำมาหาได้
มาร่วมกัน หรือเป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ตรวจสอบพบว่าเป็นทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ก็จะน�ำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปท�ำการยึดเอาไว้โดยทันที
การร้องขอกันส่วนนั้นสามารถไปท�ำการยื่นค�ำร้องได้ที่ศาลที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างตัวเจ้าหนี้กับตัวลูกหนี้
และในการจัดท�ำค�ำร้องที่จะยื่นต่อศาลนั้น ก็ต้องท�ำเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของ
ตัวทรัพย์สินว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วผู้ร้องขอกันส่วนเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินนั้นได้อย่างไร ทั้งนี้ผู้ร้องก็จะต้องน�ำ
พยานหลักฐานต่างๆมาแสดงให้ศาลเห็นด้วยว่า ผู้ร้องขอกันส่วนเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นด้วยจริงๆ
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องแล้ว ศาลก็จะก�ำหนดวันนัดไต่สวนค�ำร้อง เพื่อให้ผู้ร้องได้น�ำพยานหลักฐานมาสืบ มาแสดง
ให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเอาไว้ด้วย
เมื่อศาลไต่สวนเสร็จแล้ว และตามพยานหลักฐานที่แสดงไปนั้น ชัดเจนว่าผู้ร้องขอกันส่วนเป็นเจ้าของร่วม
ในทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาที่ถูกยึด ศาลก็จะให้มีค�ำสั่งกันส่วน หรือท�ำการแบ่งทรัพย์สินนั้น ให้กับผู้ร้อง
หากว่าทรัพย์สินที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไปนั้น มีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วม แต่เจ้าของร่วมไม่ได้สนใจ
ที่จะร้องขอกันส่วนของตัวเองออกมา เมื่อไม่มีการคัดค้านหรือโต้แย้งเข้าไปในส�ำนวนคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก็จะไม่ทราบ และสุดท้ายเจ้าพนักงานก็จะท�ำการขายทอดตลาดไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เสมือนหนึ่งว่าทรัพย์
ที่ขายไปนั้นเป็นของลูกหนี้เพียงคนเดียว และเมื่อขายได้เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะน�ำเงินทั้งหมดไปช�ำระหนี้ให้กับ
ทางเจ้าหนี้ และสุดท้ายแล้วบุคคลภายนอกก็ต้องเสียสิทธิของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะ
รักษาสิทธิของตัวเองด้วยนะคะ
ที่มา : http://www.chawbanlaw.com/FL_8.html#axzz4OACOAiKq
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ขาวบริการสมาชิก
ขายบานพรอมที่ดิน
♦ หมูบ า นภัคภิรมย พูลวิลลา ซัมเมอร เนือ้ ที่ 76 ตร.ว. ซอย พัฒนา
ชุมชน 1 ถนนศรีนครินทร ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สุมทรปราการ ราคา
6,500,000 บาท สนใจติดตอ นางชนัญชิตา บุญชู สมาชิกสมทบ
โทร. 092-567-159
♦ หมูบ า นชัยพฤกษ-วงแหวน เนือ้ ที่ 106 ตร.ว. ใกลเซ็นทรัลเวสเกต
มีรถไฟฟาสายสีมวงผาน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ราคา 6,900,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.สุมาลี โกวิทวรางกูร
สมาชิกสมทบ โทร. 084-342-9595

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบ า นพฤกษา 1 เนือ้ ที่ 18 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ราคา 550,000 บาท สนใจติดตอ นางนิตยา อนันตคู สํานักงาน
การทะเบียน โทร. 081-774-7641

ขายหองชุด
♦ การเคหะบางกะป เนือ้ ที่ 26.99 ตร.ว. ซอยนวมินทร ถนนนวมินทร
แขวงคลองกุม เขตคลองกุม กรุงเทพฯ สนใจสอบถามราคาขายและ
ติดตอ นางออนหวาน จันทา คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 094-889-6895

ขาย/เชา คอนโดมิเนียม
♦ ปทุมวันเพลส คอนโดมิเนียม เชิงสะพานหัวชาง เนือ้ ที่ 90 ตร.ม.
ขนาด 2 หองนอน 1 หองนํ้า ซอยเกษมสันต 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ราคา 6,300,000 บาท หรือใหเชา เดือนละ 25,000 บาท สนใจติดตอ
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ สิงหอาษา คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 085-976-6190
หรือ E-mail:samritsinghasa@yahoo.com

ขายรถยนต
♦ รถเกง ยี่หอ Benz รุน 220 E สีเขียว เครื่อง 2,200 ซี.ซี.
ราคา 350,000 บาท สนใจติดตอ สนใจติดตอ นางชนัญชิตา บุญชู
สมาชิกสมทบ โทร. 092-567-1591
♦ รถยนต ยี่หอ ISUZU รุน KB2200 สีขาว เครื่อง 2,200 ซี.ซี.
ราคา 50,000 บาท (ตอรองได) สนใจติดตอ นายมิตร มวนนิวงษ
คณะวิทยาศาสตร โทร. 062-701-6427, 02-573-5562
♦ รถเกง ยีห่ อ Honda รุน Accord ป 1996 สี Bronze เครือ่ ง 2,200
ซี.ซี. ราคา 100,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.สุมาลี โกวิทวรางกูร
สมาชิกสมทบ โทร. 084-342-9595
♦ รถจักรยานยนต ยี่หอ YAMAHA รุนป 2008 สีแดง เครื่อง
115 ซี.ซี. สอบถามราคาและติดตอสอบถามไดท่ี นายสุเมธ ชื่นรส
โทร. 094-889-6895
♦ จักรยานโบราณ รุนเกาสมัยกอน 70-80 ป ราคา 10,000 บาท
(ตอรองได) สนใจติดตอ นายมิตร นวมนิวงษ คณะวิทยาศาสตร
โทร. 062-701-6427, 02-573-5562

อื่นๆ
♦ บริการเคลือ่ นยายรางผูเ สียชีวติ จําหนายโลงศพทุกประเภท
และบริการจัดจําหนายดอกไมสด-แหงหนาหีบศพ ของที่ระลึกงานศพ
บริการโลงศพฟรีสาํ หรับศพไรญาติ สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล
คณะสหเวชศาสตร โทร. 095-761-2744, 085-073-1069
♦ รับจางลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใหบริการ
ในวันหยุด วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุด นักขัตฤกษ สนใจติดตอ
นายสุเมธ ชืน่ รส สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486,
080-770-4438
♦ รับจางขับรถในวันเสาร-อาทิตย และหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่
สวนบุคคล ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส
สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486, 080-770-4438
♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน
แพ็คเกจ เวบไซต สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส สมาชิกสมทบ
โทร. 081-428-7785, 095-807-0495 Facebook : GraphicMeeDesign
Website : http://graphicmeedesign.makewebesy.com

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
รศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต
นางจรูญ ชากะจะ
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คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

“Downtown”
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คําถามประจําเดือน พ.ย. 2559
สว

สวนที่หนึ่ง

การกูพิเศษโดยซื้อบานมือสอง
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ประเมินราคาให
.......................................................................... เปอรเซ็นต
ของราคาที่คณะอนุกรรมการ
ประเมินหลักทรัพยประเมินไว

เดือน
ยน
พฤศจิกา

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

ตอบ

เมือง
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คําตอบ

สวนที่หนึ่ง

1.
2.
3.
4.
5.

พิษณุโลก
อุทัยธานี
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
กําแพงเพชร

6.
7.
8.
9.
10.

2559

สงขลา
พัทลุง
ขอนแก่น
พะเยา
อุบลราชธานี

à©ÅÂ

สวนที่สอง
คณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ฯ จัดการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและ
ผูประสานงาน ป 2560 (ลวงหนา) ตามหนังสือ
แจงความจํานงลงคะแนน โดยจัดใหลงคะแนน
ในวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ตุลาคม 2559
จับรางวัลโดย

นางสาวศิริพร ตรรกชูวงศ สํานักบริหารกิจการนิสิต

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 140 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นางวิภาภรณ์ กงวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา บุญอิ่ม
3. นางสาววัชรินทร์ วีณุตตรานนท์
4. นายบรรจง ทองขวัญ
5. นายกิตติพงศ์ โพธิ์ประทีป

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

403717
580768
300554
282847
521598

คณะรัฐศาสตร์
ศูนย์บริหารความเสี่ยง
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คณะวิทยาศาสตร์

ตอบถูก 130 คน ตอบผิด 10 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
6. นางปรมาภรณ์ เขียนสาร์
7. นายพนม ทับวิชา
8. นางทัศนีย์ มาลา
9. นายยงชัย หวังรุ่งทรัพย์
10. นางสาววิภา แซ่คู

เลขประจําตัว
สมาชิก

250267
320978
416348
E90673
D80393

คณะ / สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม บานทีอ่ าศัยอยูป จ จุบนั นํา้ ทวมประมาณ 50 เซนติเมตร อยากทราบวา สวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิกที่ประสบภัย มีวิธีการขอรับสวัสดิการนี้อยางไร

º สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีความห่วงใยสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ที่ท�าส่งผลกระทบต่อชีวิต
¤íÒµÍและทรั
พย์สินของสมาชิก สหกรณ์ฯ จึงจัดสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับสมาชิก โดยสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการจะได้รับเงิน วงเงินไม่เกิน 20,000 – 100,000
บาท ขึ้นอยู่ความเสียหาย* (แล้วแต่กรณี**)
โดยสมาชิกสามารถยื่นแบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมเอกสาร ดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประชาชน
2. ส�าเนาทะเบียนที่คัดจากส�านักงานเขต โดยสมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบสาธารณภัยมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถึงวันที่ประสบสาธารณภัย
3. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ
4. รูปถ่ายแสดงความเสียหายอย่างน้อย 4 รูป ดังนี้
• ต้องแสดงให้เห็นถึงความเสียหายภายในและภายนอกตัวบ้าน
• ต้องเห็นเลขที่บ้านที่เกิดความเสียหายชัดเจน
5. ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส ส�าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านและส�าเนาทะเบียนบ้านคัดจากส�านักงาน
เขตของเจ้าบ้าน (กรณีที่เจ้าบ้านเป็นคู่สมรสของสมาชิก) ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ประสบสาธารณภัย
* กรณีสมาชิกมีชื่อเปนผู้อาศัย ให้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้างต้น
** พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการตามสัดส่วนของความเสียหาย
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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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

