ปที่ 57 ฉบับที่ 4

¢‹ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
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โครงการในพระราชดําริ

“ฝายชะลอนํ้า”

ฝายแมว เปนชื่อเรียก โครงการตามแนวพระราชดําริ เกี่ยวกับ
วิศวกรรม แบบพื้นบาน ฝายแมวเปนฝายชะลอนํ้ากึ่งถาวรประเภทหนึ่ง
ใชวสั ดุทหี่ าไดงายในทองถิน่ เชนกิง่ ไม กอนหิน เพือ่ กัน้ ชะลอนํา้ ในลําธาร
หรือทางนํา้ เล็กๆ ใหไหลชาลง ลดความรุนแรงของกระแสนํา้ ลดการชะลาง
พังทลายของตลิ่ง และขังนํ้าใหอยูในพื้นที่นานพอที่พื้นดินจะดูดซึมไปใช
เปนการฟนฟูพนื้ ทีป่ าเสือ่ มโทรมใหเกิดความชุมชืน้ มากพอทีจ่ ะพัฒนาการ

เปนปาที่อุดมสมบูรณขึ้น เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวปา
สัตวนํ้า ไดอาศัยนํ้าในการดํารงชีวิต คืนพืชแกเนินเขา/ภูเขาหัวโลน
เมื่อดินชื้น ปาชื้นก็กลายเปนแนวกันไฟปา ชวยลดความรุนแรงของไฟได
ฝายแมวยังอาจใชเพื่อการทดนํ้า ใหมีระดับสูงพอที่จะดึงนํ้าไปใชใน
คลองสงนํ้าไดในฤดูแลง โครงการตามแนวพระราชดํารินี้ไดมีการทดลอง
ใชที่ โครงการหวยฮองไคร จ.เชียงใหม และประสบผลสําเร็จจนเปนตัวอยาง
ใหกับโครงการอื่นๆ ตอมา

จาก...http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com

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
ไมจํากัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

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

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

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)

5.00
4.75
4.00
3.00
ประเภท

เง�นเฉลี่ยคืน
ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ª×èÍºÑÞªÕ

“ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨íÒ¡Ñ´”
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

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยเง�นกู

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ
ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
…

“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)

42.00
30.00
5.00
วงเง�นไมเกิน

2.755
2.800
2.850
ดอกเบี้ยเง�นกู

พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาที่สหกรณ

ระยะสั้น

300 ลานบาท

ไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ระยะยาว

ไมจํากัดวงเง�น

3.75
4.75

(ไมเกิน 72 เดือน)
(ไมเกิน 180 เดือน)

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

ออมทรัพยฯ เพื่อเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝาก
ในวันเดียวกันวิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือนวาทานไดนาํ เงินสด

ผลการดําเนินงาน

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ
¨íÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ (ÃÒÂ)
ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì (¾ÃÐÍ§¤)
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
- ÊÁÒªÔ¡
- ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º

1. ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ
1.1 à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ
1.2 à§Ô¹ãËŒÊË¡Ã³Í×è¹¡ÙŒ
1.3 à§Ô¹Å§·Ø¹
1.3.1 à§Ô¹Ê´ / à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
1.3.2 à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÂÒÇ
1.3.3 à§Ô¹½Ò¡ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ / ÊË¡Ã³Í×è¹
1.4 ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÍ×è¹

2. Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ
2.1
2.2
2.3
2.4

à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á
à§Ô¹ÃÑº½Ò¡¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡
µÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹
Ë¹ÕéÊÔ¹Í×è¹

3. ·Ø¹¢Í§ÊË¡Ã³
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
·Ø¹ÊíÒÃÍ§
·Ø¹ÊÐÊÁ
Í×è¹æ
¡íÒäÃÊØ·¸Ô

4. ÃÒÂä´Œ
4.1
4.2
4.3
4.4

´Í¡àºÕéÂÃÑº¨Ò¡à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ
´Í¡àºÕéÂÃÑº¨Ò¡à§Ô¹ãËŒÊË¡Ã³Í×è¹¡ÙŒ
¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹
ÃÒÂä´ŒÍ×è¹

5. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
5.1 ´Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂ
5.2 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

2559
15,959

ม.ค. 2560
15,986

ก.พ. 2560
16,008

1
1
1
11,628
11,641
11,640
4,330
4,344
4,367
40,083,786,897.38 41,149,332,361.30 41,390,058,851.09
5,901,855,346.26
5,904,646,817.62
5,876,045,222.12
12,346,307,972.08 13,344,847,785.07 14,065,712,296.26
21,583,604,946.74 21,675,765,852.47 21,219,299,185.19
575,852,026.34
896,451,398.35
522,638,525.14
19,229,522,745.50 19,002,894,279.22 18,976,450,485.15
1,778,230,174.90
1,776,420,174.90
1,720,210,174.90
252,018,632.30
224,071,906.14
229,002,147.52
22,962,800,614.58
7,775,000,000.00
14,451,130,341.00
534,155,737.78
202,514,535.80

23,922,860,998.78
8,650,000,000.00
14,509,565,848.53
534,652,917.28
228,642,232.97

24,838,459,118.34
8,970,000,000.00
15,075,513,255.39
534,716,917.28
258,228,945.67

17,120,986,282.80
13,080,880,080.00
2,266,538,434.60
535,798,375.25
321,813,964.14
915,955,428.81

17,226,471,362.52
13,087,399,680.00
2,266,538,434.60
531,138,760.05
1,240,999,693.66
100,394,794.21

16,551,599,732.75
13,161,536,670.00
2,404,023,344.46
477,809,397.45
328,588,643.40
179,641,677.44

1,697,424,392.17
233,801,213.50
527,732,009.34
894,614,164.36
41,277,004.97

152,325,906.65
18,948,776.66
42,969,918.65
87,790,386.53
2,616,824.81

281,007,910.68
37,969,380.22
84,827,460.39
152,706,324.64
5,504,745.43

781,468,963.36
563,806,173.59
217,662,789.77

51,931,112.44
44,288,913.96
7,642,198.48

101,366,233.24
84,212,386.12
17,153,847.12
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกที่เคารพทุกทาน ผมขอรายงานความคืบหนาคดีกรณีอาจารยสวัสดิ์ใหทราบวา
หลังจากทีต่ าํ รวจไดออกหมายจับไปแลว ทางตํารวจไดตดิ ตามและทํางานอยางตอเนือ่ ง แตไมทราบวาอาจารย
หลบหนีไปอยูที่ไหน ตํารวจคาดวาจะตามตัวไดในเวลาไมนานครับ
สมาชิกทีเ่ สียหายควรไปแจงความไว เพราะหากจับตัวได ยึดทรัพยคนื ไดบางสวน ผูเ สียหายทีแ่ จงความไว
ก็มีสิทธิ์ไดรับคืนกอน หากทานไมสะดวกที่จะไปแจงตํารวจดวยตัวทานเอง สามารถติดตอขอความชวยเหลือ
มาที่สหกรณ สหกรณยินดีและพรอมที่จะชวยเหลืออยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันสหกรณไดออกมาตรการ
การชวยเหลือสําหรับสมาชิกผูเสียหายที่กูเงินสหกรณไปลงทุนกับอาจารยสวัสดิ์ แสงบางปลาโดยใชสิทธิกู
โดยใชหุนคํ้าประกัน ทานสามารถยื่นเรื่องมาที่สหกรณ เพื่อขอบรรเทาความเดือดรอนในการผอนชําระหนี้
ซึ่งทางสหกรณจะพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป
ขอยืนยันอีกครัง้ หนึง่ วาเรื่องทีเ่ กิดขึน้ เปนเรือ่ ง “สวนบุคคล” ระหวางอาจารยสวัสดิก์ บั สมาชิกทีไ่ ดรบั
การชักชวนใหไปลงทุน “ไมเกีย่ วของกับสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ” แตเมือ่ สมาชิกมีความเดือดรอน ทางสหกรณ
ก็พรอมชวยเหลือเทาที่จะทําไดครับ สหกรณของเรายังมั่นคง จะเห็นไดวาในชวงสามเดือนที่ผานมาสหกรณ
มีกําไรถึง 268 ลานบาทครับ
ในการดําเนินงานสหกรณ ผมในฐานะประธานของคณะกรรมการชุดนี้ มีหลักการวา “คุณธรรม
คํา้ ผลงาน” จะทํางานดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต โปรงใส ตรวจสอบได และจะสือ่ สารใหสมาชิก ไดรบั รูก ารทํางาน
ของสหกรณในทุกชองทางการสื่อสารเทาที่จะทําได โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของสมาชิก ชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของจุฬาฯ อันเปนที่รักของพวกเรา ดังที่ไดทําในชวงที่ผานมาเมื่อเกิดกรณีของอาจารยสวัสดิ์
สหกรณไดสื่อสารชี้แจงผานทางเอกสารฉบับพิเศษ ติดโปสเตอรและคําเตือนบนหนาจอทีวีที่ทํางานสหกรณ
จัดประชุมชี้แจงตอสมาชิกที่ไดรับความเสียหายโดยเชิญนักกฎหมายมาใหคําแนะนํา รวมถึงใหความรวมมือ
กับตํารวจและตอบขอสงสัยสมาชิกที่เสียหาย
ชวงที่ผานมา สหกรณพยายามปรับรูปแบบการทํางานใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อเปนเครื่องยืนยันวา
สหกรณของเรามีความโปรงใส เชื่อถือได อยางแนนอนครับ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ชองทางใหม...รับรู

ขาวสารจากสหกรณ...

CU savings coop | PR Team

ตองบอกวาโลกดิจิตอลในยุคปจจุบัน มีความกาวหนาเปนอยางมาก จนหลายๆ คนตามไมคอยทัน เพราะสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น
ตามติดชีวติ เราอยางหลีกเลีย่ งไมได โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา นการสือ่ สาร ทีท่ าํ ใหทวั่ ทุกมุมโลกเชือ่ มตอถึงกันไดเพียงเสีย้ วนาที เปลีย่ นแปลง
วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ ใหไมเหมือนเดิมอีกตอไป
การสื่อสารในยุคปจจุบันก็มีหลากหลายชองทางใหเราไดเลือกใชงาน เพื่อสรางความสะดวกในการรับรูขาวสาร หรือไวใชติดตอ
สื่อสารกับคนในครอบครัว แมกระทั่งการทําธุรกิจก็ยังตองพึ่งพาเทคโนโลยีดานนี้เขามาชวย เพื่อใหกระจายขอมูลของธุรกิจใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด ชองทางที่วา และกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน นั่นก็คือ การใชสื่อโซเชียลมีเดียผานระบบคอมพิวเตอรและ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของเรานั่นเอง
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ก็ไมละเลยที่จะตามติดกระแสความนิยมในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย มาพัฒนาการสงขาวสารจาก
สหกรณฯ ใหสมาชิกรับทราบขอมูลตางๆ อยางถูกตองและรวดเร็ว นอกจากชองทางการสื่อสารเดิม อยางเชน เว็บไซต หรือวารสาร
ประจําเดือนของสหกรณฯ แลว สมาชิกก็ยังสามารถติดตามชองทางใหมลาสุด นั้นก็คือ แอพพลิเคชั่น LINE และ Facebook ไดอีกดวย
วิธีการแอดเปนเพื่อนและการติดตอกับสหกรณฯ ผานทั้ง 2 ชองทางนี้ตองทําอยางไร มาวากันทีละแอพเลยละกัน
➤
LINE | @cusavingscoop
เปน Ofﬁcial Account ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อยางเปนทางการ
➤
Facebook | @cusavingscoop
เปน Fan Page ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อยางเปนทางการ โดยสหกรณฯ
จะใชทั้ง 2 แอพพลิเคชั่นนี้ สงขอความถึงสมาชิกที่กด เพิ่มเพื่อนจาก Line หรือ
กดไลค แฟนเพจจาก Facebook เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ
ที่สหกรณฯ จัดขึ้น และเปนชองทางที่สมาชิกสามารถสงคําถามหรือขอสงสัย
ทีเ่ กีย่ วกับบริการตางๆ ของสหกรณ รวมถึงเปนชองทางการแสดงความคิดเห็นตางๆ
ของสมาชิก ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้ สหกรณฯ จะรวบรวมและเก็บเปนสถิติ
เพื่อนําไปพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพตอไป
แถมอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นละกัน เปนการทบทวนการใชงานกันอีกครั้ง
สําหรับแอพพลิเคชั่น CU Savings Coop ซึ่งสมาชิกหลายทานโทรมาสอบถามวา
ทําอยางไรใหแอพพลิเคชั่นนี้แจงเตือนขาวสารที่สหกรณฯ สงไปยังโทรศัพททาน
ลองติดตามไดจากวิธีการนี้ไดเลยครับ

นอกจาก 3 แอพพลิเคชั่นที่ไดแนะนําไปแลว สมาชิก
ยังสามารถติดตอกับสหกรณฯ ในชองทางที่ยังใชงานในปจจุบัน
ไดอยูเชนเดิม (ติดตามตอไดที่ หนา 14)
สมาชิกก็ลองเลือกชองทางการติดตอกับสหกรณฯ ตามที่ทานสะดวกและงายตอการใชงาน สหกรณฯ ยินดีที่จะใหบริการกับสมาชิก
ดวยใจ...เชนเดิมครับ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 5
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สมาชิกจอ

สอ.แจง

ตอจากหนา 16

ประเด็นเรื่อง กรรมการเซ็นมอบอํานาจใหประธาน ทําธุรกรรมตางๆ
แทนได

พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2553 กําหนดเกีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ดังนี้ “มาตรา 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพือ่ การนีค้ ณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือผูจ ดั การทําการแทนก็ได”
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กําหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ “ขอ 46 การประชุมและ
องคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย...”
โดยปกติสหกรณกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อบริหารกิจการทั้งปวงของสหกรณเดือนละครั้งตาม
ขอบังคับสหกรณฯ ขอ 46 และเพื่อความคลองตัวในกรณีที่มีเรื่องเรงดวนไมสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได
ทันเวลา อาศัยอํานาจตามมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 สหกรณโดยคณะกรรมการทุกทานจึงพิจารณารวมกันและ
มีมติมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูกระทําการแทนสหกรณ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งของสหกรณรวมถึง
ใหมีอํานาจดังตอไปนี้
1. บอกกลาว แจงความจํานงที่จะเรียกรองทวงถามซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน ผลประโยชน หรือสิทธิ เรียกรองตางๆ
จากบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ตลอดจนสวนราชการตางๆ หรือองคกรใดๆ บอกเลิกสิทธิสัญญาตลอดจนบอกกลาว
ใหไถถอนการจํานอง แจงบังคับจํานอง หรือการจํานํา ปฏิเสธหนี้สิน หรือสิทธิเรียกรองที่ถูกทวงถาม หรือกระทํา
การใดๆ เพื่อใหขอเรียกรอง หรือขอตอสูบังเกิดผล หรือไมไรผลตามกฎหมาย
2. แจงความรองทุกข กลาวโทษและ/หรือใหถอ ยคําตอพนักงานสอบสวน เพือ่ ใหดาํ เนินคดีทางอาญา ฟองรองดําเนินคดี
เปนโจทก หรือเปนโจทกรวม หรือจําเลยในคดีอาญา ตอสูคดี ตลอดจนการถอนคํารองทุกข ตกลงรับขอเสนอ
หรือตกลงยินยอมใหประนีประนอมยอมความ หรือกระทําการอยางอื่น เพื่อใหคดีเสร็จสิ้นไป
3. เปนโจทกฟอ งคดีตอ ศาลในทางแพง เพือ่ เรียกรองทวงคืนซึง่ ทรัพยสนิ หนีส้ นิ ผลประโยชน หรือสิทธิเรียกรองสิทธิอนื่ ใด
ตามกฎหมาย รวมทัง้ การบังคับจํานอง หรือจํานํา หรือเปนจําเลยตอสูค ดีในศาล ตลอดจนการดําเนินการฟองแยง หรือ
ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ จนกวาจะถึงทีส่ ดุ และใหมอี าํ นาจทําการในทางจําหนายสิทธิดว ย เชน การยอมรับ
ตามที่คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ์ หรือการใชสิทธิ์ในการ
อุทธรณ หรือฎีกา หรือในการขอใหมกี ารพิจารณาคดีใหม หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา ตลอดจน
ใหมีอํานาจจายเงิน วางเงิน รับเงิน รับเอกสารจากศาล หรือจากคูความอีกฝายหนึ่ง หรือบุคคลอื่น
4. รองสอด รองขอเฉลีย่ หนี้ รองขอรับชําระหนีบ้ รุ มิ สิทธิ รองขัดทรัพย ฟองคดีลม ละลาย บังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ
หรือสิทธิ ถอนการยึด หรืออายัดทรัพยสินหรือสิทธิ ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย ดําเนินการ
ขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล ยื่นคําคัดคานเกี่ยวกับการบังคับคดี ดูแลการขายทรัพยรับเงินจากการขายทอดตลาด
หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหการกระทําดังกลาวลุลวงไปจนเสร็จการ
5. เพื่อประโยชนในกิจการดังกลาวขางตน ใหผูรับมอบอํานาจ มีอํานาจตั้งทนายความเพื่อวาตาง แกตางคดี หรือ
ตั้งเจาหนาที่สหกรณฯ เปนผูรับมอบอํานาจชวงเพื่อแตงตั้งทนายความและดําเนินการแทนตามอํานาจที่ไดรับ
มอบหมายได
ดังนี้จะเห็นไดวา ประธานกรรมการไมไดมีอํานาจในการเบิกเงิน การใชเงิน หรือเซ็นอนุมัติจายเงินไดเพียงลําพัง แตเปน
การใหสิทธิเพื่อเปนตัวแทนสหกรณในเรื่องคดีความทางกฎหมายเทานั้น หากจะพูดในเรื่องของการเบิกเงิน ก็ตองยอน
ไปดูเรื่องการเบิกเงินทดรองจายขางตนนั่นเอง
สอ. แจงมาถึงตรงนีค้ งทําใหสมาชิกเขาใจ หายสงสัย และสบายใจกับระบบงานเรือ่ ง เงินทดรองจาย กับเรือ่ ง การมอบอํานาจ
ใหประธานกรรมการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ของเรา วา “โปรงใส ตรวจสอบได” ตลอดเวลานะจะ…เอาไปจออยางถูกตอง
ไดแลวนะ
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ทูลเกลาฯ ถวายเงินแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินวางพานพุม ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชา
นุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา และ
ทรงบาตรเนือ่ งในวาระครบรอบ 100 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมือ่ วันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2560 โดยมีบคุ ลากรจาก
หนวยงานตางๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาเฝารับเสด็จฯ
ณ บริเวณหอประชุมจุฬาฯ
จากนัน้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผบู ริหารของมหาวิทยาลัย
และผูแทนหนวยงานตางๆ เขาเฝาฯ
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท

ถวายพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
2 รัชกาล และรวมพิธีทําบุญตักบาตร
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะ
กรรมการและเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวายพานพุม
สักการะพระบรมราชานุสาวรียส มเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจา และรวมพิธีทําบุญตักบาตร ในวาระครบรอบ 100 ป
แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย 2 รัชกาล เมื่อวันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2560
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ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณและสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดประชุมชีแ้ จงขอเท็จจริงและ
ตอบขอซักถาม เกีย่ วกับสถานการณและสภาพคลองของสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ ในปจจุบัน เนื่องจากมีขาวลือในกลุมสมาชิก
เรื่องสหกรณขาดสภาพคลอง เพื่อใหสมาชิกไดรับขอมูลที่
ถูกตองโดยตรงจากสหกรณ สรางความเขาใจอันดี ลดความ
ตื่นตระหนก และใหความมั่นใจในการลงทุนกับสหกรณแก
สมาชิกชั้นนํา โดยมี ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธาน
กรรมการ นายเฉลิมพร เศรษฐี ผูจัดการ และ อ.ปรเมศวร
อินทรชุมนุม รองอธิบดีอยั การ สํานักงานชีข้ าดคดีอยั การสูงสุด
รวมเปนวิทยากรในการประชุมดังกลาว ณ หองประชุมศุภชัย
วาณิชวัฒนา เมือ่ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 (ครัง้ ที่ 1) และ
ณ หองประชุมพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ครั้งที่ 2)
โดยสรุ ป เกี่ ย วกั บ สถานการณ แ ละสภาพคล อ งของ
สหกรณฯ ในปจจุบนั การดําเนินงานอยูใ นเกณฑทดี่ ี ซึง่ สมาชิก

สามารถดู ไ ด จ ากรายงานผลการดํ า เนิ น งาน สหกรณ มี
ผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามเปาหมายที่ไดตั้งไว มีสภาพคลอง
ที่ดีมากเพียงพอตอการใหบริการแกสมาชิก ทั้งยังไดรับการ
ประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
พบวา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนสหกรณที่มีชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายในอยูใ นระดับดีมาก มีอตั ราการเติบโตของกําไร
สุทธิดี แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการบริหารและการดําเนินงาน
ของสหกรณฯ ดีมาก ทั้งนี้ บรรยากาศของการประชุมผานไป
ดวยความเรียบรอย สมาชิกที่เขารวมประชุมรับทราบ และ
รวมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกับสถานการณที่เกิดขึ้น

ประกาศขายทอดตลาด
ที่ดินมีสิ่งปลูกสราง คือ ทาวนเฮาสชั้นเดียว เลขทะเบียนที่ 306/103 ที่ดินโฉนดเลขที่ 117704 เลขที่ดิน 2670 หนาสํารวจ 12198
ต.ทุงสองหอง (สองหอง) อ.บางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพฯ เนื้อที่ตามโฉนด 17 ตร.ว. ราคาประเมินเจาพนักงาน 715,485.- บาท โดยมีราย
ละเอียดวันและเวลาดังนี้
นัดที่ 1
นัดที่ 2
นัดที่ 3
นัดที่ 4
นัดที่ 5
นัดที่ 6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

9
30
20
11
1
22

พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2560
2560
2560
2560
2560
2560

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพฯ 1 (กองยึดทรัพยสิน) ตึกชาง อาคารบี เลขที่ 3300/77-80
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02)9374310-11 โทรสาร (02)9374313 ติดตอ นางนิภา พิมพศรี
นางสาวจิราพร โสดแกว หรือนายไรนาน หมัดอะดัม หนาบัญชี 591001389 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.led.go.th หรือที่ฝายนิติการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ตอ 2101
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การปลอยผี
ไมมีแลวเหรอ?

ลุงกู

เมือ่ เร็วๆ นี้ มีขา วโจษจันกันอยางหนาหูวา
กรรมการชุดนี้ ไมปลอยใหมกี าร "ปลอยผี" ซึง่ ถือวา
"ไมชวยเหลือเพื่อนสมาชิกเลย!!!"
ข า วที่ ว  า นี้ เป น ความจริ ง หรื อ ???
วันนี้ เรามาตามไปหาคําตอบกัน
กอนอืน่ คงตองทําความเขาใจกันกอนวา
คําวา "ปลอยผี" ที่เขาพูดกันนั้น จริงๆ แลว มันคือ
อะไร?
ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
หลายทาน (โดยเฉพาะสมาชิกทีม่ เี งินฝากมาก) คงจะ
"งง" กับคําๆ นีน้ ะครับ แตสาํ หรับทานสมาชิกทัว่ ไป
อยางเราๆ ทีค่ รํา่ หวอดกับ "การกูว นซํา้ " คงจะรูจ กั
และเขาใจความหมายของคํานี้ดีครับ
"การปลอยผี" ทีส่ มาชิกเรียกกันติดปาก
นั้น เริ่มมาจาก "ในอดีต" เมื่อสมาชิก ไดทําการ
"กูสามัญ" ไปแลว และไดชําระไปแลวไมกี่งวด
แตตองการที่จะกูวนซํ้า (เนื่องจากใกลถึงเทศกาล
สงกรานต หรือชวงปใหม) ซึ่งจําเปนตองใชเงินสด
เพิ่ม เพื่อกลับภูมิลําเนาของตน แตติดปญหา
ตรงที่ "กูวนซํ้าไมได" เนื่องจาก "ติดเงื่อนไขของ
การกูว นซํา้ " ทีว่ า "จะกูว นซํา้ ได ก็ตอ เมือ่ ชําระหนี้
เกามาแลวไมตาํ่ กวา 8 งวด" หรือตองชําระหนีเ้ งิน
กูตามสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 12 ของ
จํานวนงวดเดือนในสัญญาการชําระหนี้
กรรมการในอดีต จึงไดนําเรื่องนี้เขาที่
ประชุมกรรมการดําเนินการทุกครั้ง เพื่อขอใหมีมติ
10 • ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ให "อนุมัติ" ใหสมาชิกกูได ในชวงสัปดาหทองของเดือนดังกลาว (เมษายน และ ธันวาคม) โดย "ไมคํานึง
ถึงจํานวนงวดที่ชําระไปแลว"
"การปลอยผี" ในที่นี้ จึงหมายถึง "การอนุมัติใหสมาชิก (อยางผม) ที่ตองการกูวนซํ้าในชวง
เทศกาล แตยังไมสามารถกูได เพราะติดเงื่อนไขที่วา ยังผอนชําระไมครบจํานวนงวดขั้นตํ่าคือ 8 งวด
สามารถกูวนซํ้าได"
หลายคนจึงมองวา การอนุมัติเชนนั้น เปนคลายการใช "อํานาจพิเศษ" เพื่อทําการ "ฉีก"
หลักเกณฑในการกู ซึ่งถือเปนการปลอยใหผีสามารถกูไดโดยยังไมครบเกณฑ
ซึ่งการฉีกหลักเกณฑแบบพิเศษนี้ ไดทํามาเปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการชุดที่ผานมา (ป 59) จึงเห็นวา ไมควรที่จะฉีกกฎหรือเงื่อนไขในการกูวนซํ้า ที่วา
ตองชําระมาแลวไมตํ่ากวา 8 งวด แตควร "ปรับลดจํานวนงวดของการชําระในการกูวนซํ้า จาก 8 งวด
เหลือ 5 งวด" เพื่อใหสมาชิกกูวนซํ้าไดพอดี ทั้ง 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายน (สงกรานต) และธันวาคม (ปใหม)
"อยางถูกตองตามกฎเกณฑ" โดยไมตองใหใครมากลาวหาวา "เรา" เปน "ผี"
ดังนั้น เมื่อเราสามารถ "กูได ปละ 2 ครั้ง" ในทั้งชวง 2 เทศกาล (ภายใตเงื่อนไขปกติ)
ตามเจตนารมณของพวกเราแลว คําวา "ปลอยผี" จึงไมจําเปนตองใชกับเราอีกตอไป เพราะ "เรา" ไมใช "ผี"
อยากยํ้าวา แมไมมีคําวา "ปลอยผี" แลว แตสหกรณก็ได "ปรับลดเกณฑ" ในการกูวนซํ้า
ทําใหสามารถกูไดทั้ง 2 เทศกาล "เหมือนเดิม" และเปลี่ยนสถานภาพของการ "ปลอยผี" กลายเปนการ
"กูอยางถูกตองตามกฎและถูกเงื่อนไข" มากกวาครับ
หมายเหตุ
1. กรณีสมาชิกกูเงินประเภทเงินกูสามัญและ/หรือเงินกูพิเศษ โดยใชทุนเรือนหุนของสมาชิกเองเปนตัวคํ้าประกัน
สามารถกูวนซํ้าไดโดยไมจํากัดครั้งตอเดือน เพียงสมาชิกมีเงินเดือนพอหักชําระหนี้ในแตละเดือน
2.

สหกรณพิจารณาขยายเทาของวงเงินกูสามัญ เพื่อใหสมาชิกไดรับเงินกูนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น ดังนี้
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ขายที่ดิน
★ หมูบานสหพร เนื้อที่ 100 ตร.ว. (รวม 2 แปลง) ซอย 5 และ
ซอย 7 ถนนศาลายา ราคา 35,000 บาทตอตร.ว. สนใจติดตอ นางละเอียด
หิรัญประดิษฐ สมาชิกสมทบ โทร. 081-628-5751, 094-559-9109

บริการสมาชิก

★ เนื้อที่ 105 ตร.ว. สามรอยยอด-ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
(ใกลทะเลเขากะโหลก และทะเลสามรอยยอด) ราคา 4,000 บาท
ตอ ตร.ว. สนใจติดตอ นางสาวกรรณภรณ รุงแจง สมาชิกสมทบ
โทร. 089-748-9357

★ ขายคอนโดมิเนียมบานสวนริมนํา้ อาคาร 2 เนือ้ ที่ 26.78 ตร.ม.
ซ.วัดยายรม (ซ.33) ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
(ราคาพรอมโอน คอนโดมิเนียมใกลเซ็นทรัลพระราม 2) ราคา 380,000
บาท สนใจติดตอ นางวราวรรณ อินทรจันทร คณะแพทยศาสตร
โทร. 081-823-8834

★ หมูบานศุภลักษณ เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี สนใจติดตอ นางสาวกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ โทร. 092-534-9247

★ ขายดวน คอนโดมิเนียมพญาไทเพลส เนื้อที่ 30 ตร.ม.
หอง 1811 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี ราคา 3,200,000
บาท สนใจติดตอ อ.ชาญวิทย อุปยโส โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม
โทร. 081-639-7909

ขายบานพรอมที่ดิน

★ หมูบานพฤกษา 1 เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซอย 13 (คลองแปด)
ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 656,000 บาท สนใจติดตอ
นางบุญทัน บุญศรี คณะครุศาสตร โทร. 089-417-8956

ขาย/ขายดาวน/เชาทาวนเฮาส

★ ขายการเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. ซ.3 และ ซ.12
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (2 หองนอน
1 หองนํ้า 1 หองรับแขก) ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ นายมิตร
นวมนิวงษ คณะวิทยาศาสตร โทร. 062-701-6427, 091-491-3971
★ หมูบ า นขจีนชุ เนือ้ ที่ 22.5 ตร.ว. ถ.วงแหวนตัดใหม (ราชพฤกษ
- ถนนสาย 345) แขวงคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
(อาคารพาณิชย 2 ชั้นครึ่ง หองหัวมุม) ราคา 2,200,000 บาท สนใจ
ติดตอ นางสาวดวงใจ ติยะเมธา โทร. 081-564-1428, 098-828-7128

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม

★ ขายอาคารชุดเคหะบางกะป เนือ้ ที่ 26.09 ตร.ม. ซ.นวมินทร 24
ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ ราคา 359,000 บาท
สนใจติดตอ นางจารุวรรณ แกววงศหาญ คณะสัตวแพทยศาสตร
โทร. 094-889-6895

★ ขายคอนโดมิเนียม Ables ลาดพราว ซ. 27 เนือ้ ที่ 35.9 ตร.ม.
ใกลรถไฟฟาใตดินลาดพราว (1 หองนอน 1 หองนํ้า 1 หองครัว
1 หองรับแขก พรอมเขาอยู) ราคา 3,000,000 บาท สนใจติดตอ
นางปภัชญา เบญจพิชัยเดช คณะวิทยาศาสตร โทร. 086-390-9701
หรือที่ นางจินตนา เอี่ยมสะอาด สมาชิกโอนยายราชการ โทร.
081-669-0777, 086-523-2326 id line : bjintana

ขายรถจักรยานยนต

★ ยี่หอยามาฮา ป 2008 สีแดง เครื่องยนต 115 ซีซี ราคา 9,500
บาท สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895

อื่นๆ

★ รับจางขับรถในวันเสาร-อาทิตย และหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่
สวนบุคคล ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส
สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486, 080-770-4438
★ หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดโิ อ เฟอรนเิ จอรพรอม ครัวแยก
ใกลอนุสาวรียช ยั สมรภูมิ ใกลรถไฟฟา BTS และระบบขนสงอืน่ ๆ ฟรี Wiﬁ
ราคาเช า 7,500 บาทต อ เดื อ น (พร อ มเข า อยู  ) สนใจติ ด ต อ
ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายพัชรา กาญจนารัณย
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คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

à¡Á
บวก ลบ คูณ หาร
วิธีเลน เติมเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร ลงในชองวาง
โดยเมือ่ เติมครบแลวตองใหไดผลลัพธตรงกับทีก่ าํ หนดมาให

หนานีม้ ีรางวัล
เดือนเมษายน 2560

คําถามประจําเดือน เม.ย. 2560
สมาชิกสามารถเพิ่มความเปนเพื่อนเพื่อรับ
ขอมูลขาวสารสหกรณผานแอพพลิเคชั่น LINE
โดยคนหาเพื่อนดวย ID Line วา

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

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มีนาคม 2560
จับรางวัลโดย

นายสมลักษณ คลังเพ็ชร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

ÁÕ¼ÙŒÊ‹§¤íÒµÍº·Ñé§ËÁ´¨íÒ¹Ç¹ 269 ¤¹ µÍº¶Ù¡ 227 ¤¹ µÍº¼Ô´ 42 ¤¹
ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ

àÅ¢»ÃÐ¨íÒµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡

¤³Ð / ÊÑ§¡Ñ´

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ

1. นางสุพัตรา ธรรมฉวี
2. นางสาว อัปสร เสนาชัย
3. นางบุศรา เสือพอน
4. นางวีณา เสลาคุณ
5. นางสาวธิดารัตน ชางประดิษฐ

220627
354524
391111
432878
442802

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
อักษรศาสตร
ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

6. นางสาวกัลยาภรณ นําทอง
7. นางสาววิภาดา สุริยาวิภาต
8. นางสาวภัสรสรัล พันธวงค
9. นางสาวสุกัญญา บุญอิ่ม
10. นางสาวธัญลักษณ ศรดอก

àÅ¢»ÃÐ¨íÒµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡

530110
560302
561533
580768
591175

¤³Ð / ÊÑ§¡Ñ´
วิศวกรรมศาสตร
สํานักงานจัดการทรัพยสินแหงจุฬาฯ
สํานักงานจัดการทรัพยสินแหงจุฬาฯ
ศูนยบริการความเสี่ยง
รัฐศาสตร

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á 2560
เฉลย
สวนที่

1.
2.
3.
4.

Au
เอกอัครราชทูต
เกาหลี
ฮิปฮอป

5.
6.
7.
8.

5 คน
อิหราน
ผูอนุบาล
กะลาสีเรือ

เฉลย สวนที่
สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ทุนสงเสริม
การศึกษา
2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนดี
โดยหลักเกณฑและคุณสมบัติของสมาชิกผูขอรับทุน
สามารถติดตามไดในประกาศของสหกรณฯ เร็วๆ นี้
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 13
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
¼È.´Ã.¨ØÁ¾Å
ÃÈ.ÇÔÊ¹ÈÑ¡´Ôì
¹ÒÂ³Ã§¤
Í.ÊØÇÑ²¹
¹ÒÂÃÑ°¸¹Ô¹·
¼È.¹.Ê¾.´Ã.·ÔÅ´ÔÊÃ
¹Ò§ÍÑ§¤³Ò
¹ÒÂÅÑºáÅ
¹.Ê.ÊÔÃÀÑ·Ã
¹Ò§©ÑµÃªØÅÕ
¹ÒÂ¸¹Ò¡Ã
¹ÒÂàÃ×Í§ÈÑ¡´Ôì

¾ÙÅÀÑ·ÃªÕÇÔ¹
Í‹ÇÁà¾ç§
à¾ªÃÊØ¡
¡ÅÔè¹à¡ÉÃ
ÇÅÕ¨ÔÃ·ÑÈ¹
ÃØ‹§àÃ×Í§¡Ô¨ä¡Ã
¾Ç§à§Ô¹
³ ºÒ§ªŒÒ§
·Í§Ê§¦
ªÒµÔ»˜ÞÞÒÇØ²Ô
ª‹ÇÂÇ§È
ÊÔ·¸ÔÊÑ§¢

โทรศัพท 0-2218-0555

โทรสาร 0-2611-7411

ฝายอาคารสถานที่ฯ

ตอ 2201-2202

ฝายการเงิน

ตอ 1501, 1503

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอ 2001-2004

ฝายเงินกู

ตอ 1401, 1806-1811

ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร

ตอ 2301-2302

ฝายเงินฝาก

ตอ 1502, 1802-1805

สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ

0-2218-7037

ฝายทะเบียนสมาชิก

ตอ 1301, 1812-1813

สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร

0-2218-8430

ฝายธุรการ

ตอ 1201-1205

สาขา 3 คณะแพทยศาสตร

0-2256-4488

ฝายประชาสัมพันธ

ตอ 1101, 1800

สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี

0-2218-4913

ฝายบัญชี

ตอ 1601-1603

สาขา 5 คณะครุศาสตร

0-2218-2520

ฝายสินเชื่อและการลงทุน

ตอ 1701-1703

สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร

0-2218-1039

ฝายนิติการ

ตอ 2101-2102

สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 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.)

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

สมาชิกจอ

สอ.แจง

วันนี้ สอ. จะมาชี้แจงประเด็นรอนๆ
ที่แอบไดยินสมาชิกจอกันมาก
ในชวงนี้ ใหหายของใจ และ
คลายความสงสัยกันนะคะ

1. กรรมการสหกรณมีสิทธิเบิกเงินทดรองจาย
ไดเปนลานๆ บาทจริงหรือไม
2. กรรมการสหกรณสามารถเซ็นมอบอํานาจใหประธาน ทําธุรกรรมตางๆ แทนได หมายความวา
ประธานจะสามารถเซ็นเบิกเงิน หรือเซ็นอนุมัติเงินคนเดียวไดเลยจริงหรือไม

ประเด็นเรื่อง การเบิกเงินทดรองจาย
ระเบียบ สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด วาดวย การยืมเงินทดรองจาย พ.ศ. 2551 มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การยืมเงินทดรองจายนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาเปนเงินทดรองจายในการการดําเนินกิจการของสหกรณ
ตามระเบียบฯ ขอ 7 ดังนี้
“ขอ 7. การยืมเงินทดรองจายตองเขาลักษณะ ดังนี้
7.1 เพื่อใชสําหรับการดําเนินการในกรณีที่จําเปนตองจายเปนเงินสดหรือเรงดวน
7.2 เพื่อจายเปนกรณีพิเศษเปนรายๆ ไป”
2. หลักเกณฑการยืม เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 8 ดังนี้
“ขอ 8. หลักเกณฑการใหยืมเงินทดรองจาย
8.1 ใหกรรมการและหรือเจาหนาที่ขอยืมเงินทดรองจายได ตามรายการประมาณคาใชจาย ทั้งนี้
ใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
8.2 เมื่อไดรับอนุมัติ ใหผูขอยืมเงินทดรองจาย ทําใบสําคัญรับเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด และ
ใหรบั เงินทดรองจาย กอนการดําเนินการไดไมเกิน 3 วันทําการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายใน
เวลาที่กําหนด ตองสงคืนเงินทดรองจายที่ไดรับทั้งสิ้นในทันที”
3. การขออนุมัติคาใชจาย เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 9 ดังนี้
“ขอ 9. กรรมการและหรือเจาหนาที่ผูไดรับเงินทดรองจายตามขอ 8 ตองยื่นรายการแสดงคาใชจายตามแบบ
ที่สหกรณกําหนดพรอมดวยใบสําคัญคูจาย เงินเหลือจาย (ถามี) เพื่อขออนุมัติคาใชจายภายใน
สิบหาวันนับแตวนั ที่ดําเนินการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
กรณีไมดําเนินการตามความดังกลาวขางตน ใหประธานกรรมการสัง่ หักเงินใดๆ ทีส่ หกรณจะจาย
แกกรรมการและหรือเจาหนาที่ผูนั้น จนกวาจะไดรับเงินทดรองจายคืนครบถวน”
ในทางปฏิบัติ การยืมเงินทดรองจายนั้น เจาหนาที่สหกรณจะเปนผูดําเนินการตางๆ ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบ
เอกสารสําคัญตางๆ เกีย่ วกับการยืมเงินทดรองจาย ฝายบัญชีจะเปนผูตรวจสอบและเก็บรักษาไว เพือ่ เตรียมใหผตู รวจสอบกิจการ
และผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญฯ เขามาตรวจสอบความถูกตองและรายงานใหที่
ประชุมใหญฯ สมาชิกทราบในปถัดไป นอกจากนี้ งบการเงินของสหกรณยังถูกควบคุมตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อีกทางหนึ่งดวย
ดังนั้น คงทําใหสมาชิกเขาใจเรื่องการเบิกเงินทดรองจายของสหกรณมากยิ่งขึ้น และขอใหมั่นใจวา “กรรมการสหกรณ
ไมสามารถเบิกเงินทดรองจายเปนลานๆ บาทได และนําไปใชผิดวัตถุประสงคไดอยางแนนอน”
...อานตอหนา 7

