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 ดฉินัขอสงความปรารถนาดมีายงัสหกรณฯ และสมาชิกทกุทาน ขอ หสหกรณออมทรพัยจุ าลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํากัด มีความมั่นคง นการดําเนินงาน และประสบความสําเร็จ นการดําเนินกิจการ หมี

ความเจริญยิ่ง  ขึนไป เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณ และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพย

ที่นาเชื่อถือตลอดไป

(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน)
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 สหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด จดทะเบียนจัดตังเปนสหกรณ ึ่งเปนนิติบุคคล

ที่ดําเนินงาน นรูปแบบสถาบันการเงินที่มิ ชธนาคารตังแตวันที่ 13 มกราคม 2504 โดยตลอดระยะเวลา

55 ป การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย จุ าฯ ไดขยายตัวเพ่ิมขึนมาก จากการดําเนินงานท่ีมีแหลง

เงินทุนจากเงินรับฝากของสมาชิกและปลอยเงิน หกูยืมแกสมาชิกเปนสวน หญ ไดขยายการดําเนินงาน

และมีธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึน ทัง นดานของแหลงเงินทุน นรูปแบบของการกูยืมเงินจากธนาคาร

พาณิชย และการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึนนอกเหนือจากรายไดดอกเบีย การขยายตัวของ

การดําเนินงานดังกลาวนี นํามา ึ่งโอกาสของผลตอบแทนที่เพิ่มขึนตามรายงานการเงินประจําป 2559 

ึ่งตองคํานึงถึงความเสี่ยง นดานตาง  หรอบคอบและครบถวน 

 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุ าฯ นภาวะที่ตองเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนและความทาทายทางการเงิน ตลอดจนการทําธุรกรรมทาง

การเงินที่เชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน จึงตองเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงตองมี

การตรวจสอบและการกํากับดูแลที่เขมแข็ง เพื่อรักษาไว ึ่งความมั่นคง ความเจริญรุงเรือง และช่ือเสียง

ขององคกร

 นโอกาสนี ผมขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานของสหกรณออมทรัพยจุ าฯ ที่ไดชวยสราง

ความเติบโต หแกองคกรมาตลอด และขอสงความปรารถนาดีและอํานวยพร หทุกทาน มีแตความสุข 

ความเจริญ และรวมสรางความมั่นคงยั่งยืน หกับสหกรณออมทรัพยจุ าฯ สมดังวิสัยทัศน เปนสหกร

แบบอยางที่มั่นคง บริหารโปรง ส ส จสมาชิกและชุมชน  ตลอดไป



สาร
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 นวาระที่สหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดดําเนินมาครบรอบ 56 ป 

ของการดําเนินงาน ึ่ง นปบัญชี 2559 มีสินทรัพยรวม 40 000 ลานบาทเศษ ทุนเรือนหุน 

13 000 ลานบาทเศษ และทนุสาํรอง 2 266 ลานบาทเศษ นบัวาสหกรณของเรา เปนสหกรณทีม่ขีนาด หญ

และมีความมั่งคงสูง ทังนี เกิดขึนจากความไววาง จของสมาชิก ที่ หความรวมมือและสนับสนุนกิจการ

ของสหกรณตลอดมา รวมถงึความตัง จ นการทําหนาทีข่องคณะกรรมการทุกชดุ รวมถงึเจาหนาทีท่ี่ป ิบตัิ

หนาที่อยางเตม็ความรูความสามารถ และอยูภาย ตกรอบของก หมายของสหกรณ จนสหกรณออมทรัพย

จุ าฯ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และเปนสหกรณตนแบบของสหกรณหลาย  แหง

 นนามคณะกรรมการดําเนินการ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ หความไววาง จ และสนับสนุน

หผม และคณะกรรมการทําหนาที่ นการบริหารสหกรณ

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ นสากลโลก โปรดดลบันดาล หสหกรณ

ออมทรัพยจุ าฯ ของเราเติบโตอยางมั่นคงและเปนท่ีพึ่งของสมาชิก และเพื่อนรวมขบวนการสหกรณ

ตอไป รวมทัง ขอ หสมาชิกมีความสุข ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนครับ

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

ประธานกรรมการ
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รายงานกิจการปร จาปี  2559 
สหกรณ์ออมทรั ย์จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด 

 
เรียน  สมาชิกทุกท่าน 

วันที่ 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นับว่า เป็นวันสูญเสียครั้งใหญ่หลวง ของพสกนิกร ประชาชนชาวไทย               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองด้วยพระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต  ซ่ึงประชาชน
ชาวไทยทุกคนได้รับทราบและติดตามข่าวสารมาเป็นลําดับว่า ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระประชวร และได้เสดจฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ เม่ือพระอาการบรรเทาลงกจะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจตามปกติด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพ่ือความผาสุกของพสกนิกร  ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรง
ครองราชย์มาเป็นเวลา 70 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นท่ีรักเทิดทูน ทรงเป็น
ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ ในฐานะ
ประชาชนคนไทยเพ่ือเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สิ่งที่ทําได้และควรทําคือดําเนินรอยตามเบ้ือง
พระยุคลบาท เช่น นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ              
เท่าน้ีกเป็นการแสดงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ในด้านเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.3 สูงกว่า
ร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยในปี 2559  มีแรงส่งจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ทั้งมาตรการ
เร่งรัดเบิกจ่าย การลงทุนขนาดเลก และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้
ต่อเน่ือง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเท่ียวจีนบ้าง จากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ              
การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน จากอานิสงส์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ทยอยออกมาต้ังแต่
ช่วงเดือนกันยายน 2558 – เมษายน 2559 การปรับตัวดีขึ้นของรายได้เกษตรกร ที่สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลง 
และระดับราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน นตัวได้เม่ือเทียบกับปีที่ผ่าน
มา จากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวรถไ าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณ ล รวมท้ังการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรกตาม เศรษฐกิจไทย ยังอาจต้องเผชิญกับปจจัยเสี่ยง
ของการ นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจมีความล่าช้าออกไปจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ภายหลังจากการเลือกต้ังประธานาธิบดี, กระบวนการของการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป (Brexit) เป็นต้น 
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ด้านอัตราดอกเบ้ียเงิน าก – เงินกู้  ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยช้ันดี โดยไม่มีสัญญาณใด ๆ มาก่อน 
และนับเป็นการปรับลดดอกเบ้ียเงินกู้ลงครั้งแรกในรอบหลายปี  คาดกันว่าที่ปรับลดเพ่ือเป็นทิศทางท่ีเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และสะท้อนสภาพคล่องท่ีสะสมในระบบธนาคารพาณิชย์  อีกส่วนหนึ่งมาจากสินเช่ือ
ธนาคารพาณิชย์ที่ชะลอลงต่อเน่ือง โดยไตรมาสแรกของปีน้ี สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์โดยรวมขยายตัวเพียง 4.3%              
ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยัง นตัวอย่างช้าๆ และเผชิญหลายปจจัยเส่ียง อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก              
การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณ ์ และความผันผวนของตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจ
บางส่วนชะลอการลงทุนขยายกิจการออกไป ขณะที่ครัวเรือนกระมัดระวังการใช้จ่ายเน่ืองจากภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่
ในระดับสูง ทําให้ความต้องการสินเช่ือในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า ความต้องการสินเชื่อท่ีชะลอลง ทําให้การแข่งขันเงิน
ด้าน ากของระบบธนาคารพาณิชย์ลดความเข้มข้นลงด้วย เหนได้จากการออกผลิตภัณ ์เงิน ากประจําพิเศษที่มี
น้อยลง ช่วยให้ต้นทุนการระดมทุนของธนาคารพาณิชย์ตํ่าลง ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินกลดลงมาอยู่
ในระดับตํ่าเป็นประวัติการณ์ ทําให้ธนาคารพาณิชย์มีพ้ืนที่ในการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลง หลังจากคงอัตรา
ดอกเบ้ียมายาวนาน   ในด้านของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงิน ากเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ระยะ นตัว ประกอบกับยังมีระยะห่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงิน ากพอสมควร  

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังคงดําเนิน
เป็นไปด้วยดี ไม่ได้มีการปรับลดดอกเบ้ียเงินกู้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากดําเนินการด้าน
สินเช่ือแก่สมาชิกด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ถูกกว่าอัตราในตลาดการเงินอยู่แล้ว ทั้งน้ี มีการปรับลดดอกเบ้ียเงิน ากประจํา
และตัวสัญญาใช้เงินลงร้อยละ 0.50 บาท เม่ือวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการลดภาระต้นทุน และลดช่องว่าง
ของอัตราดอกเบ้ียเงิน ากและเงินกู้ไม่ให้ห่างกันมากนัก  

ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากปีก่อนๆ กรณีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด (สคจ.) นั้น ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคําสั่งเหนชอบด้วยแผน น ูกิจการของ สคจ. ทั้งนี้ เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จํานวน 1,431 ล้านบาท             
จะได้รับชําระเงินต้น 100% ในระยะเวลา 12 ปี 6 เดือน นับแต่ปีที่ศาลมีคําสั่งเหนชอบแผนฯ โดยเงินต้นเริ่มชําระใน
เดือนมกราคม 2559  ส่วนดอกเบี้ยค้างชําระต้ังแต่เริ่มสัญญา (มิ.ย. 2556) ถึง 31 ธ.ค. 2558 แบ่งชําระเป็นรายคร่ึงปี
จํานวนเท่าๆ กัน และชําระภายในระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ศาลมีคําสั่งเหนชอบ ส่วนดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จะชําระในวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน และชําระภายในระยะเวลา 12 ปีครึ่ง เริ่มชําระงวด
แรกในเดือนม.ค. 2559 จ่ายดอกเบ้ียแต่ละเดือนเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดไป ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับชําระหนี้ต้นเงินและดอกเบ้ียจาก สคจ. ดังน้ี ชําระเป็นเงินต้นรวม 114,480,000.00 
บาท ดอกเบี้ยรวม 41,252,005.48 บาท ดอกเบ้ียค้าง (ชําระ 5 ปี)  รวม 20,941,424.66 บาท รวมชําระท้ังหมด
จํานวน 176,673,430.14 บาท ซ่ึงเงินที่รับชําระหน้ีมาน้ัน สหกรณ์ได้บันทึกรายการตามหลักการบัญชี 
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ถึงแม้ว่าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะต้องลงทุนเพ่ือให้มีรายได้และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ผลประกอบการเป็นไปตามเปาหมาย แต่เรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก สหกรณ์กไม่ได้ละเลย 
ในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ปรับเพ่ิมวงเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุจากเดิม 
สูงสุดรายละ 500,000 บาท เพ่ิมเป็นสูงสุดรายละ 600,000 บาท และหากสมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ จ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาท 

นอกจากนี้ ในด้านการบริการบัตรสมาชิกร่วมกับเอทีเอมกรุงศรีน้ัน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ปรับให้เป็น
ระบบออนไลน์ เบิกเงินสหกรณ์ผ่านตู้เอทีเอมกรุงศรีได้สูงสุดวันละ 100,000 บาท  ซ่ึงทําให้สมาชิกมีความคล่องตัวใน
การใช้บริการเบิกถอนผ่านเอทีเอมมากข้ึนนอกเวลาทําการของสหกรณ์ 

ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เพ่ิมเติมในปีนี้และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปีแก่สมาชิกผู้มี
อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งยังอบรมเร่ืองความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สมาชิกผู้สนใจ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์มากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน 

จะเหนได้ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจภายนอกจะผันผวนเช่นไร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังคงยึดม่ันในการดําเนิน
กิจการภายใต้หลักสหกรณ์ และภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ โดยเคร่งครัด เพ่ือให้สมาชิกได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ใน
มาตรฐานระดับดีเลิศ ซ่ึงเป็นที่ยืนยันว่าระบบสหกรณ์น้ันช่วยยกระดับเศรษฐกิจของสมาชิก และระดับชาติได้จริง 



 

 

  ลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
        หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เ ิ่ม (ลด) ร้อยล  รายการ ปี 2559 ปี 2558 เ ิ่มเ ิ่มเ  (ลด) ร้อยล

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,959 15,646 313 2.00 จํานวนสมาชิก (ราย) 15,959 15,646 313 2.00 

สินทรัพย์รวม 40,083,786,897.38 37,239,023,391.83 2,844,763,505.55 7.64 สินทรัพย์นทรัพย์นทร รวม 40,083,786,897.38 37,239,023,391.83 2,844,763,505.55 7.64 

ทุนเรือนหุ้น 13,080,880,080.00 12,473,453,690.00 607,426,390.00 4.87 ทุนเรือนหุ้นนเรือนหุ้นนเร 13,080,880,080.00 12,473,453,690.00 607,426,390.00 4.87 

ทุนสํารอง 2,266,538,434.60 2,147,461,629.40 119,076,805.20 5.55 ทุนสํารอง 2,266,538,434.60 2,147,461,629.40 119,076,805.20 5.55 

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 535,798,375.25 737,893,460.08 (202,095,084.83) (27.39) ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 535,798,375.25 737,893,460.08 (202,095,084.83) (27.39) 

เงินรับ ากออมทรัพย์ 4,232,756,354.30 3,459,044,981.86 773,711,372.44 22.37 เงินรับ ากออมทรับ ากออมทรั ัพย์บ ากออมทรัพย์บ ากออมทร 4,232,756,354.30 3,459,044,981.86 773,711,372.44 22.37 

เงินรับ ากประจํา 10,218,373,986.70 9,793,916,216.46 424,457,770.24 4.33 เงินรับ ากประจับ ากประจั ําบ ากประจําบ ากประจ 10,218,373,986.70 9,793,916,216.46 424,457,770.24 4.33 

เงินรับ ากปลอดภาษี - 103,383,600.00 (103,383,600.00) (100.00) เงินรับ ากปลอดภาษับ ากปลอดภาษั ีบ ากปลอดภาษีบ ากปลอดภาษ - 103,383,600.00 (103,383,600.00) (100.00) 

     รวมเงินรับ าก 14,451,130,341.00 13,356,344,798.32 1,094,785,542.68 8.20           รวมเงินรับ าก 14,451,130,341.00 13,356,344,798.32 1,094,785,542.68 8.20 

เงินให้สมาชิกกู้เพ่ิมระหว่างปี 4,626,769,000.00 4,559,370,100.00 67,398,900.00 1.48 เงินให้นให้นใหสมาชิกกู้กกู้กกเพ่ิมระหว่างปีางปีางป 4,626,769,000.00 4,559,370,100.00 67,398,900.00 1.48 

สมาชิกชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี 4,370,374,035.03 4,151,123,508.27 219,250,526.76 5.28 สมาชิกชําระคืนเงินกู้นเงินกู้นเง ระหว่างปีางปีางป 4,370,374,035.03 4,151,123,508.27 219,250,526.76 5.28 

ลูกหน้ีเงินกู้-สมาชิก คงเหลือ 5,901,855,346.26 5,645,460,381.29 256,394,964.97 4.54 ลูกหน้ีเงินกู้เงินกู้เง -สมาชิก คงเหลือ 5,901,855,346.26 5,645,460,381.29 256,394,964.97 4.54 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มระหว่างปี 9,404,050,000.00 8,897,250,000.00 506,800,000.00 5.70 เงินให้นให้นใหสหกรณ์อื่นกู้สหกรณ์อื่นกู้สหกรณ เพิ่มระหว่างปีางปีางป 9,404,050,000.00 8,897,250,000.00 506,800,000.00 5.70 

สหกรณ์อื่นชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี 8,651,631,914.60 7,972,777,657.42 678,854,257.18 8.51 สหกรณ์อื่นชําระคืนเงินกู้ระหว่นเงินกู้ระหว่นเง างปีางปีางป 8,651,631,914.60 7,972,777,657.42 678,854,257.18 8.51 

ลูกหน้ีเงินกู้- สหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ 12,346,307,972.08 11,593,889,886.68 752,418,085.40 6.49 ลูกหน้ีเงินกู้เงินกู้เง - สหกรณ์อ่ืนสหกรณ์อ่ืนสหกรณ   คงเหลือคงเหลือคงเหล 12,346,307,972.08 11,593,889,886.68 752,418,085.40 6.49 

เงินลงทุน 19,229,522,745.50 17,226,409,783.95 2,003,112,961.55 11.63 เงินลงทุนนลงทุนนลงท 19,229,522,745.50 17,226,409,783.95 2,003,112,961.55 11.63 

ทุนของสหกรณ์ 17,120,986,282.80 16,680,121,201.71 440,865,081.09 2.64 ทุนของสหกรณ์ 17,120,986,282.80 16,680,121,201.71 440,865,081.09 2.64 

กําไรสุทธิประจําปี 915,955,428.81 778,017,912.15 137,937,516.66 17.73 กําไรสุทธิประจํทธิประจํทธ าปีาปีาป 915,955,428.81 778,017,912.15 137,937,516.66 17.73 
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  สมาชิก า  
 

สมาชิก    
จานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559   11,507 ราย
 บวก    รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  335 ราย
           คนืสมาชิกภาพระหว่างปี  - ราย
รวมเป็นจํานวนสมาชิก  11,905 ราย
 หัก  ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 10 (1), (3), (5), (6), (7) 277 ราย
คงเหลือจานวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559  11,628 ราย

                     
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ   1 ร องค์
สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

สมาชิกสมทบ      
จานวนสมาชิกสมทบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559   4,075  ราย
 บวก    รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี  326 ราย
รวมเป็นจํานวนสมาชิกสมทบ  4,401 ราย

 หัก  ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 17/8  71 ราย

คงเหลือจานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559  4,330 ราย
   
รวมจานวนสมาชิกทังหมด   15,959  ราย

  
                       สมาชิก สมาชิกสมทบ 
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  ทุนเรือนหุ้น 

 
ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2559 

 
12,473,453,690.00 บาท

 บวก   สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างป ี 266,933,800.00  บาท
           เงินค่าหุ้นรายเดือน 513,430,560.00 780,364,360.00 บาท
                       รวมเป็นเงิน  13,253,818,050.00 บาท
 หัก      จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี  172,937,970.00 บาท

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559  13,080,880,080.00 บาท
 
 
 
 
 
 

 

               
  ทุนเรือนหุ้น 

 
ยอดยกมา ณ วันท่ี  1 มกราคม 2559 

 
12,473,453,690.00 บาท

 บวก   สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างป ี 266,933,800.00  บาท
           เงินค่าหุ้นรายเดือน 513,430,560.00 780,364,360.00 บาท
                       รวมเป็นเงิน  13,253,818,050.00 บาท
 หัก      จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี  172,937,970.00 บาท

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559  13,080,880,080.00 บาท
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  เงินรับ ากแล ตัวสั าใช้เงิน 

                                                              
 เงิน ากออมทรั ย์ 

(บาท) 
เงิน ากปร จา 

(บาท) 
เงิน ากปลอด าษี 

(บาท) 
ตัวสั าใช้เงิน 

(บาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี  1 มกราคม 2559 3,459,044,981.86 9,793,916,216.46 103,383,600.00 675,026,222.47

บวก  เงิน ากเพ่ิมระหว่างปี 22,658,420,889.76 11,744,632,071.33 77,847,400.00 534,155,737.78

หัก  สมาชิกถอนเงิน ากระหว่างปี 21,884,709,517.32 11,320,174,301.09 181,231,000.00 675,026,222.47

เงิน าก ณ วันที่ 31 ันวาคม  2559 4,232,756,354.30 10,218,373,986.70 - 534,155,737.78

 
 

 

 

  เงินรับ ากแล ตัวสั าใช้เงิน 

                                                              
 เงิน ากออมทรั ย์ 

(บาท) 
เงิน ากปร จา 

(บาท) 
เงิน ากปลอด าษี 

(บาท) 
ตัวสั าใช้เงิน 

(บาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี  1 มกราคม 2559 3,459,044,981.86 9,793,916,216.46 103,383,600.00 675,026,222.47

บวก  เงิน ากเพ่ิมระหว่างปี 22,658,420,889.76 11,744,632,071.33 77,847,400.00 534,155,737.78

หัก  สมาชิกถอนเงิน ากระหว่างปี 21,884,709,517.32 11,320,174,301.09 181,231,000.00 675,026,222.47

เงิน าก ณ วันที่ 31 ันวาคม  2559 4,232,756,354.30 10,218,373,986.70 - 534,155,737.78
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เงินให้ก้แก่สมาชิก 
 

ในปี 2559 สหกรณ์เสนอแบบอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนเพ่ือให้สมาชิกเลือกแบบใดแบบหน่ึงตามความ
สมัครใจ ดังน้ี  

แบบที่ อัตราดอกเบียเงินก้ (ร้อยล ) เงินเ ล่ียคืน (ร้อยล ) ดอกเบียเงินก้สุท ิ 

1 5.00 ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ..... 

2 4.75 42.00 2.755 

3 4.00 30.00 2.800 

4 3.00 5.00 2.850 
 
 

 เงินก้ ุกเ ิน 
(บาท) 

เงินก้สามั  
(บาท) 

เงินก้ ิเศษ 
(บาท) 

รวมยอดเงินก้ 
ทุกปร เ ท (บาท) 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  2559 25,801,299.21 1,336,476,512.67 4,283,182,569.41 5,645,460,381.29

บวก  ให้กู้ระหว่างปี 95,223,900.00 1,886,138,100.00 2,645,407,000.00 4,626,769,000.00

หัก  สมาชิกชําระคืนระหว่างปี 97,379,800.00 1,845,233,740.18 2,427,760,494.85 4,370,374,035.03

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 23,645,399.21 1,377,380,872.49 4,500,829,074.56 5,901,855,346.26
     

 

 

 

เงินให้ก้แก่สมาชิก 
 

ในปี 2559 สหกรณ์เสนอแบบอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนเพ่ือให้สมาชิกเลือกแบบใดแบบหน่ึงตามความ
สมัครใจ ดังน้ี  

แบบที่ อัตราดอกเบียเงินก้ (ร้อยล ) เงินเ ล่ียคืน (ร้อยล ) ดอกเบียเงินก้สุท ิ 

1 5.00 ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ..... 

2 4.75 42.00 2.755 

3 4.00 30.00 2.800 

4 3.00 5.00 2.850 
 
 

 เงินก้ ุกเ ิน 
(บาท) 

เงินก้สามั  
(บาท) 

เงินก้ ิเศษ 
(บาท) 

รวมยอดเงินก้ 
ทุกปร เ ท (บาท) 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  2559 25,801,299.21 1,336,476,512.67 4,283,182,569.41 5,645,460,381.29

บวก  ให้กู้ระหว่างปี 95,223,900.00 1,886,138,100.00 2,645,407,000.00 4,626,769,000.00

หัก  สมาชิกชําระคืนระหว่างปี 97,379,800.00 1,845,233,740.18 2,427,760,494.85 4,370,374,035.03

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 23,645,399.21 1,377,380,872.49 4,500,829,074.56 5,901,855,346.26
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เงินให้ก้ เงินนาไป ากสหกรณ์อ่ืน เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลการลงทุนในตราสารทุน            
แล การลงทุนในตราสารหนี          
   

สภาพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว  สหกรณ์ฯ  ได้นําไปแบ่งปนให้สหกรณ์ต่างๆ  
ได้กู้ยืมหรือนําไป ากเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความม่ันคงของสหกรณ์น้ันๆ เป็นหลัก 
กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่นที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์  จะต้องมีหลักทรัพย์มาจํานองเป็นประกันด้วย  สภาพคล่องอีกส่วน
หนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้นําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไป เพ่ือให้เกิดดอกผล
งอกเงยนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก  และสภาพคล่องส่วนที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น สหกรณ์ได้จัดต้ัง 
กองทุนส่วนบุคคลขึ้น 3 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่งบริหารผลตอบแทนโดยสหกรณ์กําหนดนโยบาย 
การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนของสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ยอดเงินให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ  ยอดเงินนํา าก
สหกรณ์ต่างๆ  ยอดเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  และการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
มีดังน้ี 

 
 

 

เงินให้สหกรณ์อืน่กู้ ยอดยกมาวนัท่ี  1 มกราคม  2559 จํานวน      111  สัญญา เป็นเงิน 11,593,889,886.68
บวก  ให้กู้เพ่ิมระหว่างปี จํานวน       66   สัญญา เป็นเงิน 9,404,050,000.00
หัก  รับชําระหน้ีคืนระหว่างปี จํานวน       66   สัญญา เป็นเงิน 8,651,631,914.60
เงินให้สหกรณ์อื่นก้ ณ วันท่ี 31 ันวาคม 2559 จานวน     111  สั า เปนเงิน 12,346,307,972.08
เงินนาไป ากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 จานวน       8   สหกรณ์ เปนเงิน 1,889,458,399.86
กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 จานวน       3   กองทุน เปนเงิน 1,800,000,000.00
การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 จานวน       5   แห่ง เปนเงิน 577,201,010.00
การลงทุนในตราสารหนี ณ วันที่ 31 ันวาคม  2559 จานวน     130  แห่ง เปนเงิน 16,520,700,000.00

ปี 2558 ปี 2559 

 

เงินให้ก้ เงินนาไป ากสหกรณ์อ่ืน เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลการลงทุนในตราสารทุน            
แล การลงทุนในตราสารหนี          
   

สภาพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว  สหกรณ์ฯ  ได้นําไปแบ่งปนให้สหกรณ์ต่างๆ  
ได้กู้ยืมหรือนําไป ากเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความม่ันคงของสหกรณ์น้ันๆ เป็นหลัก 
กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่นที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์  จะต้องมีหลักทรัพย์มาจํานองเป็นประกันด้วย  สภาพคล่องอีกส่วน
หนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้นําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไป เพ่ือให้เกิดดอกผล
งอกเงยนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก  และสภาพคล่องส่วนที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น สหกรณ์ได้จัดต้ัง 
กองทุนส่วนบุคคลข้ึน 3 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่งบริหารผลตอบแทนโดยสหกรณ์กําหนดนโยบาย 
การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนของสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ยอดเงินให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ  ยอดเงินนํา าก
สหกรณ์ต่างๆ  ยอดเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  และการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ คงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
มีดังน้ี 

 
 

 

เงินให้สหกรณ์อืน่กู้ ยอดยกมาวนัท่ี  1 มกราคม  2559 จํานวน      111  สัญญา เป็นเงิน 11,593,889,886.68
บวก  ให้กู้เพ่ิมระหว่างปี จํานวน       66   สัญญา เป็นเงิน 9,404,050,000.00
หัก  รับชําระหน้ีคืนระหว่างปี จํานวน       66   สัญญา เป็นเงิน 8,651,631,914.60
เงินให้สหกรณ์อื่นก้ ณ วันท่ี 31 ันวาคม 2559 จานวน     111  สั า เปนเงิน 12,346,307,972.08
เงินนาไป ากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 จานวน       8   สหกรณ์ เปนเงิน 1,889,458,399.86
กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 จานวน       3   กองทุน เปนเงิน 1,800,000,000.00
การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559 จานวน       5   แห่ง เปนเงิน 577,201,010.00
การลงทุนในตราสารหนี ณ วันที่ 31 ันวาคม  2559 จานวน     130  แห่ง เปนเงิน 16,520,700,000.00

ปี 2558 ปี 2559 

ฉบับ

1,828,430,885.30
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รายงาน ลการติดตามเร่งรัดหนีสิน องสหกรณ์ 

สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหน้ีสินค้างชําระ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหน้ีสินอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด  ในปี 2559  สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้
ทั้งสิ้นจํานวน  43 ราย  เป็นเงินท้ังสิ้น 12,464,462.20  บาท  อย่างไรกตาม  ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างชําระคงเหลืออยู่ 
ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการจัดช้ันคุณภาพหน้ีและต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเตมจํานวน ตามระเบียบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ  
จํานวน 204 ราย เป็นเงินจํานวนเงิน  78,739,231.88 บาท    แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 
 
หมายเหตุ  

* ลูกหนี้จัดช้ันคุณภาพลกูหนี้ปกติ  หมายถึง ลกูหนี้ท่ีค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่เกิน 3 
เดือน (ยังไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

** ลูกหนี้จัดช้ันต่ํากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  เกินกว่า 3 
เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% ของหนี้ค้างชําระ (หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรพัย์ท่ีจํานอง
เป็นประกัน) 

*** ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย หมายถึง ลกูหนี้ท่ีค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินว่า 6 เดอืน  แต่ไม่เกิน  
12 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 50% ของหนี้ค้างชําระ (หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรพัย์ท่ีจํานองเป็นประกัน)

**** ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ หมายถึง ลกูหนี้ท่ีค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือนนับ
แต่วันท่ีครบกําหนดชําระ ต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 100% ของหนี้ค้างชําระ (หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ี
จํานองเป็นประกัน) 

***** ลูกหนี้จัดช้ันสูญ หมายถึง ลูกหนี้เงินกู้ท่ีไม่สามารถชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยไดโ้ดยสิ้นเชิง 
 
 
 
 
 

 

1.ลูกหน้ีจัดชั้นคุณภาพลกูหนี้ปกติ* จํานวน         71     ราย เป็นเงิน 24,530,275.40 บาท
2.ลูกหน้ีจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน** จํานวน          8      ราย เป็นเงิน 909,279.36 บาท
3.ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย*** จํานวน       6    ราย เป็นเงิน 3,546,393.52 บาท
4. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ**** จํานวน       5     ราย เป็นเงิน 2,433,951.69 บาท
5. ลูกหนี้ชัน้สญู***** จํานวน     114   ราย เป็นเงิน 47,319,331.91 บาท
รวมหนีค้างชาร   จานวน      204    ราย เปนเงิน 78,739,231.88 บาท
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  การใช้ทุนสา ารณปร ยชน์ 

ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์ 
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังน้ี 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
1. ทลเกล้า  ถวายเงิน 

26 มีนาคม ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
ในวันสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

100,000.00 

รวม 100,000.00

2. เ ื่อสมาชิกแล ปร ชาคมชาวจุ า  
18 เมษายน สนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ "รากแก้ว"         

ครั้งที่ 28 จัดโดย องค์การบรหิารสโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
3,000.00

20 เมษายน สนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที ่ 27          
จัดโดย องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

3,000.00

26 เมษายน สนับสนุนบริจาคเงินสมทบ "เขมวันอานันทมหิดล"   10,000.00

29 เมษายน สนับสนุนกิจกรรม โครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ "จุฬารักษ์โลก"             
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจ้าสริิกต์ิิ  พระบรมราชินีนาถ                 
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 

100,000.00

13 พฤษภาคม สนับสนุนอนุเคราะห์ผลิตภณั ์นํ้าด่ืม โครงการค่ายปลายปี                        
ปีการศึกษา 2558 จัดโดยคณะกรรมการนสิิตปริญญาบัณ ิต                     
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00

31 พฤษภาคม สนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายวิชาการก้าวกล้า ครั้งที ่16                    
จัดโดย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00

13 ตุลาคม ร่วมสนับสนุนจัดโครงการค่ายเสริมทักษะวิชาการและการคิดแบบ
นักวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ          
จัดโดย คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณ ิต คณะครุศาสตร์                        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00

9 พฤศจิกายน ร่วมสมทบทุน โครงการปลูกปาชายเลน คืนธรรมชาติสู่ชุมชน                     
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ            
พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ายมัธยม 

3,000.00
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ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
29 พฤศจิกายน ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการค่ายวิชาการทานตะวัน ครั้งที่ 24                 

ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี                           
จัดโดย ค่ายวิชาการทานตะวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00

 
  24  23,000.00

รวม 154,000.00 

3. ร่วมทาบุ ทอดกฐิน- ้าปาสามัคคี 
21 มกราคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 

21 จํากัด ณ มณ ลพีธี วัดบ้านกรอน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร ์
2,000.00

15 มีนาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด 
ณ วัดบ้านขี้เหลก อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 

2,000.00

16 มีนาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร จํากัด             
เพ่ือจัดซ้ือที่ดินให้แก ่โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม  อ.ดําเนินสะดวก       
จ.ราชบุร ี

1,000.00

11 พฤษภาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์สุโขทัยธรรมาธิราช 
จํากัด เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ อ.วิเชียรบุรี                 
จ.เพชรบูรณ ์

1,000.00

25 พฤษภาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสันนิบาตสหกรณ์                   
แห่งประเทศไทย ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก     
จ.ราชบุรี  

2,000.00

25 พฤษภาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ณ วัดน้ําแปงพนาราม อ.ปง จ.พะเยา   

1,000.00

30 พฤษภาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ณ วัดสมานมิตร อ.เมือง จ.ระยอง                     

1,500.00

8 มิถุนายน ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล                
สมเดจพระพุทธเลิศหล้า จํากัด เพ่ือพัฒนาหอผู้ปวยหนักกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลสมเดจพระพุทธเลิศหล้า 

1,000.00

13 มิถุนายน ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข               
กระบ่ี จํากัด เพ่ือหารายได้ร่วมสมทบทุนจัดซ้ือครุภัณ ์ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลกระบ่ี 

1,000.00

2 สิงหาคม 
ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  
เพ่ือสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดห้วยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

1,000.00
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ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
2 สิงหาคม ร่วมทําบุญกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด          

ณ วัดท่าแย้เจริญธรรม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 
1,000.00

3 สิงหาคม ร่วมทําบุญโครงการผ้าปาเพ่ือการศึกษากับ สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย 
จํากัด ณ โรงเรียนชะอมสามัคคีธรรม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และโรงเรียน
บ้านห้วยกรุ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

1,500.00

25 สิงหาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์              
ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

5,000.00

25 สิงหาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                           
แห่งประเทศไทย จํากัด ณ วัดสร้างแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี                  

1,000.00

25 สิงหาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จํากัด              
ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

1,000.00

29 สิงหาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

30,000.00

9 กันยายน ร่วมทําบุญถวายผ้ากฐินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากัด                  
ณ วัดปาพระโต อ.ค้อวัง จ.ยโสธร  

2,000.00

9 กันยายน ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จํากัด                
ณ วัดถํ้าโกเบ อ.เขาพนม จ.กระบ่ี  

2,000.00

9 กันยายน ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด เพ่ือ
สมทบทุนสร้างซุ้มพระพุทธรูปเพ่ือประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร                 
ไว้บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด 

2,000.00

15 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด          
ณ วัดปาดงยางดงก้าว อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ  

2,000.00

28 กันยายน ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสหกรณ์ออมทรัพย์                
ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

2,000.00

28 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไ า             
ส่วนภูมิภาค จํากัด ณ วัด(ปา)ปฐมโพธิญาณ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม          

1,000.00

4 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี กับ  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด 
ณ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  

1,000.00

6 ตุลาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สงิห์บุร ี 

1,500.00

11 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด                 
ณ วัดปาศรีวิไลวัลย์ อ.เชียงคาน จ.เลย 

1,500.00
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ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
18 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วัดปาภูเหลกวนาราม อ.เมือง จ.เลย   
1,000.00

31 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จํากัด           
เพ่ือสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลรัตนบุรี           
จ.สุรินทร ์ 

1,000.00

31 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จํากัด            
ณ วัดทรายทอง บ้านบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร                     

1,000.00

รวม 71,000.00 

4. ส่งเสริม สนับสนุน บวนการสหกรณ ์
4 มกราคม สนับสนุนงบประมาณประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 กับ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด  
2,000.00

16 มีนาคม สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559   

10,000.00 

26 เมษายน สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ตะวันออก                
จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559   

10,000.00

9 มิถุนายน สนับสนุนวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์             
พนักงานไออาร์พีซี จํากัด           

4,220.00

27 กรกฎาคม สนับสนุนวิทยากรบรรยายในจัดอบรมให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส ประเทศไทย จํากัด  

3,740.00

4 สิงหาคม สนับสนุนการจัดสัมมนาให้กับชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์                   
แห่งประเทศไทย                          

10,000.00 

9 กันยายน ร่วมบริจาคเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด                        
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อต้ัง  

1,000.00 

5 ตุลาคม อนุเคราะห์ของขวัญในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559                       
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด  

2,000.00

17 พฤศจิกายน อนุเคราะห์ของขวัญในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559                       
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  

2,000.00

รวม 44,960.00

 
 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
18 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม
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เพ่ือสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลรัตนบุรี           
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 31



 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนท่ีศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนท่ีศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนท่ีศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

 

ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
5. สา ารณกุศล 

4 มกราคม ร่วมบริจาคกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จํากัด  
จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตสมาชิก ครอบครัวและ
ชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้ โรงเรียนวัดหนองผักชี              
อ.หนองแค จ.สระบุร ี

1,500.00

26 เมษายน ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1            
จัดทํารางน้ําเพ่ือรองรับนํ้า นและถังเกบน้ํา เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์          
ในฤดูแลง้ ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1,000.00

24 มิถุนายน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกในเขตพ้ืนท่ีศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด  

1,000,000.00

2 สิงหาคม สนับสนุนจัดสมัมนาเชิงวิชาการกับ นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณ ิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5,000.00

2 สิงหาคม ร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเดกกําพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      10,000.00

3 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
โครงการร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเดกนักเรียนบ้านไกลพักนอน ณ โรงเรียน      
บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

2,000.00

22 กันยายน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้องโครงการ 2             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เดกนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล              
เสนอโครงการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด  

2,000.00

27 กันยายน ร่วมสมทบทุนโครงการ "CSR 100 ปี" สหกรณ์ไทย ปนน้ําใจให้น้องน้อย         
พ.ศ. 2559  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเดกและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นําเสนอ
โครงการโดย สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1                 

30,000.00

18 ตุลาคม ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการห่วงใยทหาร-ตํารวจ ที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําเสนอโครงการสโดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 

1,000.00

21 พฤศจิกายน บริจาคเงินใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้งูอายุบ้านบางแค  
โครงการ “เพาะพันธ์ุความดี” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “สร้างสุข เติมรัก         
สู่บ้านพักคนชรา”   

20,000.00

รายงานกิจการประจําป 2559
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ที่ รายการ 
จานวนเงิน 

(บาท) 
30 พฤศจิกายน ร่วมบริจาคเงินในโครงการจิตอาสาปนน้ําใจเพ่ือการศึกษาปี 2559 จัดโดย

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย อคริลิคไ เบอร์ จํากัด ณ โรงเรียน
บ้านปารังงาม  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

1,500.00

30 พฤศจิกายน ร่วมบริจาคเงินให้แกส่นันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดทําโครงการ           
ทําดีเพ่ือพ่อ เพ่ือบริการสิ่งของ อาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ประชาชนท่ีเข้าร่วม 
พระราชพิธีบําเพญพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง   

5,000.00

15 ธันวาคม ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือการศึกษาจัดหาทุนปรับปรุงและจัดห้องสมุด 
ปรับปรุงสนามเดกเล่นกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเทลกรุงเทพฯ 
จํากัด ณ โรงเรียนวัดมหาดไทย อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

1,000.00

16 ธันวาคม สนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด  

2,000.00

22 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้บริการด้านอาหาร  นํ้าด่ืม ที่รอพัก  
จัดโดยสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

10,000.00

28 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมโครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง         
ครั้งที่ 5 กับ สํานักงานส่งเสรมิสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองค ุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

5,000.00

รวม 1,097,000.00

รวมทังสิน 1,466,960.00

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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  ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

ที่ ปร เ ท จานวน (ราย) จานวนเงิน (บาท) 
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเ ื่อ 

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 2,628 9,473,900.00

 1.1 ทุนเรียนดี 715  1,821,900.00  

 1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,913  7,652,000.00  

2. สวัสดิการการสําเรจการศึกษา 64 64,000.00
3. สวัสดิการสําหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 42 210,000.00
4. สวัสดิการมงคลสมรส 89 89,000.00
5. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 103 98,000.00
6. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท 13 13,000.00
7. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม 7 7,000.00
8. สวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ - - 
9 สวัสดิการบําเหนจสมาชิก 244 6,022,386.80
10. สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 3,078 29,473,200.00

10.1 รับครั้งแรก 225   3,376,800.00 
10.2 รับอัตโนมัติ 2,853 26,096,400.00 

11. สวัสดิการรักษาพยาบาล 486 1,620,800.00
12. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา 297 2,970,000.00
13. สวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย       27 188,000.00

13.1 ธรณีพิบัติภัย - - 
13.2 อุทกภัย 24  111,000.00 

 13.3 วาตภัย 2  27,000.00 
 13.4 อัคคีภัย 1  50,000.00 
14. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง -  - 
15. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ 47 29,891,775.00

15.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 47  17,659,050.00  
 15.2 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ    -  -  
 15.3 เงินค่าใช้จ่ายในการศพ  47  3,644,850.00 

15.4 สวัสดิการสงเคราะห์เก่ียวกับศพคู่สมรสของสมาชิก      36 8,587,875.00  
15.5 เงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบุตรของสมาชิก -  -  

รวม 7,208 80,121,061.80
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  การสนับสนุนกิจกรรม องมหาวิทยาลัย 
  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดสรรงบประมาณประจําปี 2559 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2559  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2559 300,000.00 บาท 

2. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 33 ประจําปี 2559 

- สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย 100,000.00 บาท 
- สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีควบคุมทีมเป็นรายบุคคล 394,440.00 บาท 

3. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร   37,373.44 บาท 
 รวม 831,813.44 บาท 

 

  กิจกรรมร หว่างปี 
 

การสัมมนากรรมการ  ้ปร สานงาน  เจ้าหน้าที่ แล สมาชิก 
 ตลอดปี 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดการสัมมนาและ กอบรมให้แก่สมาชิก กรรมการ ผู้ประสานงานและ
เจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 

ที่ ปี 2559 สัมมนา เร่ือง สถานที่สัมมนา 

1 2  
กรกฎาคม 

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี - นโยบายและเปาหมาย สู่การปฏิบัติในการ
ดําเนินการ ปี 2559 
- การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

- ห้องประชุมศุภชัย              
วาณิชวัฒนา                       
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

2 23-24 
กรกฎาคม 

สัมมนาสมาชิกช้ันนํา - การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ 
- การปฏิบัติอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
-อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข 

-โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท 
จ.ชลบุรี 

3 30-31 
กรกฎาคม 

สัมมนากรรมการและ               
ผู้ประสานงาน 

- นโยบายและเปาหมายในการดําเนินการ      
ปี 2559 
- บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประสานงาน 

โรงแรมสีดา รีสอร์ท  
จ.นครนายก 

4 10-11 
กันยายน 

สัมมนาสมาชิกอาวุโส - สหกรณ์ของเรา 
- โภชนาการอาหารต้านโรค 
- สมาธิยามเช้า/ออกกําลังกายโยคะ 
- นวดกดจุด กโยคะ 

เดอะ เลกาซี่ รีเวอร์แคว 
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 
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ที่ ปี 2559 สัมมนา เร่ือง สถานที่สัมมนา 

5 14  
กันยายน 

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ รุ่น 1
9.00-12.00 น. 

- สิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกผู้เกษียณอายุงาน       
พึงได้รับ 

ห้องประชุมศุภชัย                
วาณิชวัฒนา 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

6 16  
กันยายน 

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ รุ่น 2
9.00-12.00 น. 

7 24-25 
กันยายน 

สัมมนาสมาชิก - สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
- การกู้ การคํ้า ตามกฎหมายใหม่ และการ
ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 

โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล 
ครู๊ซ พัทยา จ.ชลบุรี 

8 12-13 
พฤศจิกายน 

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ปี 
2559 

- ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงิน 
- บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการ
ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ 
- กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
จ.เชียงใหม่ 

 
  การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ         
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจําปี 2559              
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์และเป็นการดําเนินการตามหลักการเอ้ืออาทรต่อชุมชน จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
514 ราย  จาก 240 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

 เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทย  โดย ดร.ทรงธรรม ป่ินโต ผู้อํานวยการอาวุโสและที่ปรึกษา                     
ด้านเศรษฐกิจภูมิภาคและกลุ่มประเทศ GMS ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 สวัสดิการที่สหกรณ์สมควรจัดให้แก่สมาชิก  โดย รศ.ดร.สวสัด์ิ แสงบางปลา ประธานกรรมการ                            
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 

 การบริหารสหกรณ์ตามกฎหมาย โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  รักษาการรองอธิบดีอัยการ                  
สํานักงานช้ีขาดคดีอัยการสูงสุด 

 สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร โดย นางเบญจมาศ โคตรหนองบัว ผู้บริหารทีม               
ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังน้ี 

ครังท่ี ปี 2559 รงแรม จังหวัด 
1 27 - 28 สิงหาคม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น 

2 17 - 18 กันยายน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

3 15 - 16 ตุลาคม ณ โรงแรมร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี 

 
  การจัดสัมมนาไตร าคีวิชาการ ปร จาปี 2559         
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด  จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําปี 2559 เพ่ือให้ผู้บริหาร
สหกรณ์ได้รับทราบทําความเข้าใจเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบ้ีย ปี 2560  เพ่ือกําหนดแนวทางการ
บริหาร ยุทธศาสตร์และการแก้ปญหาเพ่ือความย่ังยืน  ทั้งน้ีได้รับความสนใจจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ              
ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 163 ราย เม่ือวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

 “ าว เศรษฐกิจแล ทิศทางน ยบายการเงิน” 
โดย นายเมธี สุภาพงษ์  รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  ด้านเสถียรภาพการเงิน 

 “บทบาท องสหกรณ์ออมทรั ย์ในการ ับเคล่ือนร บบเศรษฐกิจ”                 
โดย ดร.พรชัย ฐีระเวช รองผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

 “กองทุนรักษาเสถียร า ร บบสหกรณ์”  
โดย - นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 - รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 - นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด 
 - ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
 - ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา  ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
การติดต่อ ุรกิจกับสหกรณ์ออมทรั ย์อื่น 
  

 ในปี 2559  คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าท่ีได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเย่ียมชมกิจการของสหกรณ์
ต่างๆ รวม 102 สหกรณ์   แบ่งตามภูมิภาคได้ดังน้ี 

 ภาคเหนือ      18 สหกรณ์ 
 ภาคกลาง       23 สหกรณ์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     40 สหกรณ์ 
 ภาคตะวันออก              5 สหกรณ์ 
ภาคตะวันตก      1 สหกรณ์ 
 ภาคใต้          15 สหกรณ์ 

- นายทํานอง ดาศรี รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาประธาน สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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การต้อนรับสหกรณ์ออมทรั ย์อื่น แล ้มาเยี่ยมชมกิจการ         
 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน  ดังน้ี 

ที่ ปี 2559 คณ ้เยี่ยมชม จานวน (ราย)

1 25 มีนาคม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด 24 

2 27 เมษายน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 8 

3 12 พฤษภาคม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนข้าราชการคุรุสภาจงัหวัดเชียงใหม่ จํากัด 23 

4 9 มิถุนายน Ministry of  Cooperatives And Poverty Alleviation of Nepal   
และ Association Of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU 9 

5 11 กรกฎาคม สหกรณ์กลุ่มดับเบ้ิลเอ จํากัด 8 

6 3 สิงหาคม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จํากัด 20 

7 25 สิงหาคม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 6 

8 9 ธันวาคม The Korean Federation of Community Credit Cooperative : KFCC 27 

 
กรรมการแล เจ้าหน้าที่ร่วมปร ชุมสัมมนาแล กอบรม 
  
 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและ กอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆท่ีมาเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 62 หลักสูตร 
 
ปร านกรรมการ ที่ปรกษา แล กรรมการ รับเชิ เปนวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ 
  
 ในปี 2559 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เร่ือง 
เกี่ยวกับสหกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 เ ้าเ า  ใน อกาสต่างๆ 

 วันที่ 4  มกราคม  2559  สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสน้ี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ี เ ารับเสดจฯ  

(คน)
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วันที่  26  มีนาคม  2559  สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจฯ ทรงบาตรเน่ืองในวาระ
ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสน้ี ประธานกรรมการ  เข้าเ าฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินโดยเสดจพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท 

 

 ถวายความอาลัย ถวายราชสักการ  ถวาย าน ุ่มสักการ  วาง วงมาลา แล ร่วม ิ ีทาบุ ตักบาตร 

วันที่ 25 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ณ ศาลาพระเก้ียว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 28 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ 
ประธานกรรมการกล่าวคําถวายความอาลัย นํายืนสงบนิ่งและนําร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
อาคารจามจุรี 9  
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวายพาน
พุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เน่ืองในโอกาสวัน
สหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
 วันที่  26 มีนาคม 2559  เนื่องในวาระครบรอบ 99 ปี  แห่งการสถาปนา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเดจพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีทําบุญตักบาตร             
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเพ่ือถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  เน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ  

 

 อวย รปีใหม่ 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  เข้าคารวะเพ่ืออวยพรปีใหม่  พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเน่ืองในเทศกาล 
ปีใหม่แด่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 25  ธันวาคม 
2558 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559 
 

 ทาบุ ตักบาตร เนื่องในวาร นปีใหม่ 2559 
 วันที่ 6 มกราคม 2559 ประธานกรรมการ  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานทําบุญตักบาตร เน่ืองใน
โอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 สหกรณ์ออมทรั ย์จุ า  ครบรอบ 55  ปี 

 วันที่ 13 มกราคม 2559  ประธานกรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่วมทําบุญเลี้ยงพระ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่นก่อต้ังสหกรณ์  ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์เข้า
ร่วมงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 ร่วมแสดงความคิดเหนแล ให้ ้อเสนอแน การจัดสรรกาไรสุท ิ ปร จาปี  2558 

 วันที่ 20 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้สมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเหนและให้ข้อเสนอแนะ              
การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2558 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 ปร ชุมให ่สามั ปร จาปี  2558 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2558 เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี โดยสหกรณ์ฯ              
ทําผลกําไรสุทธิประจําปี 778,017,912.15 บาท ที่ประชุมใหญ่จัดสรรจ่ายเป็นเงินปนผลร้อยละ 5.50 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน 
ร้อยละ 45.00 
 

 ปร ชุมให ่วิสามั  ปร จาปี 2559 ครังท่ี 1 
 วันที่ 10 มีนาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 ครั้งที่ 1 เพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2558 และนําเสนอระเบียบวาระการประชุมเร่ืองต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบ ต้ังแต่              
ระเบียบวาระท่ี 8-15 ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 ปร ชุมให ่วิสามั  ปร จาปี 2559 ครังท่ี 2 

 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานของสหกรณ์ เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ              
ผู้ประสานงานประจําหน่วย ประจําปี 2559 และพิจารณาวาระอื่นที่ยังคงค้างจากการประชุมวิสามัญครั้งที่ผ่านมา              
ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 ปร ชุมให ่วิสามั  ปร จาปี 2559 ครังท่ี 3 

 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 ครั้งที่ 3 เพ่ือขอมติ               
จากท่ีประชุมใหญ่ฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 รับมอบงาน 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2559  ชุดที่ 55 และคณะกรรมการดําเนินการ ปี 2559  ชุดที่ 56 ณ ห้องประชุมสวัสด์ิ แสงบางปลา 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 
 ิ ีเปดให้บริการร บบ CO-OP Online ่าน ATM นาคารกรุงศรีอยุ ยา จากัด (มหาชน)  

 วันที่ 13 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทําพิธีเปิดให้บริการระบบ CO-OP Online ผ่าน ATM ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้บริการ าก-ถอนเงินของสมาชิกสหกรณ์ผ่าน ATM              
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ              
และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกรรมการเงิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)              
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 

  
 ิ ีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิก ้ล่วงลับ แล รดนา อ รจาก ้อาวุ สเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

 วันที่ 12 เมษายน 2559 เน่ืองในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้ําขอพรจาก ที่ปรึกษา              
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 
 ร่วมสนับสนุน ครงการอุทยานจามจุรีศรีจุ า  “จุ า  รักษ์ ลก” 

 วันที่ 29 เมษายน 2559 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมใน
โครงการอุทยานจามจุรีศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ            
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใน
บริเวณจุฬาฯ ลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจํานวน 100,000 
บาท  
 
 ร่วม ิ ีเปดการแ ่ง ันกี า ายใน องบุคลากรจุ า  ปร จาปี 2559 

 วันที่ 22 เมษายน 2559  เหรัญญิก นําคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งท่ี 38 ประจําปี 2559 และมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ 
จํานวน 400,000 บาท ณ สนามกีฬาจุฬาฯ 
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 มอบรางวัลการออกแบบ า ปกรายงานปร จาปี 

 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  มอบรางวัลออกแบบภาพปกรายงาน
กิจการ ประจําปี 2558 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จํานวน 6,000 บาท ได้แก่ นายธนกร  สมนิยมไชย นิสิตประจําภาค
วิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              
รับเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท ได้แก่ นายภัทรากร  กัมมารพัฒน์ นิสิตประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม              
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสวัสด์ิ  แสงบางปลา  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ              
อาคารจามจุรี 9 
 
 มอบทุนการศกษา ครงการ “เดกดีมีเงนิออม” 

วันที่ 15 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการ “เดกดีมีเงินออม” เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทําบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ ได้มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่
นักเรียนท่ีชนะการแข่งขันการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะครูและนักเรียน            
ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัดดวงแข กรุงเทพฯ  

 
 มอบเกียรติบัตรแล ล่เรียนดี ปร จาปี 2559 

 วันที่ 13 กันยายน 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจําปี 2559  ให้แก่
บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับช้ัน โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจํานวน 714 ราย  และผู้รับโล่เรียน
ดี จํานวน 21 ราย  ณ ห้องประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 ตรวจสุ า สมาชิกอาวุ ส 

วันที่ 23 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส” เพ่ือให้บริการ
ตรวจสุขภาพกับสมาชิกที่มีอายุต้ังแต่ 61 ปีขึ้นไป โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คําปรึกษาปญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและบริการตรวจสุขภาพ           
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 กําหนดรับ งการบรรยายสรุปผลการตรวจโดยรวมของสมาชิกอาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ประจําคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร แนะนําการรักษาสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 
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 ครงการเ า ัน ุ์ความดี “สร้างสุ  เติมรัก ส่บ้าน ักคนชรา” 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการเพาะพันธ์ุความดี “สร้างสุข เติมรัก              

สู่บ้านพักคนชรา” เพ่ือปลูกจิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นย่ิงขึ้นและปลูก งให้บุตรหลานของสมาชิกได้รู้จักการดูแลเอาใจใส่ เหนคุณค่า
ของผู้สูงอายุ  โดยมีบุคลากรบ้านพักคนชราให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 
กรุงเทพฯ   
 
 หยั่งเสียงเลือกตังกรรมการดาเนินการ แล เลือกตัง ้ปร สานงานปร จาหน่วย ปี 2560 

1. วันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์               
ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิก เพ่ือสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ  ณ  สํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

2. วันที่ 6 กันยายน 2559 คณะกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์               
ออมทรัพย์จุฬาฯ  เปิดรับสมัครสมาชิก เพ่ือสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยสหกรณ์ฯ  ณ สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9  

3. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์               
ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2560 จัดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วยประจําปี 2560 ล่วงหน้า โดยจัดให้สมาชิกที่          
ไม่อาจใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ และเลือกต้ังฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้ ณ หน่วย
เลือกต้ังล่วงหน้า  สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

4. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2560 จัดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ประจําปี 2560 ต้ังแต่เวลา 08.30– 15.30 น. 
และ นับคะแนนรวม ณ อาคารเฉลิมราชกุมารีกีฬาสถาน (CU Sport Complex) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกผู้มี
สิทธ์ิลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ัง มีจํานวน 11,555 คน มาใช้สิทธ์ิหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ และเลือกต้ังผู้ประสานงาน              
จํานวน 5,867 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38 

5. วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2560 จัดให้มีการจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการอํานวยการหย่ัง
เสียงเลือกต้ังฯ ณ ห้องประชุมสวัสด์ิฯ อาคารจามจุรี 9 เน่ืองจากผลคะแนนของผู้สมัครผู้ประสานงานประจําหน่วย
ประสานงานท่ี 8 มีผลคะแนนเท่ากัน ซ่ึงผลการจับสลาก ได้หมายเลข 3 คือ นายพจน์ เจริญพร เป็นผู้ประสานงานประจํา
หน่วยที่ 8 ในปี 2560 
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     กิจกรรมเ ื่อสังคม 
 

 สหกรณ์ออมทรั ย์จุ า  จัดสร้างอาคารเรียนศนย์ ั นาเดกเลกบ้านหนอง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมท้ัง 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด ร่วมทําพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์
พัฒนาเดกเลกบ้านหนอง ในเขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์  เป็นเงิน 500,000 บาท เพ่ือใช้อาคารเรียนหลังน้ี เป็นห้องเรียนและห้องกิจกรรมสําหรับ
เดกเลกในหมู่บา้น  ในโอกาสน้ีผู้อํานวยการศูนย์ กศน. อําเภอเวียงแก่น และผู้นําหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเดก
เลกบ้านหนอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  
 
 สหกรณ์ออมทรั ย์จุ า  จัดสร้างอาคารศนย์ ั นาเดกเลกบ้านแม่เลย อ.ส เมิง จ.เชียงใหม ่

 วันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส  และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมท้ัง            
ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด ร่วมทําพิธีเปิดและ           
ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกบ้านแม่เลย เขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ในโอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์    
จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท เพ่ือใช้อาคารหลังนี้จัดทําเป็นห้องเรียน และห้องจัด
กิจกรรมสําหรับเดกเลกในหมู่บ้าน โดยมี นายอําเภอสะเมิง ผู้นําหมู่บ้าน และผู้บริจาคท่ีดิน ร่วมกันเป็นผู้รับมอบ              
ณ ศูนย์พัฒนาเดกเลกบ้านแม่เลย เขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
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แสดงความยินดี 
 
 ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ  รวม 24 หน่วยงาน ดังน้ี 

ที่ ปี 2559 เนื่องใน อกาส ชื่อหน่วยงาน 
1 4 มกราคม ครบรอบ  99 ปี คณะอักษรศาสตร์ 

2 29 มกราคม ครบรอบ  99 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

3 15 กุมภาพันธ์ ครบรอบ  30 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 

4 2 มีนาคม ครบรอบ  33 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 19 เมษายน ครบรอบ  81 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

6 16 พฤษภาคม ครบรอบ  76 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

7 31 พฤษภาคม ครบรอบ  38 ปี สํานักงานวิทยทรัพยากร 

8 1 มิถุนายน ครบรอบ  103 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9 1 มิถุนายน ครบรอบ  20 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ 

10 17 มิถุนายน ครบรอบ  44 ปี คณะนิติศาสตร์ 

11 26 มิถุนายน ครบรอบ  20 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 

12 5 กรกฎาคม ครบรอบ  51 ปี คณะนิเทศศาสตร์ 

13 11 กรกฎาคม ครบรอบ  59 ปี คณะครุศาสตร์ 

14 21 กรกฎาคม 
พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน 

การประกันชีวิตและประกันภัย 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด 

15 8 สิงหาคม ครบรอบ  46 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 

16 18 สิงหาคม ครบรอบ  68 ปี คณะรัฐศาสตร์ 

17 15 กันยายน ครบรอบ  34 ปี สถาบันบัณ ิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ 

18 22 กันยายน ครบรอบ  28 ปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

19 30 กันยายน ครบรอบ  46 ปี สภาคณาจารย์ จุฬาฯ 

20 3 ตุลาคม ครบรอบ  9 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

21 28 ตุลาคม ครบรอบ  18 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

22 7 พฤศจิกายน ครบรอบ  39 ปี สถาบันภาษา 

23 16 พฤศจิกายน ครบรอบ  25 ปี คณะสหเวชศาสตร์ 

24 25 พฤศจิกายน ครบรอบ  51 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 45



รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

46

งบดุล และรายงานประจําป 2559
แสดงผลงานของสหกรณ
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การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559

ร เบียบวาร ที่
เร่ือง จิารณาจัดสรรกาไรสุท ิ ปร จาปี

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ข้อ ได้กําหนดไว้ ดังนี้

้อ การจัดสรรกาไรสุท ิปร จาปี เม่ือสิ้นปีทางบัญชีและได้งบบัญชี โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสื่อมราคา
แห่งสินทรัพย์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของกําไรสุทธิ
และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด

กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปน้ี

เงินปนผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีกฎกระทรวงกําหนดแห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ตาม ข้างล่างนี้ จ่ายเป็นเงินปนผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปนผลตามหุ้นท้ังสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้น ๆ
กต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวแล้ว

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ในวันใด มีระยะเวลา
นับเป็นหน่วยวัน สําหรับคํานวณเงินปนผลต้ังแต่วันน้ันเปน็ต้นไป จนถึงวันสิ้นปีทางบัญชี
เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้ซ่ึงสมาชิกน้ัน ๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์
ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย ในปีใด มิได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
เป็นโบนัสแก่กรรมการดําเนินการ กรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง แต่ไม่เกิน
ร้อยละสองของกําไรสุทธิ
เป็นทุกรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
จนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ี จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปนผล
ตามหุ้นตาม ข้างบนน้ี
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

ทุนสาธารณประโยชน์น้ี ให้สหกรณ์สะสมไว้สําหรับ ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพ่ือ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรือสาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ ทุนอุดหนุนการศึกษาน้ี
ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ่ายได้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ่ายได้ตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
กําไรสุทธิส่วนท่ีเหลืออยู่ ถ้ามี ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น



สําหรับการจัดสรรกําไรสุทธิ ประธานกรรมการใคร่ขอเสนออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผลจํานวน บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินปนผลตามหุ้น

รายการ
ปี ปี

บาท บาท

กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกาํไรสุทธิ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน บาท
เงินปนผล ร้อยละ
ปี
แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา

เงินเฉลี่ยคืน ปี
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ แต่ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสทุธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ไม่เกินร้อยละ แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี

หมายเหตุ
เงินปนผล ร้อยละ ของทุนเรือนหุน้ โดยขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลอีกจํานวน

บาท มารวมด้วย
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ สําหรับสมาชิกที่กู้เงินโดยเลอืกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ต่อปี คงเหลืออัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้สุทธิร้อยละ ต่อปี สําหรับเงินเฉลี่ยคืนของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้อัตราอ่ืนเป็นไปตามสัญญา

100.00

6

1 30,000 30,000.00
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                       2559  (100.00%) 915,955,428.81

เป็นของสมาชิกร้อยละ 89.13 ของกําไรสุทธิ คือ

เงินปันผล บาท

และใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล มารวมด้วยอีก บาท

เงินเฉลี่ยคืน บาท

816,337,810.60  
   

เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 16.13 ของกําไรสุทธิ คือ

ทุนสํารอง บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิก บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ บาท

ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล บาท

147,784,909.86 บาท
 

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีร้อยละ 1.09 ของกําไรสุทธิ คือ บาท

 10,001,678.70
 

เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.00 ของกําไรสุทธิ คือ 

ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บาท

10,000.00 บาท
  

  (106.35%) 974,134,399.16

 

30,000.00

30,000.00

974,154,399.16
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งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2559 ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560

1 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

1.1 เงินเดือน 28,650,000.00 28,289,900.00 360,100.00 29,237,000.00
1.2 คา่ลว่งเวลา 800,000.00 710,958.25 89,041.75 800,000.00
1.3 คา่รักษาพยาบาล 1,500,000.00 1,540,995.25 (40,995.25) 1,505,000.00
1.4 คา่เลา่เรียนบตุร 196,350.00 179,410.00 16,940.00 218,000.00
1.5 สวสัดิการชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 40,800.00 40,800.00 0.00 38,000.00
1.6 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 6,000.00 6,259.00 (259.00) 29,000.00
1.7 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 531,000.00 519,750.00 11,250.00 531,000.00
1.8 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 2,021,000.00 1,974,791.00 46,209.00 2,031,000.00
1.9 คา่บ าเหน็จและคา่ชดเชยเจ้าหน้าที่ 3,972,000.00 4,108,848.65 (136,848.65) 3,185,000.00
1.10 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตเุจ้าหน้าที่ 133,000.00 129,212.50 3,787.50 133,000.00
1.11 คา่เคร่ืองแตง่กายเจ้าหน้าที่ 480,000.00 468,000.00 12,000.00 484,000.00
1.12 เงินสวสัดิการเจ้าหน้าที่ประสบภยั 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00
1.13 คา่เบีย้ประกนัภยัสขุภาพกลุม่เจ้าหน้าที่ 354,000.00 352,568.29 1,431.71 354,000.00
1.14 เข็มเกียรติคณุ 18,000.00 16,298.00 1,702.00 54,000.00
1.15 คา่ฝึกอบรมและสง่เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชมุสมัมนา 450,000.00 321,763.00 128,237.00 400,000.00
1.16 คา่สมัมนาเจ้าหน้าที่ 436,000.00 188,968.86 247,031.14 436,000.00

39,788,150.00 39,048,522.80 739,627.20 39,635,000.00
2 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

2.1 คา่เชา่อาคารสถานที่ 632,000.00 504,547.00 127,453.00 1,533,000.00
2.2 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 862,000.00 975,624.65 (113,624.65) 1,201,000.00
2.3 คา่บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านกังาน 530,000.00 229,779.42 300,220.58 530,000.00
2.4 คา่ซอ่มแซมและปรับปรุงเคร่ืองใช้ส านกังาน 250,000.00 61,385.36 188,614.64 250,000.00
2.5 คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน 4,447,000.00 4,035,063.83 411,936.17 4,429,000.00
2.6 คา่เบีย้ประกนัเสี่ยงภยัทรัพย์สิน 60,000.00 42,971.20 17,028.80 60,000.00
2.7 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 115,000.00 126,125.87 (11,125.87) 120,000.00
2.8 คา่เบีย้ประกนัภยัและภาษียานพาหนะ 106,000.00 111,598.51 (5,598.51) 128,000.00
2.9 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 400,000.00 170,292.00 229,708.00 300,000.00

7,402,000.00 6,257,387.84 1,144,612.16 8,551,000.00
3 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

3.1 คา่สมัมนาสมาชิก 2,935,000.00 1,751,879.15 1,183,120.85 3,320,000.00
3.2 คา่ใช้จา่ยฝึกวิชาชีพ 90,000.00 10,210.00 79,790.00 -
3.3 คา่ใช้จา่ยมอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 72,000.00 53,122.00 18,878.00 72,000.00
3.4 คา่พิมพ์หนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 676,000.00 778,741.50 (102,741.50) 610,000.00
3.5 คา่พิมพ์หนงัสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก 100,000.00 22,470.00 77,530.00 100,000.00

งบประมาณ ปี 2560
สหกรณ์ออมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั

รายการ คงเหลือ
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งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2559 ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560

รายการ คงเหลือ

3.6 คา่ใช้จา่ยการบริการด้านการเงินครบวงจร 1,600,000.00 1,681,328.00 (81,328.00) 1,900,000.00
3.7 คา่พาหนะเจ้าหน้าที่ท านิติกรรม 268,000.00 277,885.00 (9,885.00) 268,000.00
3.8 คา่ที่จอดรถ 20,000.00 29,000.00 (9,000.00) 30,000.00

5,761,000.00 4,604,635.65 1,156,364.35 6,300,000.00
4 หมวดค่าใช้จ่ายดาเนิน านอ่น

4.1 คา่เบีย้ประชมุ 1,120,800.00 1,249,200.00 (128,400.00) 960,000.00
4.2 เงินสมนาคณุ 3,363,000.00 3,262,125.20 100,874.80 3,523,000.00
4.3 คา่ตอบแทนผ้ตรวจสอบกิจการ 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00
4.4 คา่ตอบแทนผ้สอบบั ชี 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00
4.5 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตกุรรมการ 39,000.00 36,000.00 3,000.00 39,000.00
4.6 คา่เคร่ืองแตง่กายกรรมการ 68,000.00 64,000.00 4,000.00 68,000.00
4.7 คา่ฝึกอบรมและสง่กรรมการเข้าร่วมประชมุสมัมนา 550,000.00 223,883.90 326,116.10 500,000.00
4.8 คา่สมัมนากรรมการ 459,000.00 392,631.77 66,368.23 443,000.00
4.9 คา่ใช้จา่ยประชาสมัพนั ์ 3,043,200.00 2,237,388.15 805,811.85 3,324,000.00
4.10 คา่ใช้จา่ยการให้สินเช่ือ 1,000,000.00 585,063.65 414,936.35 1,000,000.00
4.11 คา่ใช้จ่ายการจดัประชมุสมัมนาเพ่ือการให้สินเช่ือแก่สหกรณ์อ่ืน 2,500,000.00 1,637,593.87 862,406.13 2,500,000.00
4.12 คา่รับรอง 250,000.00 131,686.00 118,314.00 250,000.00
4.13 คา่ รรมเนียมการโอนเงิน 250,000.00 91,714.00 158,286.00 250,000.00
4.14 คา่บริหารจดัการกองทนุสว่นบคุคล 4,000,000.00 2,879,079.05 1,120,920.95 3,000,000.00
4.15 คา่ใช้จา่ยส านกังาน 680,000.00 419,851.24 260,148.76 680,000.00
4.16 คา่ใช้จา่ยงานบ้าน 400,000.00 323,882.98 76,117.02 400,000.00
4.17 คา่เบีย้ประกนัโจรภยั 351,000.00 198,258.06 152,741.94 351,000.00
4.18 คา่ รรมเนียม ปรษณีย์ 682,000.00 668,301.00 13,699.00 682,000.00
4.19 คา่วสัดสุ านกังาน 950,000.00 713,583.33 236,416.67 950,000.00
4.20 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 1,300,000.00 1,131,399.73 168,600.27 1,300,000.00
4.21 คา่ใช้จา่ยหยัง่เสียงเลือกตัง้ 1,000,000.00 1,285,901.58 (285,901.58) 1,000,000.00
4.22 คา่ใช้จา่ยจดัการประชมุให ่ 4,000,000.00 4,302,452.78 (302,452.78) 3,008,000.00
4.23 คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 500,000.00 402,349.00 97,651.00 500,000.00
4.24 คา่สนบัสนนุการแข่งขนักี าของมหาวิทยาลยั 890,000.00 831,813.44 58,186.56 890,000.00
4.25 คา่ใช้จา่ยด าเนินคดี 2,000,000.00 790,475.44 1,209,524.56 1,500,000.00
4.26 คา่ใช้จา่ยโครงการครบรอบการจดัตัง้ สอ.จ . 6,950,000.00 1,485,388.50 5,464,611.50 3,334,000.00
4.27 คา่โทรศพัท์ 420,000.00 347,000.05 72,999.95 420,000.00
4.28 คา่ า้ 1,600,000.00 1,417,724.96 182,275.04 1,600,000.00
4.29 คา่น า้ประปา 50,000.00 26,059.42 23,940.58 50,000.00
4.30 คา่เชา่ใช้บริการ INTERNET ของ CAT 500,000.00 521,518.00 (21,518.00) 360,000.00
4.31 คา่ใช้จา่ยในการให้เชา่ห้องประชมุ 50,000.00 7,076.50 42,923.50 50,000.00
4.32 คา่ใช้จา่ยจดัท าโครงการตา่ง  ตามแผนกลยทุ ์ 350,000.00 153,320.00 196,680.00 1,170,000.00
4.33 คา่ใช้จา่ยจดัท าแผนกลยทุ ์ของสหกรณ์  ปี 2560 - 2563 1,250,000.00 350,714.28 899,285.72 -
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รายการ คงเหลือ

4.34 คา่วสัดกุารศกึษา 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
4.35 คา่ใช้จา่ยคณะกรรมการก ากบัดแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ - - - 180,000.00

41,096,000.00 28,687,435.88 12,408,564.12 34,812,000.00
5 หมวดค่าครุ ัณ ์สานัก าน

5.1 ครุภณั ์คอมพิวเตอร์ 5,548,000.00 2,563,720.00 2,984,280.00 2,708,000.00
5.2 คา่ลิขสิท ิซอ ต์แวร์ 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,000,000.00
5.3 ระบบควบคมุการเข้า-ออก ส านกังาน  1 ระบบ 700,000.00 0.00 700,000.00 800,000.00
5.4 กล้องวงจรปิด IP Camera 1 ระบบ 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00
5.5 เคร่ืองสแกนเอกสาร 1 เคร่ือง 50,000.00 40,606.50 9,393.50 -
5.6 พดัลมติดผนงั 4 เคร่ือง 10,000.00 6,200.00 3,800.00 -
5.7 เคร่ือง อกอากาศ 6 เคร่ือง 102,000.00 101,376.00 624.00 -
5.8 ถงัต้มน า้ร้อนสแตนเลส 1 ใบ 15,000.00 11,750.00 3,250.00 -
5.9 โตะเทรนน่ิง 8 ตวั 240,000.00 46,378.08 193,621.92 -
5.10 เคร่ืองเจาะกระดาษ า้ 1 เคร่ือง 60,000.00 38,520.00 21,480.00 -
5.11 ชัน้วางแผ่นพบัและข่าวสหกรณ์  8 อนั 80,000.00 79,608.00 392.00 -
5.12 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 400,000.00 400,000.00 0.00 -
5.13 ต้เย็น 1 เคร่ือง 16,000.00 14,950.00 1,050.00 -
5.14 ชัน้เหล็กส าหรับวางของ 2 ชดุ 0.00 0.00 0.00 42,000.00
5.15 ต้ส ารอง กุเ ิน 1 ต้ 0.00 0.00 0.00 40,000.00
5.16 กลอ่ง ม้เอนกประสงค์ 6 กลอ่ง 0.00 0.00 0.00 12,000.00
5.17 โตะหน้าขาว ( อร์เมก้า) 13 ตวั 0.00 0.00 0.00 42,000.00
5.18 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 27,000.00
5.19 กล้องวิดีโอ 1 ชดุ 0.00 0.00 0.00 85,000.00
5.20 ระบบบตัรคิวอตัโนมตัิ 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 160,000.00
5.21 ระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตั ิ1 ระบบ 0.00 0.00 0.00 700,000.00

9,471,000.00 3,303,108.58 6,167,891.42 6,516,000.00
6 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินทรั ย์

6.1 โครงการพั นาระบบคอมพิวเตอร์ 6,244,000.00 3,929,970.00 2,314,030.00 3,400,000.00
6.2 คา่ปรับปรุงที่ท าการส านกังานอาคารจามจรีุ 9 180,000.00 0.00 180,000.00 80,000.00
6.3 คา่ปรับปรุงที่ท าการสาขา 0.00 0.00 0.00 200,000.00

    6,424,000.00 3,929,970.00 2,494,030.00 3,680,000.00
7 หมวดสารอ

7.1 ส ารอง 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

111,942,150.00 85,831,060.75 26,111,089.25 101,494,000.00รวมทั สิน
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21/04/60 16:10:39 น. 

-  4  - 

เหตุผลประกอบการขอตั้งงบประมาณปี 2560 
 

1.  หมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ 
 1.1 เงินเดือน    อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 59 อตัรา ค านวณตั้งงบประมาณ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ีปัจจุบนั 56 คน (2,079,590 x 12 เดือน) = 24,955,080.00 บาท 
  1.1.2 บวก  เงินค่าครองชีพ 3.34% (69,710 x 12 เดือน)  = 836,520.00 บาท  
  1.1.3 บวก เงินช่วยค่าใชจ่้ายวนัละ 70- บาทต่อคน (70x22วนัx12เดือนx59คน)= 1,090,320.00 บาท 
  1.1.4 บวก เงินเล่ือนขั้นเงินเดือน รวม 7.00% ของ 24,955,080.-บาท = 1,746,855.60 บาท 
  1.1.5 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ีใหม่ 3 อตัรา (16,870 x3x12)  =      607,320.00 บาท 
     รวม      = 29,236,095.60 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  =   29,237,000.00  บาท  
 1.2 ค่าล่วงเวลา   ส าหรับเป็นค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวนัหยดุของเจา้หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บอนุมติั  
ค านวณจ่าย ตามระเบียบฯ วา่ดว้ย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ. 2556 
  ขอตั้งงบประมาณ  =   800,000.-   บาท 
 1.3 ค่ารักษาพยาบาล   ส าหรับเป็นสวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่เจา้หน้าท่ี วงเงินคนละ                       
3,000.- บาท และส าหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่เจา้หนา้ท่ีและครอบครัว วงเงินการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนละ
ไม่เกิน 45,000.- บาท  ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับเจา้หนา้ท่ี บิดา มารดา คู่สมรส 
ท่ีชอบดว้ยกฎหมายและบุตรเจา้หนา้ท่ี 
  ค านวณค่าตรวจสุขภาพ 3,000 x 59 คน   =    177,000.- บาท  
  ค านวณค่ารักษาพยาบาล 45,000 x 59 คน = 2,655,000.- บาท  50% = 1,327,500.- บาท  
     รวม = 1,504,500.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   =   1,505,000.-   บาท 
 1.4 ค่าเล่าเรียนบุตร   ส าหรับเบิกจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร (ท่ีอายไุม่เกิน 25 ปี) ของเจา้หนา้ท่ี ตามเกณฑ ์
ท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด (ตามหนงัสือเลขท่ี กค 0422.3/ว.257 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559) 
  1.4.1  ระดบัชั้นประถมศึกษา  2  คน  ประกอบดว้ย  

- เอกชน 2  คน  ปีละไม่เกิน  4,200.00 บาท เป็นเงิน 8,400.00  บาท 
  1.4.2  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  1  คน ประกอบดว้ย 

- รัฐบาล 1  คน   ปีละไม่เกิน   4,800.00 บาท เป็นเงิน 4,800.00  บาท 
     1.4.3  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  1  คน  ประกอบดว้ย 

- รัฐบาล 1  คน   ปีละไม่เกิน   4,800.00 บาท เป็นเงิน 4,800.00  บาท 
  1.4.4  ระดบัชั้นอุดมศึกษา  8  คน  ประกอบดว้ย 

- รัฐบาล/เอกชน  8  คน    ปีละไม่เกิน  25,000.00 บาท เป็นเงิน  200,000.00  บาท 
       รวมทั้งส้ิน 12  คน  เป็นเงิน 218,000.00  บาท 
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  ขอตั้งงบประมาณ   =  21 ,000.-  บาท 
 1.5 สวสัดิการช่วยเหลือการ กษาบุตร       ส าหรับเบิกจ่ายเป็นสวสัดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของเจา้หนา้ท่ี รายละเอียด ดงัน้ี 
  1 .1  บ ร งเ า นาทท า ร บัปร ม า 2 คน  คน  2 200  บาท  00.00 บาท 
  1. .2  บ ร งเ า นาทท า ร บัมั ม า 
            สา วิ า   2  คน  คน  2 800  บาท   00.00 บาท 
  1. .   บ ร งเ า นาทท า ร บั ม า 8  คน  คน  00  บาท  28 000.00 บาท 
      รวม  38,000.00 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  =   3 ,000.- บาท 
 1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทด ทน   ส าหรับจ่ายสมทบแก่กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ในอตัรา 0.20% 
ของเงินเดือน ดยคิดจากเงินเดือนทั้งปี ไม่เกินคนละ 240,000.-บาท เจา้หนา้ท่ี 59 คน เท่ากบั 28,320.-บาท 
(240,000 x 59 x 0.2%) 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  29,000.- บาท 
 1.7 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ส าหรับจ่ายสมทบแก่กองทุนประกนัสังคมตามกฎหมาย ในอตัรา 
5% ของเงินเดือนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด ค านวณตามเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000.- บาท  เจา้หนา้ท่ี 59 คน เท่ากบั 
531,000.- บาท  (15,000 x 12 x 59 x 5%)  
  ขอตั้งงบประมาณ  =   531,000.- บาท 
 1.  เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ    ส าหรับจ่ายแก่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี
ไดรั้บค่าบ าเหน็จ 21 คน จ่าย 5% ของเงินเดือน  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บค่าชดเชยและเจา้หนา้ท่ีใหม่จ  านวน 38 คน จ่าย 
10% ของเงินเดือน รวมเป็นเงิน 2,030,700.- บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   2,031,000.-  บาท 
 1.9 ค่าบ าเหนจ ละค่าชดเชยเจ้าหน้าที่   เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บค่าบ าเหน็จเม่ือออกจากงาน ดยไม่มีความ ดิ 
และไดท้  างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี จ านวน 21 คน ตั้งเพิ่มเป็นเงิน 2,948,610.00 บาท ส่วนเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
ค่าชดเชยจ านวน 38 คน ตั้งเพิ่มเป็นเงิน 236,026.00 บาท ประมาณการค านวณจ่ายค่าบ าเหน็จ และค่าชดเชย 
รวมทั้งส้ิน 3,184,636.00 บาท  
   ขอตั้งงบประมาณ  =    3,1 5,000.-  บาท 
 1.10 ค่าเบีย้ประกนัอุบัติเหตุเจ้าหน้าที ่  ส าหรับประกนัอุบติัเหตุแก่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ าฯ              
ทุนประกนัคนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุแต่ละคร้ังในวงเงิน 100,000.- บาท 
เบ้ียประกนัคนละประมาณ 2,250.- บาท จ านวน 59 คน เป็นเงิน 132,750.- บาท  
   ขอตั้งงบประมาณ  =  133,000.- บาท 
 
 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 111



  

21/04/60 16:10:39 น. 

-  6  - 

 1.11 ค่าเคร่ือง ต่งกายเจ้าหน้าที ่   ส าหรับเป็นค่าชุดเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีเก่า 56 คน คนละ 2 ชุด  
ชุดละ 4,000.- บาท เจา้หนา้ท่ีใหม่ 3 คน ปีแรกคนละ 3 ชุด รวม 59 คน เป็นเงิน 484,000.- บาท   
  ขอตั้งงบประมาณ   =   4 4,000.-  บาท  
 1.12 เงินสวสัดิการเจ้าหน้าทีป่ระสบภัย     ส าหรับเป็นสวสัดิการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีท่ีประสบภยัตามระเบียบฯ 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  200,000.- บาท 
 1.13 ค่าเบีย้ประกนัภัยสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที ่ส าหรับเป็นสวสัดิการประกนัสุขภาพแบบกลุ่มแก่เจา้หนา้ท่ี               
เบ้ียประกนั คนละ 6,000.- บาท x 59 คน เป็นเงิน 354,000.- บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   354,000.-   บาท 
 1.14 เขมเกยีรติคุณ     ส าหรับเจา้หนา้ท่ีป ิบติังานมาครบ 20 ปี มีสิทธิไดรั้บเขม็ทองค าเกียรติคุณจาก
สหกรณ์ฯ น ้าหนกัทองไม่ต ่ากวา่ 7.622 กรัม ในปี 2560 มีเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บเขม็ทองค าเกียรติคุณ  
3 คน (คุณขจิตพรรณ, คุณชุติมา, คุณจารุภูมิ) 18,000 x 3  =  54,000.-บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ  =   54,000.-  บาท 
 1.15 ค่า กอบรม ละส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อส่งเจา้หนา้ท่ีไปร่วม ึ กอบรมและ                         
ร่วมประชุมสัมมนาท่ี ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัข้ึนเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเสริมประสบการณ์รวมทั้งการเปล่ียนความคิดเห็นในการพั นาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และวสิัยทศัน์ การด าเนินงานของสหกรณ์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งจดัท า ครงการพั นา
บุคลากรของสหกรณ์ และค่า ึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   400,000.-  บาท  
 1.16 ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที ่   ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสัมมนาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตลอดปี  
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  
 1.16.1 สัมมนาเจา้หนา้ท่ี (ร่วมกบักรรมการ) 1  คร้ัง  59  คน  236,000.- บาท 
 1.16.2 สัมมนาไตรภาคีวชิาการ 1  คร้ัง  20  คน     200,000.- บาท 
   รวมทั้งส้ิน 436,000.- บาท 
 สัมมนาเจ้าหน้าที ่  ส าหรับสัมมนาเจา้หนา้ท่ีและกรรมการ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีและกรรมการ 
ไดร่้วมกนัระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อก าหนดแ นด าเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งการ
ถ่ายทอดน ยบายสู่แนวทางป ิบติั ประมาณการคนละ 4,000.- บาท 
  สัมมนา ตรภาคีวิชาการ  เป็นการจดัสัมมนาให้ความรู้แก่สหกรณ์อ่ืน ดยความร่วมมือระหวา่ง 
สอ.จ ./สอ.มธ./สอ.ธปท. หมุนเวียนกนัเป็น ูจ้ดัการสัมมนา ประมาณการส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมสัมมนา                 
20 คน ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 10,000.- บาท (ปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารแห่งประเทศไทยเป็น
เจา้ภาพ) 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  436,000 บาท 
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2.  หมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคารส านที่ ละอุปกรณ 
 2.1 ค่าเช่าอาคารส านที ่ เป็นค่าเช่าพื้นท่ีอาคารบรมราชกุมารีในการใชเ้ป็นท่ีท าการของสหกรณ์ และ 
เช่าอาคารพาณิชยเ์ป็นท่ีจดัเก็บเอกสาร  
  2.1.1  สาขา 4 (อาคารบรมราชกุมารี) ปีละ                    45,000.-  บาท   
  2.1.2  ค่าเช่าวนัท าสัญญาอาคารพาณิชย ์ระยะเวลา 3 ปี (ม.ค.2561 – ธ.ค.2563)  
            จ่ายค่าเช่าคร้ังเดียวเดือน ธ.ค. 2560 (424,800x3 คูหา) 1,274,400.- บาท 
  2.1.3  ค่าเช่ารายเดือนช าระ ณ วนัท าสัญญา (900x3 คูหา = 2,700.-) 
   ช าระล่วงหนา้ 36 เดือน (เดือน ม.ค.2561 – ธ.ค.2563)        97,200.- บาท 
  2.1.4  ค่าภาษี รงเรือนอาคารพาณิชย ์ช าระวนัท าสัญญา (32,100x3 คูหา)     96,300.- บาท 
  2.1.5  ค่าเบ้ียประกนัภยัอาคารพาณิชย ์ช าระวนัท าสัญญา (6,477x3 คูหา)           19,431- บาท 
                                             รวมทั้งส้ิน                            1,532,331.- บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ =  1,533,000.- บาท 
 2.2 ค่า ่อม ม ละบ ารุงรักษาอาคาร   ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ดงัน้ี 
  2.2.1   ค่าใชจ่้ายจา้งเหมาบริษทัภายนอกท าความสะอาด ส านกังานใหญ่ อาคารจามจุรี 9 รวมน ้ายา

ท าความสะอาดและอุปกรณ์ เดือนละ 72,760.- บาท (แม่บา้น 3 คน และหวัหนา้แม่บา้น 1 
คน) เป็นเงิน                       873,120.-  บาท 

  2.2.2  ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดสาขา   
   เดือนละ 1,000.- บาท/สาขา x 12 เดือน x 7 สาขา  เป็นเงิน                      84,000.-  บาท  
  2.2.3   ค่าใชจ่้ายจา้งเหมาบริษทัภายนอก ท าความสะอาดอาคารพาณิชย ์ 
   คร้ังละ 5,000.- บาท (ปีละ 4 คร้ัง)  เป็นเงิน  20,000.-  บาท  
  2.2.4   ค่าบริการก าจดัปลวก มด แมลงและหนู ณ ส านกังานใหญ่ อาคารจามจุรี 9   
   และอาคารพาณิชย ์ เป็นเงิน                     53,500.- บาท  
  2.2.5  ค่าบริการบ ารุงรักษาอาคารจามจุรี 9  
   เดือนละ 10,000.- บาท  เป็นเงิน               120,000.-  บาท  
  2.2.6 ค่า ่อมแ มและบ ารุงรักษาอาคาร เป็นเงิน       50,000.- บาท 
    รวมทั้งส้ิน 1,200,620.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ = 1,201,000- บาท 
 2.3 ค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน     ส าหรับเป็นค่าบริการบ ารุงรักษาครุภณัฑส์ านกังานของ
สหกรณ์  ตามท่ีไดท้  าสัญญาบ ารุงรักษาไวเ้ป็นรายปี ดงัน้ี 

2.3.1 เคร่ืองปรับอากาศของสหกรณ์ทุกแห่ง 90,000.00 บาท 
2.3.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง  120,000.00 บาท 
2.3.3 เคร่ือง อกอากาศ จ านวน 31 เคร่ือง 10,000.00 บาท 
2.3.4 ระบบเสียง แสง ภาพ (หอ้งประชุม) 100,000.00 บาท 
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2.3.5 ค่าบริการบ ารุงรักษาตู้ ทรศพัทส์าขา รายปี  19,260.00 บาท 
2.3.6 ระบบบริหารจดัการคิวอตั นมติัทุกแห่ง  190,000.00 บาท 
     รวมเป็นทั้งส้ิน 529,260.00 บาท 

  ขอตั้งงบประมาณ    530,000.- บาท 
 2.4 ค่า ่อม ม ละปรับปรุงเคร่ืองใช้ส านักงาน  ส าหรับเป็นค่า ่อมแ มและปรับปรุงครุภณัฑต่์าง  
ของสหกรณ์  ในส่วนท่ีมิไดท้  าสัญญาบริการบ ารุงรักษา เช่น  เคร่ืองนบัธนบตัร นา ิกาบนัทึกเวลา  เคร่ือง
ค านวณ   เคร่ืองพิมพดี์ด  เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ความเร็วสูง  เคร่ือง าย
ภาพจากวตัถุ 3 มิติ LCD Projector  เคร่ืองบตัรคิว เคร่ือง ทรสาร ระบบ ทรศพัทอ์ตั นมติั ฯลฯ 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  250,000.-  บาท 
 2.5 ค่า ่อม มบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร ละ ปร กรมระบบงาน     ค่า ่อมแ ม และค่าบริการ
ดูแลบ ารุงรักษาระบบงานต่าง  ของสหกรณ์ ดงัน้ี  
  2.5.1 ค่าบ ารุงรักษา Software รายปี    200,000.00   บาท 
   เช่น ปรแกรมป้องกนัไวรัส Kaspersky/ ปรแกรม Wifi ฯลฯ   
  2.5.2 ค่า ่อมแ มเคร่ืองคอมพิวเตอร์    50,000.00 บาท 
  2.5.3 ค่าบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบงานสหกรณ์ (บ.ดี ค ี่ จก.) 3,236,637.65 บาท 
  2.5.4 ค่าบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบ ATM Online (บ.ดี ค ี่ จก.) 385,200.00 บาท 
  2.5.5 ค่าบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบ Mobile Application  385,200.00 บาท 
   (บ.ดี ค ี่ จก.)  
  2.5.6 ค่าบริการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพส์มุด Passbook  9 เคร่ือง    170,000.00   บาท 
    รวมทั้งส้ิน 4,428,037.65 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   =   4,429,000.-  บาท 
 2.6 ค่าเบีย้ประกนัเส่ียงภัยทรัพยสิน    เพื่อคุม้ครองความสูญหาย หรือความเสียหายของทรัพยสิ์น 
ท่ีเอาประกนัภยัอนัเน่ืองมาจากสาเหตุ อคัคีภยั ้า า่ ภยัระเบิด ภยัแ น่ดินไหว ภยัจากควนั ภยัจาก ลมพาย ุ 
ภยัน ้าท่วม ภยัเน่ืองจากน ้า ภยัจากอากาศยาน ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากลูกเห็บ ภยัไ ป่า ภยัจราจล และ
นดัหยดุงาน ภยัเน่ืองจากป่าเถ่ือนและการกระท าเจตนาร้าย และสาเหตุอ่ืน  อนัเกิดจากปัจจยัภายนอกทุกชนิด 
ท่ีมิไดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ในกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น บบัมาตรฐาน  
  ขอตั้งงบประมาณ =  60,000.- บาท 
 2.7 ค่า ่อม ม ละบ ารุงรักษายานพาหนะ   ส าหรับเป็นค่า ่อมแ มและบ ารุงรักษายานพาหนะของ
สหกรณ์ คือ รถยนตตู์ ้ 3  คนั  รถจกัรยานยนต ์ 2  คนั   เป็นเงิน 120,000.-บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ =  120,000.- บาท 
  
 

รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

114



  

21/04/60 16:10:39 น. 

-  9  - 

 2.8 ค่าเบีย้ประกนัภัย ละภาษียานพาหนะ   ส าหรับเป็นค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ และ พรบ.คุม้ครอง
ูป้ระสบภยัจากรถของสหกรณ์ รถยนตตู์ ้3 คนั และรถจกัรยานยนต ์2 คนัของสหกรณ์ รายละเอียดดงัน้ี  

   - รถตู ้ พ8047 = 35,000.00 บาท 
   - รถตู ้ ร.307 = 45,000.00 บาท 
   - รถตู ้ญภ7350 ( ุนได) = 42,000.00  บาท 
   - รถจกัรยานยนต ์2 คนั =         6,000.00 บาท 
      128,000.00 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ =  12 ,000.-  บาท 
 2.9 ค่าน า้มันเช้ือเพลงิ ละหล่อล่ืน  ส าหรับเป็นค่าน ้ามนัรถยนตตู์ ้3 คนั รถจกัรยานยนต ์2 คนั 
  ขอตั้งงบประมาณ =  300,000.- บาท 

3.  หมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก 
 3.1 ค่าสัมมนาสมาชิก  ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสัมมนาใหแ้ก่สมาชิกตลอดปี ดงัน้ี 

3.1.1 สัมมนาสมาชิกประจ าปี 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน  (ต่างจงัหวดั) 1,600,000.00 บาท 
3.1.2 สัมมนาสมาชิกชั้นน า 1 คร้ัง 135 คน  (ต่างจงัหวดั) 660,000.00 บาท 
3.1.3 สัมมนาสมาชิก ูเ้กษียณอายรุาชการ 1 คร้ัง (กรุงเทพฯ) 200,000.00 บาท 
3.1.4 สัมมนาสมาชิกอาวุ ส 1 คร้ัง 135 คน (ต่างจงัหวดั) 660,000.00 บาท 
3.1.5 สัมมนาสมาชิกใหม่ 2 รุ่น รุ่นละ 70 คน   (กรุงเทพฯ)   100,000.00 บาท 
3.1.6 สัมมนาวชิาการสมาชิก (กรุงเทพฯ)    100,000.00 บาท 
  รวม 3,320,000.00 บาท 

 สัมมนาสมาชิกประจ าปี   เพื่อใหส้มาชิกไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินการของสหกรณ์ เขา้ใจ
บทบาทและหนา้ท่ีตนเองในฐานะสมาชิก รวมทั้งสวสัดิการต่าง  ท่ีสมาชิกพึงไดรั้บ และท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประ ยชน์ต่อสาธารณะ 
  สัมมนาสมาชิกช้ันน า    เพื่อใหส้มาชิกชั้นน ามีความเขา้ใจ  มัน่ใจ  และเช่ือมัน่ในการบริหารงาน
สหกรณ์  ลประ ยชน์ตอบแทนท่ีจะได ้รวมทั้งความเช่ือมัน่ในการท าธุรกิจหรือลงทุนกบัสหกรณ์  
  สัมมนาสมาชิกผ้เกษียณอายุราชการ เพื่อให้ไดท้ราบถึงสิทธิประ ยชน์ต่าง  ท่ีพึงไดรั้บและยงัมี 
ความเช่ือมัน่ในระบบสหกรณ์   
  สัมมนาสมาชิกอาวุ ส   เพื่อใหส้มาชิกอาวุ สไดรั้บทราบการด าเนินงานของสหกรณ์ และสิทธิ 
ประ ยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 
  สัมมนาสมาชิกใหม่  เพื่อใหส้มาชิกใหม่ทราบวตัถุประสงค ์หลกัการ และอุดมการณ์สหกรณ์ และ
สวสัดิการต่าง  ท่ีสหกรณ์จดัใหแ้ก่สมาชิก และท ากิจกรรมท่ีเป็นประ ยชน์ต่อสาธารณะ สมาชิกเขา้ใหม่ 
ปี 2559 เป็นตน้ไป และไม่เคยเขา้สัมมนาสมาชิก และ/หรือสมาชิกใหม่มาก่อน 
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  สัมมนาวชิาการสมาชิก     จดัท่ีหอ้งประชุมสหกรณ์ ดยเชิญวทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้แก่
สมาชิกในเร่ืองต่าง  ท่ีเป็นประ ยชน์  เช่น  ความรู้เร่ืองภาษี   ความรู้เร่ืองการลงทุน  การบริหารการเงิน 
ส่วนบุคคล  การดูแลสุขภาพ  ฯลฯ 
  ขอตั้งงบประมาณ   =   3,320,000.-  บาท 
       3.2     ค่าใช้จ่าย กวชิาชีพ ส าหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งงบประมาณ 
 3.3 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการ กษาบุตรสมาชิก   ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายต่าง  ในการจดัพิธีมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิกท่ีไดรั้บทุนเรียนดี รายละเอียดการเบิกจ่าย ดงัน้ี 
  3.3.1 ค่าบ ารุงสถานท่ี  9,000.00 บาท 
  3.3.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีหอ้งประชุม  1,000.00 บาท 
  3.3.3 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีเขียนป้ายหอ้งประชุม 1,500.00 บาท 
  3.3.4 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีถ่ายภาพ  1,000.00 บาท 
  3.3.5 ค่าอดัรูป  2,000.00 บาท 
  3.3.6 ค่าอาหารวา่ง   20,000.00 บาท 
  3.3.7 ค่าใชจ่้ายท า ล่เรียนดี  22,000.00 บาท 
  3.3.8 ค่าเกียรติบตัร และ องพลาสติก  10,000.00 บาท
  3.3.9 ค่าจดัท าแบบ อร์มขอทุน     5,000.00 บาท 
     รวม = 71,500.00 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  72,000.-  บาท 
 3.4 ค่าพมิพหนังสือรายงานกจิการประจ าปี    ส าหรับพิมพห์นงัสือรายงานกิจการ ประจ าปี 2559            
ดยแยกท าเป็น 2 แบบ แบบแรกส าหรับสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ พิมพสี์เดียว จ านวน  
8,000 เล่ม  และแบบท่ีสอง ส าหรับเป็นหนงัสือรายงานประจ าปี พิมพส่ี์สี จ านวน  2,000 เล่ม เป็นเงิน 
600,000.00 บาท และค่าตอบแทนการออกแบบภาพปก 10,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 610,000.- บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ  =   610,000.-  บาท 
 3.5 ค่าพมิพหนังสือ ละเอกสารเผย พร่สมาชิก   ส าหรับเป็นค่าจดัพิมพร์ะเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือสมาชิก  
เพื่อเ ยแพร่ใหก้บัสมาชิก 
  ขอตั้งงบประมาณ   =   100,000.- บาท 
 3.6 ค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบวงจร  ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายใน ครงการการใหบ้ริการดา้น
การเงินครบวงจร า่นระบบ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) รายละเอียดดงัน้ี 

3.6.1 ค่าธรรมเนียมการท ารายการถอนและ อนเงิน าก ประมาณการสมาชิกใชบ้ริการ ประมาณ  
  50,000 รายการ  รายการละ 8.- บาท เป็นเงิน 400,000.- บาท 
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3.6.2 ค่าธรรมเนียมบตัรรายปี ส าหรับสมาชิกปัจจุบนั ท่ีท าบตัรแลว้ และส าหรับการรับ 
 สมาชิกใหม่ รวมทั้งสมาชิกสมทบ และสมาชิกเก่าท่ียงัไม่ไดท้  าบตัรประมาณ 10,000 คน  
 ค่าธรรมเนียมบตัร 150.- บาท/คน/ปี เป็นเงิน 1,500,000.-บาท 

  ขอตั้งงบประมาณ   =   1,900,000.-  บาท 
 3.7  ค่าพาหนะเจ้าหน้าทีท่ านิติกรรม     ส าหรับเป็นค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีไปและกลบัจากไปท านิติกรรม
ใหแ้ก่สมาชิกตามส านกังานท่ีดินเขตต่าง  ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ่ายตามจริงในอตัราตามประกาศ
ของสหกรณ์  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   26 ,000.- บาท  
 3.   ค่าที่จอดร     ส าหรับเป็นค่าท่ีจอดรถในอาคารจามจุรี 9 ให้แก่สมาชิก ูม้าเยี่ยมชม และ ูท่ี้มา
ติดต่องานสหกรณ์ ดยสหกรณ์จะเป็น ูอ้อกค่าท่ีจอดรถใหช้ัว่ มงแรกชัว่ มงละ 5.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   =   30,000.-  บาท  

4.  หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 
 4.1 ค่าเบีย้ประชุม      ส าหรับเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการด าเนินการคนละ 1,200.- บาทต่อคร้ัง  
เบ้ียประชุมอนุกรรมการและคณะท างาน คนละ 600.-  บาทต่อคร้ัง   
   กรรมการ 15  คน / ท่ีปรึกษา 
   ประชุม 20 คร้ังต่อปี  เบ้ียประชุม = 384,000.- บาท 
   อนุกรรมการประมาณ ดยเ ล่ียชุดละประมาณ 8 คน/ 12 ชุด/  
    ประชุมปีละ 10 คร้ังต่อชุด = 576,000.- บาท 
    รวม = 960,000.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ    =   960,000.-  บาท  
 4.2 เงินสมนาคุณ     ส าหรับเป็นเงินสมนาคุณส าหรับ ูป้ ิบติัหนา้ท่ีต่าง  หรือ ูช่้วยเหลืองานต่าง   
ของสหกรณ์ 
  4.2.1  กรรมการ    
   ประธานกรรมการ 1 คน   =   15,000 x 12 = 180,000.- บาท 
   รองประธานกรรมการ 2 คน   =   9,000 x 12 x 2 = 216,000.- บาท 
   เหรัญญิก  1  คน   =   9,000 x 12 x 1 = 108,000.- บาท 
   เลขานุการ 1 คน  =  9,000 x 12 x 1 = 108,000.- บาท 
   กรรมการ 10 คน   =  6,000 x 12 x 10 =   720,000.- บาท 
   ท่ีปรึกษา  1 คน =  15,000 x 12  =    180,000.- บาท 
     รวมทั้งส้ิน = 1,512,000.- บาท 
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  4.2.2  ูป้ระสานงานสมาชิก   จากหน่วยงานต่าง  จ านวนไม่เกิน 30 คน ค่าตอบแทนคนละ 3,000 – 
4,500 บาทต่อเดือน เป็นเงินค่าตอบแทนประมาณ เดือนละ 98,500.- บาท รวมตลอดปี เป็นเงินประมาณ 
1,182,000.-  บาท 
  4.2.3  เจา้หนา้ท่ี ูดู้แลรับส่งขอ้มูลเงินเดือนและบ าเหน็จ    ส าหรับสมนาคุณแก่หน่วยงานและ
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลืองานสหกรณ์ ปี 2560 ดงัน้ี 
    4.2.3.1   เจา้หนา้ท่ีส านกับริหารทรัพยากรมนุษย ์  เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
      -   ดูแลการรับ – ส่งไ ลข์อ้มูลเงินเดือน/ดูแลเร่ืองการรับเก่ียวกบัขอ้มูลบุคลากร

บ าเหน็จ – บ านาญ – เงินชดเชย  และอ่ืน  
    4.2.3.2   เจา้หนา้ท่ีส านกัเทค น ลยสีารสนเทศ  เป็นเงิน 20,000.00 บาท 

      -   ใหค้  าปรึกษาระบบเครือข่าย และระบบงาน Fiber Optic/ดูแลการเช่ือมต่อ 
Internet และระบบงานของสหกรณ์ 

    4.2.3.3   เจา้หนา้ท่ี ูดู้แลเครือข่าย  เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
      -   ดูแลเครือข่ายส านกังานอาคารจามจุรี 9 และสาขาต่าง  รวม 7 สาขา จ  านวน 10 

คน คนละ 5,000.- บาท   รวมเป็นเงิน   120,000.00 บาท 
  4.2.4   ูช่้วยเหลืองานสหกรณ์  ส าหรับสมนาคุณแก่หน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน ท่ีให้
ความช่วยเหลือร่วมมือแก่งานของสหกรณ์ใน อกาสต่าง  ตลอดปี เช่น รปภ. ไปรษณีย ์ส านกังานสารนิเทศ 
ธนาคาร   ศูนยว์ทิยทรัพยากร  หน่วย ทรศพัท ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีอาคารจามจุรี 9 ฯลฯ  
จดั ื้อของสมนาคุณประมาณ 600 ช้ิน ขอตั้งงบประมาณ 150,000.- บาท 
  4.2.5   เจา้หนา้ท่ีกรมท่ีดิน   ส าหรับจดัหาของสมนาคุณเจา้หนา้ท่ีกรมท่ีดินท่ีสหกรณ์ติดต่อท านิติกรรม
ดว้ยตลอด ทั้งปี ประมาณ 40 เขต จดั ื้อของสมมนาคุณ ประมาณ 600 ช้ิน  ขอตั้งงบประมาณไว ้150,000.- บาท  
         4.2.6   ศูนย ์รปภ.    ส าหรับเป็นค่าตอบแทนแก่ศูนยรั์กษาความปลอดภยัจุ าฯในการส่ง รปภ.  
มาประจ าท่ี สหกรณ์วนัธรรมดา 2 คนต่อวนั วนัหยดุ 1 คนต่อวนั เวลา 06.00 – 18.00 น.  และอีก 1 คน ทุกวนั 
ส าหรับการรักษาความปลอดภยับริเวณ ดยรอบสหกรณ์ เวลา 18.00 - 06.00 น. ค่าตอบแทนเดือนละ 9,952.- 
บาทต่อคนเป็นเงิน 358,272.- บาท  
  4.2.7 ส ารองสมนาคุณกรณีอ่ืน    ส าหรับวทิยากรท่ีสหกรณ์เชิญมาเขา้ร่วมประชุม หรือร่วมบรรยาย  
อนุกรรมการร่วมตรวจรับครุภณัฑท่ี์มีความเช่ียวชาญเ พาะดา้น ค่าตอบแทนนกัศึกษา ึ กงาน เงินสมนาคุณ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่าง  ท่ีช่วยเหลืองานสหกรณ์ในดา้นต่าง  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาอนุกรรมการ ฯลฯ ตลอดปี
เป็นเงิน 50,000.- บาท 
  รวมเป็นเงินสมนาคุณทั้งส้ิน   3,522,272.-  บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ     =   3,523,000.-  บาท 
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 4.3 ค่าตอบ ทนผ้ตรวจสอบกจิการ   ส าหรับจา้งส านกังานบญัชีเอกชนตรวจสอบกิจการสหกรณ์เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนเก่ียวกบัการป ิบติังานของ ่ ายจดัการ  
  ขอตั้งงบประมาณ  260,000.- บาท 
 4.4 ค่าตอบ ทนผ้สอบบั ชี   ส าหรับจา้ง ูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
เป็น ูส้อบบญัชีสหกรณ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่   
  ขอตั้งงบประมาณ 260,000.- บาท 
  4.5 ค่าเบีย้ประกนัอุบัติเหตุกรรมการ   ส าหรับประกนัอุบติัเหตุแก่กรรมการ และท่ีปรึกษา สอ.จ .  
17 คน ทุนประกนัคนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ในวงเงิน 
100,000.- บาท เบ้ียประกนัคนละประมาณ 2,250.- บาท เป็นเงิน 38,250.- บาท 
   ขอตั้งงบประมาณ  =  39,000.- บาท 
 4.6 ค่าเคร่ือง ต่งกายกรรมการ   ส าหรับเป็นค่าเคร่ืองแต่งกายกรรมการ และท่ีปรึกษา คนละ 1 ชุด   
ชุดละ 4,000.- บาท x 17 คน   
   ขอตั้งงบประมาณ  =  6 ,000.- บาท 
 4.7 ค่า กอบรม ละส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อส่งกรรมการ และท่ีปรึกษาไปร่วม ึ กอบรม
และร่วมประชุมสัมมนาท่ี ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัข้ึนเพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เสริมประสบการณ์รวมทั้งการเปล่ียนความคิดเห็นในการพั นาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และวสิัยทศัน์  การด าเนินงานของสหกรณ์ใหก้บักรรมการ รวมทั้งจดัท า ครงการพั นาบุคลากร
ของสหกรณ์ ระบบประกนัคุณภาพ และค่า ึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดยจดัให้
หมุนเวยีนกนัไป 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  500,000.- บาท 
 4.8 ค่าสัมมนากรรมการ  ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการสัมมนากรรมการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์
ตลอดปี ดงัน้ี 
  4.8.1 สัมมนากรรมการด าเนินการ    1  คร้ัง   (17  คน) 25,000.- บาท 
  4.8.2 สัมมนากรรมการ (ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี) 1  คร้ัง   (17  คน) 68,000.- บาท 
  4.8.3 สัมมนากรรมการและ ูป้ระสานงาน 1  คร้ัง   (43  คน) 180,000.- บาท 
  4.8.4 สัมมนาไตรภาคีวชิาการ 1  คร้ัง   (17  คน) 170,000.- บาท 
     รวม 443,000.- บาท 
  สัมมนากรรมการด าเนินการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการก าหนดน ยบายและแ นด าเนินงานของ
สหกรณ์  1 คร้ัง และสัมมนาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี 1 คร้ัง  
  สัมมนากรรมการ ร่วมกบัเจ้าหน้าที่  ประมาณค่าใชจ่้าย คนละ 4,000.- บาท  
  สัมมนากรรมการ ละผ้ประสานงาน  เพื่อก าหนดแ นด าเนินงานของสหกรณ์ ประมาณค่าใชจ่้าย
คนละ 4,000.- บาท  
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  สัมมนา ตรภาคีวชิาการ  ประมาณค่าใชจ่้าย คนละ 10,000.- บาท   
  ขอตั้งงบประมาณ  =   443,000.-  บาท 
 4.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพนั   ส าหรับเป็นค่าจดัท าวสัดุเ ยแพร่ และส่ิงพิมพต่์าง  ในงานประชาสัมพนัธ์ของ
สหกรณ์ และรวมไปถึงการลง ษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง  ในวงการสหกรณ์ ดงัน้ี 
  4.9.1 ข่าว สอ.จ . จ านวน 12 บบั  ละ 13,000 เล่ม พิมพส่ี์สี   
   เล่มละประมาณ 16 หนา้   = 2,000,000.- บาท 
   - ค่าตอบแทนค่าเขียนบทความ @600 บาท x 5 x 12 บบั = 36,000.- บาท 
   - เงินรางวลัตอบปัญหา @300 บาท x 10 x 12 บบั = 36,000.- บาท 
   - เงินรางวลัตอบปัญหาเกมในแอพพลิเคชัน่สหกรณ์ฯ  = 31,200.- บาท 
    @200 บาท x 3 คน x 52 สัปดาห์ 
  4.9.2 ข่าว บบัพิเศษ จ านวน 10 บบั  = 60,000.- บาท 
  4.9.3 ปสเตอร์ แ น่ปลิว แ น่พบัเงิน าก/ เงินกู/้ แ น่พบัต่าง   = 250,000.- บาท 
  4.9.4 ค่าแ น่ป้ายประชาสัมพนัธ์และ งัองคก์ร  = 30,000.- บาท 
  4.9.5 บตัรอวยพรเทศกาลปีใหม่ (1,600 ราย)  = 50,000.- บาท 
  4.9.6 บตัรอวยพรวนัเกิดสมาชิกเกษียณอายฯุ (3,500 ราย) = 105,000.- บาท 
  4.9.7 การสนบัสนุนการจดัพิมพห์นงัสือวารสารต่าง   =       200,000.- บาท 
  4.9.8 แ ้มกระดาษใส่เอกสาร 2,000 ชุด  = 150,000.- บาท 
  4.9.9 ค่าจดัท าเวบ็ไ ตส์หกรณ์ฯ  = 100,000.- บาท 
  4.9.10 ป ิทิน จ านวน 12,000 บบั  =         275,000.- บาท 
    รวม        =  3,323,200.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  3,324,000.- บาท 
 4.10 ค่าใช้จ่ายการให้สินเช่ือ     ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการใหสิ้นเช่ือสหกรณ์ต่าง  การไปตรวจสอบ
กิจการ การไปท าสัญญาใหกู้ ้การเดินทางไปเยีย่มชมสหกรณ์ต่าง  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ส ารวจกิจการ 
และกระชบัความสัมพนัธ์ ฯลฯ  
  ขอตั้งงบประมาณ   =  1,000,000.- บาท 
 4.11 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการให้สินเช่ือ ก่สหกรณอ่ืน   ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายการจดั
ประชุมสมัมนาแก่ประธานกรรมการ และ ูจ้ดัการ สหกรณ์ในกลุ่มเป้าหมายการใหสิ้นเช่ือ สหกรณ์ต่าง                
ดยจดัในทุกภาค และในกรุงเทพฯ ดว้ย รวมตลอดทั้งปีประมาณ 5 คร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังประมาณ 500,000.- บาท  

  ขอตั้งงบประมาณ   =   2,500,000.-  บาท 
 4.12 ค่ารับรอง  ส าหรับเป็นค่ารับรอง ูม้าติดต่อธุรกิจกบัสหกรณ์  ูม้าศึกษาดูงาน และเยีย่มชมกิจการ ฯลฯ  

  ขอตั้งงบประมาณ   =  250,000.-  บาท 
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 4.13 ค่า รรมเนียมการ อนเงิน       ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการ อนเงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์อ่ืนตลอดทั้งปี
ค่าธรรมเนียม อนเงินธนาคารทัว่ไป 
  ขอตั้งงบประมาณ   =  250,000.- บาท 
 4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล   ส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมจดัการกองทุนส่วนบุคคล จ านวน  
2 กองทุน วงเงินกองทุนละ 600 ลา้นบาท อตัราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV.) 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  3,000,000.-  บาท 
 4.15 ค่าใช้จ่ายส านักงาน  ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายต่าง  ท่ีจ  าเป็นภายในส านกังาน เช่น ค่าอดัรูป                  
ค่าหนงัสือพมิพแ์ละวารสารต่าง   ค่าอากรเช็ค  ค่าสมุดเช็ค  ค่าดอกไม ้– ลไมเ้ยีย่มไข ้ค่ากระเชา้ดอกไม้
แสดงความยนิดีเน่ืองใน อกาสต่าง   ค่าใช่จ่ายเป็นเจา้ภาพจดัทอดกฐินประจ าปีของสหกรณ์ และค่าใชจ่้าย 
จดักิจกรรมสาธารณประ ยชน์ต่าง   ยาสามญัประจ าบา้น กาแ  รวมทั้งค่าเช่ารถใชใ้นส านกังาน 
   ขอตั้งงบประมาณ  =  6 0,000.- บาท  
 4.16 ค่าใช้จ่ายงานบ้าน ส าหรับเป็นค่าวสัดุงานบา้น เช่น น ้ายาลา้งจาน สบู่ลา้งมือ า้เช็ดมือ กระดาษช าระ 
ถุงขยะ แกว้กระดาษ พรมเช็ดเทา้ ฯลฯ ส าหรับส านกังานสหกรณ์ และอาคารพาณิชย ์ 
   ขอตั้งงบประมาณ  =  400,000.- บาท 
 4.17 ค่าเบีย้ประกนั จรภัย   ส าหรับเป็นค่าเบ้ียประกนัเงินสด  ทั้งกรณีเงินสดในส านกังาน  และเงินสด
ระหวา่งขนยา้ยส่งแก่สาขา  หรือเบิกจากธนาคาร วงเงินคุม้ครอง ดงัน้ี  

4.17.1  วงเงินคุ้มครองเงินสดในส านักงาน   
   วนัปกติ 20.0 ลา้นบาท    อตัราเบ้ียประกนั 0.75% = 150,000.00 บาท
   วนัส้ินเดือน – ตน้เดือน เพิ่มอีก 10.0 ลา้นบาท  อตัราเบ้ียประกนั 0.15%  = 15,000.00 บาท 
  4.17.2  วงเงินคุ้มครองเงินสดระหว่างขนส่งสาขาต่าง  หรือเบิกจาก นาคาร   
   วนัปกติ 15.0 ลา้นบาท    อตัราเบ้ียประกนั 0.79%  = 118,500.00 บาท 
   วนัส้ินเดือน – ตน้เดือน    เพิ่มอีก 5.0 ลา้นบาท อตัราเบ้ียประกนั 0.16% =     8,000.00 บาท 
      รวมเบ้ียประกนัฯ = 291,500.00 บาท 
      บวก  ภาษีและอากร =   22,000.00 บาท 
      รวม = 313,500.00 บาท 

4.17.3  วงเงินคุ้มครองเพิม่เติม 30.0 ล้านบาท 
    ระหวา่งวนัท่ีจ่ายเงินปัน ล  อตัราเบ้ียประกนัสุทธิ  =   36,902.16 บาท 
      รวมทั้งส้ิน = 350,402.16 บาท 

 ขอตั้งงบประมาณ =  351,000.- บาท 
 4.18 ค่า รรมเนียม ปรษณยี   ส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณียส่์งใบรับเงินใหส้มาชิก เดือนละประมาณ 
4,500 คน คนละ 3.- บาท = 13,500.- บาท ปีละ 162,000.- บาท ค่าจดัส่งการ์ดปีใหม่ และค่าจดัส่งการ์ดวนัเกิด 
ประมาณปีละ 12,000.- บาท  ค่าจดัส่งข่าว สอ.จ . เดือนละ 7,000 บบั  ละ 3.- บาท = 21,000.- บาท ปีละ 
252,000.- บาท และส่ิงพิมพเ์ ยแพร่ต่าง  ของสหกรณ์ประมาณปีละ 256,000.- บาท  
   ขอตั้งงบประมาณ  =  6 2,000.- บาท 
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 4.19 ค่าวสัดุส านักงาน  ส าหรับเป็นค่าจดั ื้อวสัดุส้ินเปลืองใชใ้นส านกังาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร  
แบบพิมพต่์าง  ตรายาง  อง  า้หมึก  ปากกา  แ ้ม  สมุด ีก  แบตเตอร่ีและแท่นชาร์ตส าหรับกลอ้งถ่ายรูป
และกลอ้งวดีิ อ มว้นเทป  
  ขอตั้งงบประมาณ =  950,000.- บาท  
 4.20 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร   ส าหรับเป็นค่าวสัดุส านกังานในส่วนท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   เช่น กระดาษ
ต่อเน่ือง หมึกพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพสี์ แ น่เก็บขอ้มูลแบบต่าง   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 
ฯลฯ  รวมทั้งแบบพิมพใ์บรับเงินส่งสมาชิก (เหมาจ่าย) ดว้ย 
  ขอตั้งงบประมาณ  =   1,300,000.-  บาท  
 4.21 ค่าใช้จ่ายหยัง่เสียงเลือกตั้ง  ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายต่าง  ในการจดัการหย ัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ ประจ าปี 2560 และการเลือกตั้ง ูป้ระสานงาน ประจ าปี 2560  เช่น  ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน   
ค่า ปสเตอร์ แ น่พบั ข่าว  ส่ือต่าง  เบ้ียเล้ียงคนงาน  ค่าอาหารวา่งเคร่ืองด่ืมในวนัลงคะแนน  ค่าเช่าสถานท่ี
นบัคะแนน ฯลฯ  
  ขอตั้งงบประมาณ   =    1,000,000.- บาท  
 4.22 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมให ่    ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายต่าง  ในการจดัประชุมใหญ่ เช่น  ค่าเช่าสถานท่ี  
ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุม  ค่าถ่ายวดิีทศัน์  ค่าใชจ่้ายติดตั้ง 
T.V.  วงจรปิด ฯลฯ  และส าหรับจบั ลากรางวลัแก่สมาชิก รวมถึงค่าพาหนะส าหรับสมาชิกอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
มาร่วมประชุมใหญ่   
  4.22.1 ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมใหญ่ เป็นเงิน 150,000.00  บาท 
  4.22.2 ค่าพาหนะส าหรับสมาชิกอาย ุ60 ปีข้ึนไป เป็นเงิน 400,000.00  บาท 
  4.22.3 เงินรางวลัแก่สมาชิก  
รางวลัพเิ ษส าหรับสมาชิกทีอ่ย่ในห้องประชุม 
รางวลัท่ี 1  =    1   รางวลั @  ละ 10,000.- บาท เป็นเงิน       10,000.-บาท รวมภาษี               10,526.32   บาท 
รางวลัท่ี 2 =    5   รางวลั @  ละ   5,000.- บาท เป็นเงิน       25,000.-บาท รวมภาษี               26,315.75   บาท
รางวลัท่ี 3 =  10   รางวลั @  ละ   2,000.-บาท  เป็นเงิน       20,000.-บาท รวมภาษี              21,052.60   บาท 
รางวลัทัว่ ปส าหรับสมาชิก 
รางวลัท่ี 4 = 6,000 รางวลั @ ละ    400.-บาท  เป็นเงิน  2,400,000.-บาท  รวมภาษี          2,400,000.00   บาท 
    รวมทั้งส้ิน 3,007,894.67   บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  3,00 ,000.-  บาท 
 4.23 ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ  ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายเบ้ียเล้ียงพาหนะของกรรมการ ท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีท่ี
ป ิบติังานตามค าสั่งของสหกรณ์ จ่ายในอตัราตามประกาศของสหกรณ์ 
   ขอตั้งงบประมาณ  =  500,000.-  บาท 
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 4.24 ค่าสนับสนุนการ ข่งขันกี าของมหาวทิยาลยั   เพื่อสนบัสนุนการแข่งขนักี าต่าง  แก่มหาวทิยาลยั   
และสนบัสนุนบุคลากรเขา้ร่วมแข่งขนักี าและร่วมกิจกรรมกบัมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  4.24.1  บริจาคสนบัสนุนกี าบุคลากรจุ า 300,000.- บาท  
  4.24.2  บริจาคสนบัสนุนกี าบุคลากรส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
        (1)  สนบัสนุนแก่มหาวทิยาลยั 100,000.- บาท 
        (2)  บริจาคสนบัสนุนนกักี า และเจา้หนา้ท่ีควบคุมทีมเป็นรายบุคคล 400,000.- บาท 
  4.24.3  ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนบุคลากร สอ.จ . เขา้ร่วมแข่งขนักี าบุคลากร 

     (ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักี า 40,000.- บาท ค่าเส้ือกี ากรรมการ/เจา้หนา้ท่ี/  
     ูป้ระสานงาน/ท่ีปรึกษา รวม 108 คน  ละ 350.- บาท  
     เป็นเงิน 37,800.- บาท ค่าใชจ่้ายจดัขบวนพาเหรด 12,000.- บาท)   89,800.- บาท 

    รวม 889,800.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   =     90,000.-  บาท  
 4.25 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี   ส าหรับเป็นค่าทนายความด าเนินคดี ้องร้องติดตามหน้ีสิน ตามท่ีสหกรณ์
ส่งใหด้ าเนินการเป็นเร่ือง  ไป รายละเอียด ดงัน้ี 
  4.25.1     งบประมาณในการด าเนินคดี/บงัคบัคดี หน้ีเงินกูส้ามญั 
     (1)  ค่าทนายความในการด าเนินคดี  ละ 5,000.- บาท รวม 8 คดี 40,000.00 บาท 
      (2)  ค่าธรรมเนียมศาล (2.5% ของทุนทรัพย ์1.2 ลา้นบาท)  
                  คดีท่ีมีทุนทรัพยเ์กิน 3 แสนบาท 3 คดี  ละ 4 แสนบาท =  1.2 ลา้นบาท  
                  คดีท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่ถึง 3 แสนบาท 5 คดี ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล 30,000.00 บาท 
      (3)  ค่าธรรมเนียมอ่ืน    10,000.00 บาท 
     (4)  ค่าทนายความในการบงัคบัคดี  ละ 1,500.- บาท รวม 8 คดี 12,000.00 บาท 
     (5)  ค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดี  ละ 5,000.- บาท รวม 8 คดี 40,000.00 บาท 
     (6)  ค่าวชิาชีพทนายความ  (ร้อยละ 5 ของทุนทรัพย ์2.4 ลา้นบาท) 120,000.00 บาท 
            รวมเป็นเงินค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีเงินกูส้ามญั จ านวน  252,000.00 บาท 
  4.25.2      งบประมาณในการด าเนินคดี/บงัคบัคดี หน้ีเงินกูพ้ิเศษ 
     (1)  ค่าทนายความในการด าเนินคดี  ละ 5,000.- บาท รวม 10 คดี 50,000.00 บาท 
     (2)  ค่าธรรมเนียมศาล (2.5% ขอทุนทรัพยร์วม 8 ลา้น  200,000.00 บาท 
            (10 คดี  ละ 8 แสนบาท))   
     (3)  ค่าธรรมเนียมอ่ืน    48,000.00 บาท 
     (4)  ค่าทนายความในการบงัคบัคดี  ละ 1,500.- บาท รวม 10 คดี 15,000.00 บาท 
     (5)  ค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดี  ละ 5,000.- บาท รวม 10 คดี 50,000.00 บาท 
     (6)  ค่าวชิาชีพ (ร้อยละ 5 ของทุนทรัพย ์8 ลา้นบาท) 400,000.00 บาท 
                รวมเป็นเงินค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีเงินกูพ้ิเศษ จ านวน  763,000.00 บาท 
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  4.25.3     งบประมาณในการด าเนินคดี/ต่อสู้คดีสหกรณ์อ่ืนและคดีของสหกรณ์/บงัคบัคดี/ทัว่ไป 
     (1)  ค่าทนายความ  150,000.00 บาท 
     (2)  ค่าธรรมเนียมศาล ค านวณตามทุนทรัพย ์  235,000.00 บาท 
     (3)  ค่าธรรมเนียมอ่ืน    20,000.00 บาท 
     (4)  ค่าทนายความในการบงัคบัคดี  60,000.00 บาท 
     (5)  ค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดี       20,000.00 บาท 
                รวมเป็นเงินค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีสหกรณ์อ่ืน จ านวน       485,0000.00 บาท 
  รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีทั้งส้ิน (1 + 2 + 3)  1,500,000.00 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ =  1,500,000.- บาท 
 4.26 ค่าใช้จ่าย ครงการครบรอบการจัดตั้ง สอ.จ .  
  4.26.1  งบ กูพนัปี 2559  เป็นค่าของท่ีระลึกแจกสมาชิกและสมาชิกสมทบ เน่ืองใน อกาสครบรอบ 56 ปี  
จ านวน 17,000 ช้ิน มูลค่าช้ินละ 267.50 บาท เป็นเงิน 4,547,500.- บาท (ใชง้บปี 2559 จ่าย 30% = 1,364,250.- บาท)  
คงเหลือตั้งงบ กูพนั 70% จ านวน 3,183,250.- บาท   
   4.26.2  ค่าใชจ่้ายจดังานท าบุญเล้ียงพระ  ในวนัศุกร์ท่ี 13 มกราคม 2560  เป็นเงิน 150,000.- บาท  
รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  3,333,250.- บาท  
   ขอตั้งงบประมาณ  =  3,334,000.-  บาท 
 4.27 ค่า ทร ัพท    ส าหรับเป็นค่าใช้ ทรศพัทใ์นกิจการสหกรณ์ ค่าส่งข่าว SMS ถึงสมาชิก และสหกรณ์อ่ืน  
  ขอตั้งงบประมาณ =  420,000- บาท 
 4.28 ค่า ้า    ส าหรับเป็นค่าไ ้าส านกังานใหญ่ อาคารจามจุรี 9 และสาขา 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  1,600,000.- บาท 
 4.29 ค่าน า้ประปา      ส าหรับจ่ายค่าน ้าประปา ส าหรับอาคารจามจุรี 9 และสาขา 
  ขอตั้งงบประมาณ =  50,000.- บาท 
 4.30 ค่าเช่าใช้บริการ INTERNET ของ CAT ส าหรับจ่ายเป็นค่าเช่าใชบ้ริการ INTERNET ของ CAT 
เดือนละ 29,960.- บาท ปีละ 359,520.- บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ =  360,000.- บาท 
 4.31  ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม   การใหห้น่วยงานหรือบุคคลเช่าใชห้อ้งประชุมของสหกรณ์
จะตอ้งแยกบนัทึกรายได ้และค่าใชจ่้าย จึงตอ้งตั้งงบประมาณส่วนน้ี เช่น ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีหอ้งประชุม/ 
เจา้หนา้ท่ี สตฯ/แม่บา้น ฯลฯ  
  ขอตั้งงบประมาณ  =  50,000.- บาท 
 4.32  ค่าใช้จ่ายจัดท า ครงการต่าง  ตาม ผนกลยุท     ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายจดัท า ครงการต่าง   
ตามแ นกลยทุธ์ของสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2560 – 2563  จ  านวน  6 พนัธกิจ  ดงัน้ี  
  4.32.1 ครงการเด็กดีมีเงินออม 20,000.00 บาท 
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  4.32.2 ครงการเพาะพนัธ์ุความดี 250,000.00 บาท 
  4.32.3 ครงการตลาดนดัสหกรณ์ 200,000.00 บาท 
  4.32.4 ครงการอบรมความรู้เร่ืองสหกรณ์ 150,000.00 บาท 
  4.32.5 ครงการใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพ 50,000.00 บาท 
  4.32.6 ครงการพั นาบุคลิกภาพเจา้หนา้ท่ีบริการ 100,000.00 บาท 
  4.32.7 ครงการอบรมความรู้ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี 300,000.00 บาท 
  4.32.8 ครงการตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุ ส    100,000.00 บาท 
    รวมทั้งส้ิน 1,170,000.00 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  1,170,000.-  บาท 
 4.33  ค่าใช้จ่ายจัดท า ผนกลยุท ของสหกรณ  ส าหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งงบประมาณ 
 4.34  ค่าวสัดุการ กษา    ส าหรับเป็นค่าวสัดุการศึกษาประจ าหอ้งสมุดสหกรณ์ เช่น ปรแกรมส าเร็จรูป
เก่ียวกบักฎหมาย หนงัสือความรู้ทัว่ไป ความรู้สหกรณ์ และความรู้ดา้นการเงิน เป็นตน้  
  ขอตั้งงบประมาณ =  10,000.- บาท  

 4.35 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการก ากบัด ล ละตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
  4.35.1   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 9  คน  ละ 1,200 บาท 
     ประชุมปีละ 12 คร้ัง (1,200 x 9 x 12)   129,600.00 บาท 
  4.35.2  ค่าพาหนะส าหรับกรรมการอาย ุ60 ปีข้ึนไปคนละ 400.- บาท 
     ประชุมปีละ  12 คร้ัง (400 x 9 x 12)     43,200.00 บาท 
    รวมเป็นเงิน   172,800.00 บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ  =  1 0,000.- บาท 

5.  หมวดค่าครุภัณ ส านักงาน 
  5.1 ครุภัณ คอมพวิเตอร    ประกอบดว้ย 
   5.1.1 Webcam ส าหรับติดตั้งหนา้เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ  
    จ านวน 27 เคร่ือง  ละ 4,000.- บาท  เป็นเงิน       108,000.00   บาท 
   5.1.2 อุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่อเครือข่ายหอ้ง Data Center  เป็นเงิน 2,000,000.00   บาท
    ระหวา่งสาขา ประกอบดว้ย  Switch Management/ อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย/  
    อุปกรณ์ส ารองภยัคุกคาม/ สายสัญญาณ Fiber  
   5.1.3 อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั      600,000.00 บาท 
    [Firewall Security และ Log Security (พรบ.คอมพิวเตอร์)]  
    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  2,708,000.00 บาท 
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  ขอตั้งงบประมาณ  =   2,70 ,000.-  บาท 
 5.2 ค่าลขิสิท ิ อ ต วร   เป็นค่าลิขสิทธิ อ ตแ์วร์ และ อ ตแ์วร์ระบบป ิบติัการต่าง   เช่น  
ปรแกรม Ms-Office/  Adobe/ Acrobat Pro. และ ปรแกรมอ่ืนท่ีจ าเป็น เป็นตน้ 

  ขอตั้งงบประมาณ  =   1,000,000.-  บาท 
  5.3 ระบบควบคุมการเข้า-ออกส านักงาน 1 ระบบ    ส าหรับทดแทนของเดิม ใชง้านตั้งแต่ปี 2551 และ
อุปกรณ์เส่ือมสภาพ ช ารุดไม่มีอุปกรณ์ทดแทน (ตกรุ่น) และเพิ่มเติมระบบควบคุมการเข้า-ออกบริเวณ
ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ าฯ อาคารจามจุรี 9 รวมถึงหอ้ง Data Center เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยั
มากข้ึน และรองรับการใชง้านบนระบบ Vmware ของสหกรณ์  
  ขอตั้งงบประมาณ  =    00,000.-  บาท 
  5.4 กล้องวงจรปิด  IP Camera 1 ระบบ   ส าหรับทดแทนของเดิมบริเวณส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ อาคารจามจุรี 9 และสาขา 7 แห่ง และเพิ่มเติมในหอ้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หอ้ง Data Center และ
สามารถตรวจสอบการท างาน า่นระบบ ทรศพัทมื์อถือได ้
  ขอตั้งงบประมาณ  =   900,000.-  บาท 
 5.5 – 5.13  ส าหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งงบประมาณ 
 5.14 ช้ันเหลกส าหรับวางของ 2 ชุด  ใชง้านในหอ้งเก็บเอกสารของ ่ ายแ นและพั นาบุคลากร เพื่อ 
ใชว้างกล่องอุปกรณ์/วสัดุการจดัสัมมนา/การจดั ครงการตามแ นกลยทุธ์ฯ และจดัเก็บเอกสารให ้
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการจดัเก็บและคน้หา ราคาชุดละ 21,000.-บาท เป็นเงิน 42,000.-บาท 
   ขอตั้งงบประมาณ  =  42,000.-บาท 
 5.15 ต้ส ารอง ุกเ ิน 1 ต้ ก าลงัไ  12V ความสวา่งนานกวา่ 2 ชัว่ มง เพื่อทดแทนของเดิมใน
หอ้งควบคุมไ ชั้นล่าง ึ่ งช ารุด ่อมไม่ได ้เป็นเงิน 40,000.-บาท 
  ขอตั้งงบประมาณ   =  40,000.-บาท 
       5.16 กล่อง ม้เอนกประสงค 6 กล่อง  ขนาด กวา้ง 100 ม. x ยาว 100 ม. x สูง 20 ม.    ราคากล่องละ 
2,000.-บาท เพื่อใชใ้นกิจกรรมของสหกรณ์ เช่น ท าบุญเล้ียงพระ สัมมนาสมาชิก ฯลฯ เป็นเงิน 12,000.-บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ   =  12,000.-บาท                 
       5.17   ตะหน้าขาว อรเมก้า  13 ตัว กวา้ง 60 ม. x ยาว 180 ม. x หนา 2.5  ม.  ขาเหล็กหนา 1x2 
น้ิว เพื่อใชใ้นกิจกรรมของสหกรณ์ ราคาตวัละ 3,210.-บาท เป็นเงิน 41,730.-บาท   
  ขอตั้งงบประมาณ   =  42,000.-บาท 
 5.1  เคร่ืองปรับอากา  1 เคร่ือง ขนาด 12,711 BTU พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเพื่อทดแทนหอ้ง 
รอง ูจ้ดัการ 1 เคร่ือง เน่ืองจากใชง้านไม่ไดแ้ละ ื้อเม่ือปี 2552 เป็นเงิน 26,750.-บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   27,000.-บาท 
 5.19 กล้องวดิี อ 1  ชุด   ส าหรับทดแทนของเดิม ึ่ งใชง้านประจ า ่ ายประชาสัมพนัธ์ ื้อเม่ือปี 2551  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   5,000.-บาท 
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 5.20 ระบบบัตรคิวอตั นมัติ 1 เคร่ือง   ส าหรับทดแทนของเดิมสาขา 5 คณะครุศาสตร์ ื้อเม่ือปี 2551 
  ขอตั้งงบประมาณ   =   160,000.-บาท 
 5.21 ระบบ ทร ัพทตอบรับอตั นมัติ 1 ระบบ   ส าหรับใชป้ระจ าส านกังานอาคารจามจุรี 9 ทดแทน 
ของเดิม ื้อเม่ือ 17 กุมภาพนัธ์ 2554   
  ขอตั้งงบประมาณ   =   700,000.-บาท 

 

 

6.  หมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสินทรัพย 
  6.1 ครงการพั นาระบบคอมพวิเตอร   ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับ ครงการ 3 ครงการ ดงัน้ี 
   6.1.1 ครงการระบบเคร่ืองปรับอากาศหอ้งเครือข่าย เป็นเงิน 1,100,000.00 บาท 
   6.1.2 ครงการระบบเคร่ืองส ารองไ ้าหอ้งเครือข่าย เป็นเงิน 1,300,000.00 บาท 
   6.1.3 ครงการพั นาระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท 
     รวมเป็นเงิน 3,400,000.00 บาท  
  ขอตั้งงบประมาณ   =   3,400,000.-บาท 
  6.2 ค่าปรับปรุงทีท่ าการส านักงานอาคารจามจุรี 9   ส าหรับส านกังานอาคารจามจุรี 9 เป็นค่าปรับปรุง 
ท่ีท  าการ ดงัน้ี 
   6.2.1 ปรับปรุงระบบเปิด – ปิดไ ทางเดิน ชั้น 1 และชั้น 2 (เพิ่มระบบเปิด-ปิดไ ใหเ้ป็นระบบ 2 ทาง 
และปรับปรุงไ ทางเดินไปหอ้งน ้าชั้นล่างใหเ้ป็นแบบสลบัดวงเปิดเหมือนไ ทางเดินภายในส านกังาน)  
เป็นเงิน 40,000.-บาท 
   6.2.2 เพิ่มระบบควบคุมการเปิด–ปิดไ ในหอ้งประชุมศุภชยั วานิชว ั นา อีก 1 ชุดไวใ้นหอ้งควบคุม
เป็นการจดัระบบแ งควบคุมเปิด – ปิดไ ใหม่ใหอ้ยูใ่นหอ้งควบคุมเพื่อความสะดวกของ ูใ้ชบ้ริการ 
เป็นเงิน 40,000.-บาท 
   ขอตั้งงบประมาณ  =   0,000.00  บาท 
  6.3 ค่าปรับปรุงทีท่ าการสาขา  ส าหรับปรับปรุงท่ีท าการสาขา  
   ขอตั้งงบประมาณ  =  200,000.-บาท 

7. หมวดส ารอง ขอตั้งไวส้ ารองทุกรายการเพื่อใชส้ ารอง กรณีเร่งด่วน หรือกรณีจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุส านกังาน   
ต่าง  ท่ีมิไดค้าดหมายล่วงหนา้ การใชจ่้ายเงินจากหมวดส ารองน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการฯ เท่านั้น  
   ขอตั้งงบประมาณ =  2,000,000.- บาท 
 

----------------------------------------------------------------- 
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ประมาณการ  รายได้  รายจ่าย  ประจ าปี  2560 
 

               ล้านบาท 
1. ประมาณการรายได้        
 1.1  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 220.00      
 1.2  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 600.00 
 1.3  รายได้อื่น 950.00 
  รวม                                                                  1,770.00      
 
2. ประมาณการรายจ่าย        
 2.1  ดอกเบี้ยจ่าย 580.00  
 2.2  ค่าใช้จ่ายบริหาร            110.00 
 2.3  ค่าใช้จ่ายอื่น            100.00 
   รวม             790.00 
     
             
         
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย             980.00            
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การลงทุนของสหกรณ
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การลงทุนของสหกรณ ์
 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา     
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  จึงออกประกาศ
ก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้ เงินที่ธนาคารเป็นผู้             

สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์               

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์               
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดั บ           
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ         
ตลาดหลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ใน
การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ข้อ 4  การน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์  และต้องผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 
 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง  2,266,538,434.60  บาท 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงิน
ไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
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การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม
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การก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม  
 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ข้อ 29   ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่
ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ข้อบังคับ  ข้อ 29 
 วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การ     
ด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใดก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง  
 
 ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจ านวน  
14,600,000,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 ส าหรับในปี 2560  คณะกรรมการด าเนินการฯ ใคร่เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน  15,300,000,000.00  (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน)   
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การคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ประจําป 2560
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การคัดเลือกผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2560 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2559   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี  2560  
นั้น    
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2560  รวม 4  ราย  เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2559  ดังนี้ 
 

 ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี  จ านวน  4  ราย   ได้แก่ 
1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  ดร.มนตรี  ชว่ยชู 
2.  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด  โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 
3.  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด  โดย  นางสาวอรรัตน์ พฤทธิ์รัตนมณี 
4.  บริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด  โดย  นางวรกร แช่มเมืองปัก 

  
 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ได้มีมติเลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ ากัด   
โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
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การคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2560
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การคัดเลือกผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2559   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2560  นั้น    
   
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม  2  ราย  เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี  2559  ดังนี้ 
   

ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
2.  บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด 

 

 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ได้มีมติเลือก บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด   
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 
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การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และรับทราบผล
การเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2560
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ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

ปี พ.ศ. 2560

ผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน
ประธาน

นายณรงค์  เพชรสุก
เลขานุการ

รศ.ศุภฤกษ์  มั่นใจตน
รองประธาน

นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร
กรรมการเขตที่ 1

นายประนอม  สุขจิตร
กรรมการเขตที่ 3

นางอนุวงศ์  นุ่มลืมคิด
กรรมการเขตที่ 4

นายรัฐธนินท์  วลีจิรทัศน์
กรรมการเขตที่ 5

นางพรรณี  สระสม
กรรมการเขตที่ 9

ต�าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร รวม อันดับ

ที่ได้

ประธาน 3 ผศ.ดร.จุมพล		พูลภัทรชีวิน 		3,021		 1
4 รศ.ดร.สวัสดิ์		แสงบางปลา 		1,901		 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 		657		
บัตรเสียประธาน 		288		
รวมจ�านวนบัตร 5,867

รองประธาน 1 นายธงชัย		เกาะด่าน 		667		 3
2 รศ.ศุภฤกษ์		มั่นใจตน 		2,190		 1
4 นายวิศิษฐ์		หินแก้ว 		1,384		 2
6 ว่าทีร้่อยตร	ี	รุง่รตัน์		อนิทรประเสริฐ 		282		 4

ไม่ประสงค์จะเลือก 		943		
บัตรเสียรองประธาน 		401		
รวมจ�านวนบัตร 5,867

เลขานุการ 1 น.ส.ศุพัชรณันท์		เจริญจิตต์ 		1,675		 2
3 นายณรงค์		เพชรสุก 		1,976		 1
4 นายเทวัญ		พุ่มจันทร์ 		582		 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 		1,135		
บัตรเสียเลขานุการ 		499		
รวมจ�านวนบัตร 5,867

กรรมการเขตที่ 1 3 นายภัทรพณ		ติดตารัมย์ 		1,560		 2
4 นายสุวัฒน์		กลิ่นเกษร 		1,815		 1
6 นายสัมฤทธิ์		ศรีโพธิ์งาม 		609		 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 		1,308		
บัตรเสียกรรมการเขตที่	1 		575		

รวมจ�านวนบัตร 5,867
กรรมการเขตที่ 3 2 นายวรา		นิ่มงาม 		1,359		 2

4 นายกัณณพงษ์		ศรีนิธี 		648		 3
6 นายประนอม		สุขจิตร 		1,984		 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 		1,391		
บัตรเสียกรรมการเขตที่	3 		485		

รวมจ�านวนบัตร 5,867
กรรมการเขตที่ 4 2 นางบุศรา		เสือพอน 		1,712		 2

6 นางอนุวงศ์		นุ่มลืมคิด 		2,021		 1
ไม่ประสงค์จะเลือก 		1,508		

บัตรเสียกรรมการเขตที่	4 		626		
รวมจ�านวนบัตร 5,867

กรรมการเขตที่ 5 1 นายส�าลี		เหลาชัย 		1,609		 2
6 นายรัฐธนินท์		วลีจิรทัศน์ 		2,286		 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 		1,403		
บัตรเสียกรรมการเขตที่	5 		569		

รวมจ�านวนบัตร 5,867
กรรมการเขตที่ 9 1 นายสมโภช		จั่นจ�ารัส 		1,044		 3

2 นายพงษ์ธร		ศะศิงาม 		1,060		 2
5 นายวัชรกุล		จันทราเวช 		348		 4
6 นางพรรณี		สระสม 		1,784		 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 		1,224		
บัตรเสียกรรมการเขตที่	9 		407		

รวมจ�านวนบัตร 5,867
บัตรดี 5,867

บัตรเสียทั้งฉบับ   70  
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   5,937  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   11,555  
ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 51.38
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หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ
คิดเป็นร้อยละ

1 4 นางอวัต า		เทพหยด 151 1

158 240 65.83ไม่ประสงค์จะเลือก 6
บัตรเสียทัง บับ 1

2 4 นายเสกสัน		จิตต์มงคล 92

272 380 71.58

5 น.ส.มยุรี		มาสา 35
6 นางร�าไพร		ทองค�า 124 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 17
บัตรเสียทัง บับ 4

3 3 นายสุริยันต์		ไชย าด 175 1

224 423 52.96ไม่ประสงค์จะเลือก 43
บัตรเสียทัง บับ 6

4 2 นางประนอม		ศิลปนภาพร 61 1
79 147 53.74ไม่ประสงค์จะเลือก 16

บัตรเสียทัง บับ 2
5 1 นายกิตติวัฒน์		การศาสตร์ 54 1

59 141 41.84ไม่ประสงค์จะเลือก 4
บัตรเสียทัง บับ 1

6 2 นายเลิศ		พานไธสง 350 1

484 1,313 36.86

3 นายชรินทร์		เหนี่ยงแจ่ม 284 2
6 นายวิชัย		กาละชัย 114

ไม่ประสงค์จะเลือก 28
บัตรเสียทัง บับ 12

7 1 นายมิตร		น่วมนิวงษ์ 130

512 		1,091		 46.93

2 นาย กาจ		อินทร์คีรี 135 2
3 นายเ ลียง		ศรีสุพรรณ์ 80
4 นายพรสิทธิ์		ฤทธิ์ส�าเรจ 239 1
5 นางนิตยา		หอมจันทร์ 117
6 นางอุไรกาญจน์		ครองบุญชู 75
7 นายสมชาย		มีประสพ 69

ไม่ประสงค์จะเลือก 14
บัตรเสียทัง บับ 7

8 3 นายพจน์		เจริญพร 129

304 		781		 38.92
5 น.ส.สุวรรณี		ขนขจี 129

ไม่ประสงค์จะเลือก 38
บัตรเสียทัง บับ 8

9 5 นายธนากร		น้อยค�าสิน 109 1

142 424 33.49ไม่ประสงค์จะเลือก 28
บัตรเสียทัง บับ 5

10 2 นางรัตนา		โกศิยะกุล 190 1

449 883 50.85

4 นายธเดช		เงือมผา 124
6 นายสุพจน์		ศรีเมือง 104

ไม่ประสงค์จะเลือก 23
บัตรเสียทัง บับ 8

11 6 นายชัยนันท์		พรมนิ่ม 192 1
220 525 41.90ไม่ประสงค์จะเลือก 21

บัตรเสียทัง บับ 7

นางอวัต า เทพ ยด
ประ านงาน น ที่ 1

นางรา พร ทองคา
ประ านงาน น ที่ 

นายสุริยันต์  ชย าด
ประ านงาน น ที่ 3

นางประนอม ศิลปนภาพร
ประ านงาน น ที่ 4

นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
ประ านงาน น ที่ 5 

นายเลิศ พาน ธสง
ประ านงาน น ที่ 

นาย กาจ  อินทร์คีรี
ประ านงาน น ที่ 

นายพิจน์ เจริ พร
ประ านงาน น ที่ 

นายธนากร นอยคาสิน
ประ านงาน น ที่ 9

นางรัตนา  กศิยะกุล
ประ านงาน น ที่ 1

นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
ประ านงาน น ที่ 11

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผลการเลอืกตัง้
ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560

*ตามทีม่กีารจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลือกต้ังฯ เมือ่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ณ ห้องประชมุสวสัดิฯ์ อาคารจามจรุ ี9 ผลการจบัสลาก ได้แก่ หมายเลข 3 นายพจน์  เจริญพร

นายชรินทร์ เ นี่ยง จ่ม
ประ านงาน น ที่ 

นายพรสิทธิ ฤทธิสาเรจ
ประ านงาน น ที่ 
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จดัท�ำโดย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุำฯ และเลือกตัง้ผูป้ระสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อาคารจามจุรี ๙ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๗๔๑๑

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ประ านงาน น ที่ 1

นายอัคเดช เกษเจริ
ประ านงาน น ที่ 13

นาย ุ นพ  คา ง
ประ านงาน น ที ่14

นายชานา   กวจันทร์
ประ านงาน น ท่ี 15

นางกั าภัค  ติเยาว์
ประ านงาน น ที่ 1

นายพงษ์สธิร สงนอย
ประ านงาน น ที่ 1

นายนที ขวั รัตน์
ประ านงาน น ที่ 19

นาย ุ ทอม สุขใ ม่
ประ านงาน น ที่ 

นายสมนก ุพลั
ประ านงาน น ที่ 1

นางสุภา ุ ศรี
ประ านงาน น ที่ 

นายอุดม  พอดี
ประ านงาน น ที่ 3

นายณัฐวัฒน์   สุขทั่ว าติ
ประ านงาน น ที่ 4

หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ
คิดเป็นร้อยละ

12 6 น.ส.พรรณพร		ภูวนวัฒก์ 128 1
151 328 46.04ไม่ประสงค์จะเลือก 20

บัตรเสียทัง บับ 3
13 1 นายสมลักษณ์		คลังเพชร์ 62

199 308 64.61
5 นายอัคเดช		เกษเจริญ 101 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 33
บัตรเสียทัง บับ 3

14 3 นายบุญนพ		ค�าแหง 127 1
147 375 39.20ไม่ประสงค์จะเลือก 14

บัตรเสียทัง บับ 6
15 6 นายช�านาญ		แก้วจันทร์ 92 1

105 195 53.85ไม่ประสงค์จะเลือก 9
บัตรเสียทัง บับ 4

16 1 นางกัญญาภัค		ติเยาว์ 82 1

167 357 46.78
4 นายจารก		ภิภักกิจ 75

ไม่ประสงค์จะเลือก 8
บัตรเสียทัง บับ 2

17 2 นายพงษ์สิธร		แสงน้อย 97 1
127 312 40.71ไม่ประสงค์จะเลือก 19

บัตรเสียทัง บับ 11
18 4 นายวิสุทธิ์		สุดบุญมา 80 1

177 305 58.03
5 นายบรรจง		มะลิวัลย์ 68

ไม่ประสงค์จะเลือก 25
บัตรเสียทัง บับ 4

19 4 นายนที		ขวัญรัตน์ 211 1
237 315 75.24ไม่ประสงค์จะเลือก 24

บัตรเสียทัง บับ 2
20 1 นางระเบียบ		ล้อมวงษ์ 124

640 926 69.11
4 นายพิศ		อ่อนทอง 159
5 นายบุญทอม		สุขใหม่ 254 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 96
บัตรเสียทัง บับ 7

21 1 นายสมนก		บุพลับ 209 1
224 268 83.58ไม่ประสงค์จะเลือก 9

บัตรเสียทัง บับ 6
22 3 นางสุภา		บุญศรี 85 1

160 200 80.00
4 นางธมลวรรณ		นาคตระกูล 49

ไม่ประสงค์จะเลือก 23
บัตรเสียทัง บับ 3

23 3 นายเอกพล		ส่งเสริม 153

522 1,012 51.58
4 นายอุดม		พอดี 304 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 62
บัตรเสียทัง บับ 3

24 2 นายศักดา		ดีมูล 61

178 306 58.17
4 นายณัฐวัฒน์		สุขทั่วญาติ 103 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 14
บัตรเสียทัง บับ 0

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง  5,937  11,555  51.38

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผลการเลอืกตัง้
ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560

นายวิสุทธิ สุด ุ มา
ประ านงาน น ที่ 1
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1. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
1.1 248,097.08         บาท

รวมค่าใชจ่้าย 248,097.08 บาท

2.1 ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 28,330.00 บาท
รวมค่าใชจ่้าย 28,330.00 บาท

3.1.1 ค่าเบีย้ประชุม 295,000.00 บาท

3.1.2 ค่าพาหนะเหมาจา่ย 50,000.00 บาท

3.1.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 18,615.00 บาท

3.1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่หอ้งประชุม 4,800.00 บาท

รวมค่าใชจ่้าย 368,415.00 บาท

4.1. ค่าตอบแทนอื่นๆ 544,213.50 บาท
4.2 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 62,900.00 บาท
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9,491.00 บาท
4.4 ค่าบ ารุงอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 3,900.00 บาท

รวมค่าใชจ่้าย 620,504.50 บาท
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเลือกตัง้ทั้งสิน้ (ขอ้มลู ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2559) 1,265,346.58     บาท

3. ค่าใชจ้่ายในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการ

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ

สรุปค่าใชจ่้ายในการเลือกตัง้
ในการหยั่งเสียงเลือกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยจ์ุฬาฯ

และเลือกตัง้ผู้ประสานงานประจ าหน่วย ป ีพ.ศ. 2560

ค่าจัดพิมพ์เอกสาร

2. ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

1
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงาน
ประจําหนวย ป 2561



การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2561 

 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2559  ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 ได้มีมติเลือกตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธุ์  เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี  2560     
บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว 
 
 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  มีมติเลือกตั้ง  นางสาวศุพัชรณันท์  เจริญจิตต์  สังกัด
คณะรัฐศาสตร์  เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงาน 
ประจ าหน่วย ประจ าปี 2561 ต่อไป 
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วงเงินฝาก

  ไม่จ ำกัดยอด

  ต้ังแต่   1 ล้ำนบำท  แต่ไม่ถึง   5 ล้ำนบำท

  ต้ังแต่   5 ล้ำนบำท  แต่ไม่ถึง 10 ล้ำนบำท

วงเงินฝาก 1 ส.ค. 2558 - 7 เม.ย. 2559 8 เม.ย. 2559 - 31 ก.ค. 2559 1 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

  ระยะเวลำ    3   เดือน 2.750 2.250 1.750
  ระยะเวลำ    6   เดือน 3.000 2.500 2.000
  ระยะเวลำ   12  เดือน
วงเงินไม่ถึง 1 ล้ำนบำท 3.100 2.600 2.100
วงเงินต้ังแต่ 1 ล้ำนบำท   แต่ไม่ถึง 20 ล้ำนบำท 3.200 2.700 2.200
วงเงินต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 30 ล้ำนบำท 3.300 2.800 2.300
วงเงินต้ังแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 50 ล้ำนบำท 3.400 2.900 2.400
วงเงินต้ังแต่ 50 ล้ำนบำท 3.500 3.000 2.500

1 ส.ค. 2558 - 7 เม.ย. 2559 8 เม.ย. 2559 - 31 ก.ค. 2559 1 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

วงเงินต้ังแต่ 1 ล้ำนบำท   แต่ไม่ถึง 20 ล้ำนบำท 3.200 2.700 2.200
วงเงินต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 30 ล้ำนบำท 3.300 2.800 2.300
วงเงินต้ังแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 50 ล้ำนบำท 3.400 2.900 2.400
วงเงินต้ังแต่ 50 ล้ำนบำท 3.500 3.000 2.500

ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินเฉลีย่คืน ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

5.000 ประชุมพิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ .....
4.750 42.000 2.755
4.000 30.000 2.800
3.000 5.000 2.850

ตารางการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ตัง้แต ่ณ วันที่ประกาศใช ้- 31 ธนัวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละตอ่ป ี)
เพ่ือใหส้มาชกิเลือกแบบใดแบบหน่ึงตามความสมคัรใจ

1.500
1.750

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อป)ี

ประเภท
เงนิกู้

1 พ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2559

1.250

เงินกู้ฉกุเฉนิ/เงินกู้สามญั/เงินกู้พิเศษ

ประเภท
ตัว๋สัญญาใช้เงนิ

วงเงนิฝาก

ประเภท
เงินฝากประจ า

ประเภท
เงินฝากออม

ทรัพย์

27 เม.ย. 2552 - 31 ธ.ค. 2559



ที 

เรือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ
3. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ
4. นายอุดม โชคศิริ เหรัญญิก
5. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล เลขานุการ
6. อาจารยชาญวิทย อุปยโส กรรมการ
7. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ กรรมการ
8. นางอารมณ โสตถิอํารุง กรรมการ
9. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา กรรมการ
10. นางสุดา หินแกว กรรมการ
11.  ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร กรรมการ
12. นางอังคณา พวงเงิน กรรมการ
13. นายลับแล ณ บางชาง กรรมการ
14. นายสมชาย หอมจันทร กรรมการ
15. นายอภิชา เดียขุนทด กรรมการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการ หสินเชือและการลงทุน

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. นายสุเทพ วิทยานันท ที่ปรึกษา
3. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
4. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานอนุกรรมการ
5. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ
6. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล อนุกรรมการ
7. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ
8. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ อนุกรรมการ
9. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
10. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ
11. นางสุดา หินแกว อนุกรรมการ
12.  ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
13. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ
14. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ
15. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
16. นายอภิชา เดียขุนทด อนุกรรมการ
17. ผูจัดการ  อนุกรรมการ
18.  รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  อนุกรรมการ
19. หัวหนาฝายสินเชื่อและการลงทุน อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกพิเศ

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
3. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานอนุกรรมการ
4. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ
5. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล อนุกรรมการ
6. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการชุดตาง  ประจําป 

7. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ อนุกรรมการ
8. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
9. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ
10. นางสุดา หินแกว อนุกรรมการ
11. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
12. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ 
13. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ
14. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
15. นายอภิชา เดียขุนทด อนุกรรมการ
16. รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี) อนุกรรมการ
17. หัวหนาฝายเงินกู  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล องเจาหนาที

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา  ประธานอนุกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ
3. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานอนุกรรมการ
4. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ
5. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล อนุกรรมการ
6. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ
7. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร  อนุกรรมการ 
8. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ
9. ผูจัดการ  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี) อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
11. รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการ

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานอนุกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ
3. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานอนุกรรมการ
4. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ
5. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล อนุกรรมการ
6. ผูจัดการ  อนุกรรมการและเลขานุการ
7. รองผูจัดการ (นายเฉลมิพร เศรษฐี)  อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
8. รองผูจัดการ  (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสัมมนาและ กอบรมวิชาชีพ

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. อาจารยอธิรัตน บุญสมบุญสกุล ประธานอนุกรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ
4.  รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานอนุกรรมการ 
5. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ
6. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ
7. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ อนุกรรมการ
8. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
9. นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ
10. นางสุดา หินแกว อนุกรรมการ
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11. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
12. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ
13. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ
14. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
15. นายอภิชา เดียขุนทด อนุกรรมการ
16. ผูจัดการ  อนุกรรมการและเลขานุการ
17. หัวหนาฝายธุรการ  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน

1. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
2. นายอุดม โชคศิริ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ อนุกรรมการ
4. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
5. นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ 
6. นางสุดา หินแกว อนุกรรมการ
7. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
8. รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี) อนุกรรมการ
9. หัวหนาฝายนิติการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

1. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง ประธานอนุกรรมการ
2. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานอนุกรรมการ
3. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ
4. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
5. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ
6. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ
7. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพั นาระบบงานคอมพิวเตอร

1. ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานอนุกรรมการ
3. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานอนุกรรมการ
4. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
5. ผูจัดการ  อนุกรรมการ
6. รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  อนุกรรมการ
7. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ
8. นายพิเชษฐ ไตรบุตรี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง ประธานกรรมการ
2. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม โชคศิริ กรรมการ
4. รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  กรรมการ
5. หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร กรรมการ
6. นายธีทัต อัชฌารักษ กรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา หทุนเรียนดี

1. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง ประธานอนุกรรมการ
2. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานอนุกรรมการ
3. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ
4. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ อนุกรรมการ
5. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
6. นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ 
7. นางสุดา หินแกว อนุกรรมการ
8. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
9. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ
10. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ
11. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
12. นายอภิชา เดียขุนทด อนุกรรมการ
13. หัวหนาฝายธุรการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานอนุกรรมการ
2. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
3. นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ
4. นางสุดา หินแกว อนุกรรมการ
5. นายอภิชา เดียขุนทด อนุกรรมการ
6. นางบังอร ตุลยวัฒนางกูร อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแ นกลยุทธ

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล ประธานอนุกรรมการ
3. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานอนุกรรมการ
4. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ
5. อาจารยชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ
6. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ
7. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
8. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ
9. ผูจัดการ  อนุกรรมการ
10. รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี) อนุกรรมการ
11. รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  อนุกรรมการ
12. หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร อนุกรรมการและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานทําลายเอกสาร

1. อาจารยอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล ประธานคณะทํางาน
2. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ คณะทํางาน
3. นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา คณะทํางาน
4. นายลับแล ณ บางชาง คณะทํางาน
5. นายอภิชา เดียขุนทด คณะทํางาน
6. หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทํางานและเลขานุการ
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ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานจําหนายครุภัณฑ

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานคณะทํางาน
2. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ คณะทํางาน
3. นางสุดา หินแกว คณะทํางาน
4. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางาน
5. นายอภิชา เดียขุนทด คณะทํางาน
6. หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทํางานและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานศก าการจายสวัสดิการเกื้อกลอาวุ ส

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานคณะทํางาน
3. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานคณะทํางาน
4. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ คณะทํางาน
5. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร คณะทํางาน 
6. ผูจัดการ  คณะทํางาน
7. หัวหนาฝายนิติการ  คณะทํางานและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานเพือพิจารณาหลักเกณฑการกพิเศ

องพนักงานประจําหนวยงาน

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานคณะทํางาน
2. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา คณะทํางาน
3. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร คณะทํางาน
4. นายลับแล ณ บางชาง คณะทํางาน
5. นายอภิชา เดียขุนทด คณะทํางาน 
6. รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี) คณะทํางาน
7. หัวหนาฝายเงินกู (นางเยาวดี ชื่นแฉง) คณะทํางานและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ

การสนับสนุนกิจกรรมนิสิตจุฬา

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานคณะทํางานฯ
2. อาจารยชาญวิทย อุปยโส คณะทํางานฯ
3. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร คณะทํางานฯ
4. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
5. รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี) คณะทํางานฯและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานสอบหา อเทจจริงการทําลายเอกสาร

1. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร ประธานคณะทํางานฯ
2. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง คณะทํางานฯ
3. นางอังคณา พวงเงิน คณะทํางานฯ
4. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
5. หัวหนาฝายนิติการ (นายจารุภูมิ สุจริตกุล) คณะทํางานฯและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานสอบหา อเทจจริงกรณีการจายเงิน ํ้า อน

1. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง ประธานคณะทํางานฯ
2. อาจารยชาญวิทย อุปยโส คณะทํางานฯ
3. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ คณะทํางานฯ
4. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร คณะทํางานฯ
5. นางอังคณา พวงเงิน คณะทํางานฯ
6. หัวหนาฝายนิติการ (นายจารุภูมิ สุจริตกุล) คณะทํางานฯและเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานตรวจรับเสื้อทีระลกเนือง น อกาสครบรอบ  ป

1. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร ประธานคณะทํางานฯ
2. นายอุลเวงค มติมาลังกรณ คณะทํางานฯ
3. นางอังคณา พวงเงิน คณะทํางานฯ
4. นายลับแล ณ บางชาง คณะทํางานฯ
5. นายอภิชา เดียขุนทด คณะทํางานฯ 
6. เจาหนาที่ธุรการ (นางบังอร ตุลยวัฒนางกูร) คณะทํางานฯ และเลขานุการ

ที 

เรือง แตงตั้งคณะทํางานแบงเ ตเลือกตั้งคณะกรรมการ

และหนวยเลือกตั้ง ประสานงาน

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานคณะทํางานฯ
2. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร คณะทํางานฯ
3.  นางอารมณ โสตถิอํารุง คณะทํางานฯ
4. นายอภิชา เดียขุนทด คณะทํางานฯ
5. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
6. รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)  คณะทํางานฯ
7. หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิก (นางอมรรัตน สันตธนะวาณิช)
   คณะทํางานฯ และเลขานุการ
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จัดทําโดย

 1. รศ.วิสนศักดิ์  อวมเพ็ง

 2. อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล

 3. อ.ชาญวิทย อุปยโส

 4. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

 5. นายลับแล  ณ บางชาง

 6. นางอังคณา  พวงเงิน

 7. น.ส.ธารินี  ทองสงฆ

ผูรวมจัดทําโดย

 8. นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ

 9. นายธนากร  ชวยวงศ

 10. นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข

รายงานกิจการ ประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ภาพปกโดย ผูชนะเลิศการประกวดออกแบบภาพปก
รายงานกิจการประจําป 2559

นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
สมาชิกคณะอักษรศาสตร

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ประมวลภาพกิจกรรม ป 

วายความอาลัย

พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีน บดินทร สยามินทราธิราช

บรมนา บพิตร รัชกาลที 

ทลเกลา  วายเงินแด

สมเดจพระเทพ  รัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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วันสหกรณแหงชาติ

วันอานันทมหิดล

วันครบรอบ  ป แหงการส าปนา จุฬา

รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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ทําบุญตักบาตร น อกาสตาง

มอบกระเชา

น อกาส ้นป หม

ครบรอบ

 ป

สอ.จุฬา

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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ทําบุญรดนํ้า อพร หญ น อกาสวันสงกรานต

ประชุม หญสามัญประจําป

พิธีเปด  

รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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แสดงความยินดี นวาระตาง

มอบทุนเรียนดี

มอบรางวัล

ออกแบบภาพปก

รายงานกิจการ

ป 

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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เยียมชมกิจการ สอ.จุฬา

หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผูประสานงาน

สัมมนาวิชาการ

รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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สัมมนาตาง

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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กิจกรรมบําเพญสาธารณประ ยชน

รายงานกิจการประจําป 2559

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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คลองตัวในการลงทุน ทำรายการสั�งซ้ือ ขาย หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. และสามารถ
เลือกกำหนดแผนการลงทุนอัตโนมัติลวงหนาดวยตัวคุณเองถึง 5 แผน ไมวาจะเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายป

บริหารจัดการพอรตไดดวยตัวเอง แสดงขอมูลการลงทุนโดยละเอียด รายงานสัดสวนการถือครองกองทุนตางๆ 
พรอมกราฟและตารางแสดงจำนวนหนวย ตนทุน มูลคาทรัพยสินปจจุบัน เพื่อชวยประเมินภาพการลงทุนที่รวม
ผลกำไรหรือขาดทุนที่ชัดเจนยิ�งขึ้น 

สมัครงาย ไมมีคาใชจาย สมัครไดที่ www.ktam.co.th เลือกเมนู  KTAM Smart Trade                
และทำตามขั้นตอนการสมัคร

สะดวก กับหลากหลายชองทางในการชำระคาซื้อและรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน

การชำระคาซื้อหนวยลงทุน 
1. ชำระเงินออนไลน (Online Payment) 
   • KTB netbank (หักเงินผานบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย)
   • บัตรเครดิต KTC (เฉพาะกองทุน RMF/LTF)
2. Direct Debit ผูกกับบัญชีเงินฝากไดถึง 8 ธนาคาร
   (ธ.กรุงไทย /ธ.กสิกรไทย /ธ.ไทยพาณิชย /ธ.กรุงศรีอยุธยา 
   /ธ.กรุงเทพ /ธ.ทหารไทย /ธ.ซีไอเอ็มบีไทย /ธ.เกียรตินาคิน)

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
เขาบัญชีเงินฝากไดถึง 8 ธนาคาร 
(ธ.กรุงไทย /ธ.กสิกรไทย /ธ.กรุงเทพ 
/ธ.ไทยพาณิชย /ธ.กรุงศรีอยุธยา 
/ธ.ทหารไทย /ธ.ซ ีไอเอ ็มบ ีไทย 
/ธ.ธนชาติ)

ครบวงจร สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ หนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF หรือหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จายได

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บลจ.กรุงไทย โทร 0-2686-6100 กด 9 

ธนาคารกรุงไทย หร�อ บร�ษัทหลักทรัพยที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูสนับสนุนการขายทั่วประเทศ

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

Free

สมัครฟรีวันน�้ที่ www.ktam.co.th เลือกเมนู KTAM Smart Trade

¢ŒÍ Ṏ́ Ò¡ºÃÔ¡ÒÃ KTAM Smart Trade 








