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สาร
นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดิฉนั ขอสงความปรารถนาดีมายังสหกรณฯ และสมาชิกทุกทาน ขอ หสหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด มีความมั่นคง นการดําเนินงาน และประสบความสําเร็จ นการดําเนินกิจการ หมี
ความเจริญยิ่ง ขึนไป เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณ และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพย
ที่นาเชื่อถือตลอดไป

(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน)
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สาร
อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด จดทะเบียนจัดตังเปนสหกรณ ึ่งเปนนิติบุคคล
ที่ดําเนินงาน นรูปแบบสถาบันการเงินที่มิ ชธนาคารตังแตวันที่ 13 มกราคม 2504 โดยตลอดระยะเวลา
55 ป การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย จุ าฯ ไดขยายตัวเพิ่มขึนมาก จากการดําเนินงานที่มีแหลง
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 และชื่อเสียง
ขององคกร
นโอกาสนี ผมขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานของสหกรณออมทรัพยจุ าฯ ที่ไดชวยสราง
ความเติบโต หแกองคกรมาตลอด และขอสงความปรารถนาดีและอํานวยพร หทุกทาน มีแตความสุข
ความเจริญ และรวมสรางความมั่นคงยั่งยืน หกับสหกรณออมทรัพยจุ าฯ สมดังวิสัยทัศน เปนสหกร
แบบอยางที่มั่นคง บริหารโปรง ส ส จสมาชิกและชุมชน ตลอดไป

(ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ)
อธิการบดี
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สาร
ประธานกรรมการ

นวาระที่สหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดดําเนินมาครบรอบ 56 ป
ของการดําเนินงาน ึ่ง นปบัญชี 2559 มีสินทรัพยรวม 40 000 ลานบาทเศษ ทุนเรือนหุน
13 000 ลานบาทเศษ และทุนสํารอง 2 266 ลานบาทเศษ นับวาสหกรณของเรา เปนสหกรณทมี่ ขี นาด หญ
และมีความมั่งคงสูง ทังนี เกิดขึนจากความไววาง จของสมาชิก ที่ หความรวมมือและสนับสนุนกิจการ
ของสหกรณตลอดมา รวมถึงความตัง จ นการทําหนาทีข่ องคณะกรรมการทุกชุด รวมถึงเจาหนาทีท่ ี่ป ิบตั ิ
หนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ และอยูภาย ตกรอบของก หมายของสหกรณ จนสหกรณออมทรัพย
จุ าฯ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และเปนสหกรณตนแบบของสหกรณหลาย แหง
นนามคณะกรรมการดําเนินการ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ หความไววาง จ และสนับสนุน
หผม และคณะกรรมการทําหนาที่ นการบริหารสหกรณ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ นสากลโลก โปรดดลบันดาล หสหกรณ
ออมทรัพยจุ าฯ ของเราเติบโตอยางมั่นคงและเปนที่พึ่งของสมาชิก และเพื่อนรวมขบวนการสหกรณ
ตอไป รวมทัง ขอ หสมาชิกมีความสุข ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนครับ

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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สหกรณ์ออมทรั ย์จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด

เรียน สมาชิกทุกท่าน
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นับว่า เป็นวันสูญเสียครั้งใหญ่หลวง ของพสกนิกร ประชาชนชาวไทย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยพระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ซึ่งประชาชน
ชาวไทยทุกคนได้รับทราบและติดตามข่าวสารมาเป็นลําดับว่า ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระประชวร และได้เสดจฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงกจะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณี ย กิ จ ตามปกติ ด้ว ยพระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ เพื่ อความผาสุ ก ของพสกนิก ร ตลอดรั ช สมั ย ที่ พ ระองค์ ท รง
ครองราชย์มาเป็นเวลา 70 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักเทิดทูน ทรงเป็น
ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ ในฐานะ
ประชาชนคนไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สิ่งที่ทําได้และควรทําคือดําเนินรอยตามเบื้อง
พระยุ ค ลบาท เช่ น นํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต เป็ น คนดี ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ฯลฯ
เท่านี้กเป็นการแสดงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.3 สูงกว่า
ร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแรงส่งจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ทั้งมาตรการ
เร่งรัดเบิกจ่าย การลงทุนขนาดเลก และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้
ต่อเนื่อง

แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนบ้าง จากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ

การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน จากอานิสงส์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ทยอยออกมาตั้งแต่
ช่วงเดือนกันยายน 2558 – เมษายน 2559 การปรับตัวดีขึ้นของรายได้เกษตรกร ที่สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลง
และระดับราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน นตัวได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา จากการก่อ สร้างคอนโดมิเนียมตามแนวรถไ าในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณ ล รวมทั้งการก่ อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรกตาม เศรษฐกิจไทย ยังอาจต้องเผชิญกับปจจัยเสี่ยง
ของการ นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจมีความล่าช้าออกไปจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ภายหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี, กระบวนการของการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป (Brexit) เป็นต้น
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ด้านอัตราดอกเบี้ยเงิน าก – เงินกู้ ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยไม่มีสัญญาณใด ๆ มาก่อน
และนับเป็นการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงครั้งแรกในรอบหลายปี คาดกันว่าที่ปรับลดเพื่อเป็นทิศทางที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และสะท้อนสภาพคล่องที่สะสมในระบบธนาคารพาณิชย์ อีกส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์ที่ชะลอลงต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกของปีนี้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยรวมขยายตัวเพียง 4.3%
ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยัง นตัวอย่างช้าๆ และเผชิญหลายปจจัยเสี่ยง อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณ ์ และความผันผวนของตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจ
บางส่วนชะลอการลงทุนขยายกิจการออกไป ขณะที่ครัวเรือนกระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่
ในระดับสูง ทําให้ความต้องการสินเชื่อในภาพรวมอยู่ในระดับต่ํา ความต้องการสินเชื่อที่ชะลอลง ทําให้การแข่งขันเงิน
ด้าน ากของระบบธนาคารพาณิชย์ลดความเข้มข้นลงด้วย เหนได้จากการออกผลิตภัณ ์เงิน ากประจําพิเศษที่มี
น้อยลง ช่วยให้ต้นทุนการระดมทุนของธนาคารพาณิชย์ต่ําลง ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินกลดลงมาอยู่
ในระดับต่ําเป็นประวัติการณ์ ทําให้ธนาคารพาณิชย์มีพื้นที่ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง หลังจากคงอัตรา
ดอกเบี้ยมายาวนาน ในด้านของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงิน ากเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ระยะ นตัว ประกอบกับยังมีระยะห่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงิน ากพอสมควร
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังคงดําเนิน
เป็นไปด้วยดี ไม่ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากดําเนินการด้าน
สินเชื่อแก่สมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าอัตราในตลาดการเงินอยู่แล้ว ทั้งนี้ มีการปรับลดดอกเบี้ยเงิน ากประจํา
และตัวสัญญาใช้เงินลงร้อยละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุน และลดช่องว่าง
ของอัตราดอกเบี้ยเงิน ากและเงินกู้ไม่ให้ห่างกันมากนัก
ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากปีก่อนๆ กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 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 ส่วนดอกเบี้ยค้างชําระตั้งแต่เริ่มสัญญา (มิ.ย. 2556) ถึง 31 ธ.ค. 2558 แบ่งชําระเป็นรายครึ่งปี
จํานวนเท่าๆ กัน และชําระภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคําสั่งเหนชอบ ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังวันที่
31 ธันวาคม 2558 จะชําระในวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน และชําระภายในระยะเวลา 12 ปีครึ่ง เริ่มชําระงวด
แรกในเดือนม.ค. 2559 จ่ายดอกเบี้ยแต่ละเดือนเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดไป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับชําระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยจาก สคจ. ดังนี้ ชําระเป็นเงินต้นรวม 114,480,000.00
บาท ดอกเบี้ยรวม 41,252,005.48 บาท ดอกเบี้ยค้าง (ชําระ 5 ปี) รวม 20,941,424.66 บาท รวมชําระทั้งหมด
จํานวน 176,673,430.14 บาท ซึ่งเงินที่รับชําระหนี้มานั้น สหกรณ์ได้บันทึกรายการตามหลักการบัญชี
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ถึงแม้ว่าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะต้องลงทุนเพื่อให้มีรายได้และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเปาหมาย แต่เรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก สหกรณ์กไม่ได้ละเลย
ในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ปรับเพิ่มวงเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุจากเดิม
สูงสุดรายละ 500,000 บาท เพิ่มเป็นสูงสุดรายละ 600,000 บาท และหากสมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ จ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาท
นอกจากนี้ ในด้านการบริการบัตรสมาชิกร่วมกับเอทีเอมกรุงศรีนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ปรับให้เป็น
ระบบออนไลน์ เบิกเงินสหกรณ์ผ่านตู้เอทีเอมกรุงศรีได้สูงสุดวันละ 100,000 บาท ซึ่งทําให้สมาชิกมีความคล่องตัวใน
การใช้บริการเบิกถอนผ่านเอทีเอมมากขึ้นนอกเวลาทําการของสหกรณ์
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่เพิ่มเติมในปีนี้และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปีแก่สมาชิกผู้มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งยังอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สมาชิกผู้สนใจ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์มากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน
จะเหนได้ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจภายนอกจะผันผวนเช่นไร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังคงยึดมั่นในการดําเนิน
กิจการภายใต้ห ลักสหกรณ์ และภายใต้ก ฎหมาย ข้อบัง คับและระเบี ยบต่างๆ โดยเคร่ง ครัด เพื่อให้ สมาชิ กได้รั บ
ประโยชน์สูงสุด ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ใน
มาตรฐานระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นที่ยืนยันว่าระบบสหกรณ์นั้นช่วยยกระดับเศรษฐกิจของสมาชิก และระดับชาติได้จริง
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ลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน่วย: บาท
รายการ

ปี 2559

จํานวนสมาชิก (ราย)

ปี 2558

เ ิ่ม (ลด)

ร้อยล

15,959

15,646

313

2.00

สินทร
นทรัพย์รรวม
นทรั
วม

40,083,786,897.38

37,239,023,391.83

2,844,763,505.55

7.64

ทุนเร
นเรือนหุ้น
นเรื

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

535,798,375.25

737,893,460.08

(202,095,084.83)

(27.39)

4,232,756,354.30

3,459,044,981.86

773,711,372.44

22.37

10,218,373,986.70

9,793,916,216.46

424,457,770.24

4.33

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ
เงินรับั ากออมทรั
ากออมทรพั ย์
เงินรับั ากประจํ
ากประจํา
เงินรับั ากปลอดภาษี
ากปลอดภาษี
รวมเงินรับ าก

-

103,383,600.00

(103,383,600.00) (100.00)

14,451,130,341.00

13,356,344,798.32

1,094,785,542.68

8.20

เงินนให้
นใหสมาชิ
ให้สมาชิกกกเพิ
กกูกู้เพิ่มระหว่างปี
างปี
างป

4,626,769,000.00

4,559,370,100.00

67,398,900.00

1.48

สมาชิกชําระคืนเง
นเงินกูระหว่
นเงิ
้ระหว่างปี
างปี
างป

4,370,374,035.03

4,151,123,508.27

219,250,526.76

5.28

ลูกหนีเงเงิ้เงินกู้--สมาชิ
สมาชิก คงเหลือ

5,901,855,346.26

5,645,460,381.29

256,394,964.97

4.54

เงินนให้
นใหสหกรณ์
ให้สสหกรณ
สหกรณ์
หกรณ์อื่นกูเพิ
้เพิ่มระหว่าางปี
างป
งปี

9,404,050,000.00

8,897,250,000.00

506,800,000.00

5.70

สหกรณ์อื่นชําระคืนนเง
นเงิเงินกู้ระหว่างปี
างป
างปี

8,651,631,914.60

7,972,777,657.42

678,854,257.18

8.51

ลูกหนีเงเงิ้เงินกู้- สหกรณ
สหกรณ์อื่น คงเหลื
คงเหลอ

12,346,307,972.08

11,593,889,886.68

752,418,085.40

6.49

เงินนลงท
นลงทุ
ลงทุน

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

915,955,428.81

778,017,912.15

137,937,516.66

17.73

กําไรสุททธ
ทธิธิประจําาปี
าปปี
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สมาชิก า
สมาชิก
จานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
บวก รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
คืนสมาชิกภาพระหว่างปี
รวมเป็นจํานวนสมาชิก
หัก ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 10 (1), (3), (5), (6), (7)
คงเหลือจานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559

11,507
335
11,905
277
11,628

สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ
สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1

ร องค์

สมาชิกสมทบ
จานวนสมาชิกสมทบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
บวก รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี

4,075
326

ราย
ราย

รวมเป็นจํานวนสมาชิกสมทบ

4,401

ราย

71

ราย

4,330

ราย

15,959

ราย

หัก ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 17/8
คงเหลือจานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
รวมจานวนสมาชิกทังหมด
สมาชิก

สมาชิกสมทบ
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ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สมาชิกเพิ2559
่มหุ้นระหว่างปี
ยอดยกมา ณ วันบวก
ที่ 1 มกราคม
เงินค่าหุ้นรายเดือน

บวก

513,430,560.00

266,933,800.00

เงินค่าหุ้นรายเดือน

513,430,560.00

จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี

รวมเป็นเงิน

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559

หัก

266,933,800.00

สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี
รวมเป็นเงิน

หัก

12,473,453,690.00

จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559

บาท

12,473,453,690.00 บาท บาท
780,364,360.00

บาท

13,253,818,050.00

บาท

172,937,970.00

บาท

13,080,880,080.00

บาท

780,364,360.00

13,253,818,050.00
172,937,970.00

13,080,880,080.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เงินรับ ากแล ตัวสั

เงินรับ ากแล ตัวสั

าใช้เงิน

าใช้เงิน

เงิน ากออมทรั ย์
เงิน ากออมทรั
(บาท) ย์

ตัวสั

าใช้เงิน
ตัวสั
(บาท) าใช้เงิน

(บาท)
675,026,222.47

3,459,044,981.86
22,658,420,889.76 9,793,916,216.46
11,744,632,071.33

103,383,600.00
77,847,400.00

675,026,222.47
534,155,737.78

22,658,420,889.76
21,884,709,517.32 11,744,632,071.33
11,320,174,301.09

77,847,400.00
181,231,000.00

534,155,737.78
675,026,222.47

ก สมาชิเงิกนถอนเงิ
4,232,756,354.30 11,320,174,301.09
10,218,373,986.70
าก ณน วัากระหว่
นที่ 31 าันงปี
วาคม 2559 21,884,709,517.32

181,231,000.00
-

675,026,222.47
534,155,737.78

อดยกมา บวก
ณ วันเงิทีน่ 1ากเพิ
มกราคม
่มระหว่า2559
งปี

วก เงินหักากเพิ
่มระหว่
างปีน ากระหว่างปี
สมาชิ
กถอนเงิ

น าก ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559

4,232,756,354.30

(บาท)
9,793,916,216.46

เงิน ากปลอด าษี
เงิน ากปลอด
(บาท) าษี

(บาท)
103,383,600.00

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

(บาท)
3,459,044,981.86

เงิน ากปร จา
เงิน ากปร
(บาท) จา

10,218,373,986.70

-

534,155,737.78
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ในปี 2559 สหกรณ์เสนอแบบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนเพื่อให้สสหกรณ
มาชิกออมทรั
เลือพกแบบใดแบบหนึ
ยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํา่งกัตามความ
ด
สมัครใจ ดังนี้

เงินให้ก้แก่สมาชิก
แบบที่

อัตราดอกเบียเงินก้ (ร้อยล )

เงินเ ลี่ยคืน (ร้อยล )

ดอกเบียเงินก้สุท ิ

1 ในปี 2559 สหกรณ์เ5.00
่กับที่ปนระชุ
ารณาจั
าไรสุทธิ
.....
สนอแบบอัตราดอกเบี้ยเงิขึน้นกูอยู้และเงิ
เฉลี่ยมคืใหญ่
นเพืพ่อิจให้
สมาชิดกสรรกํ
เลือกแบบใดแบบหนึ
่งตามความ
2 ดังนี้
4.75
42.00
2.755
สมัครใจ
3 แบบที่
4 1

4.00ยเงินก้ (ร้อยล )
อัตราดอกเบี
3.005.00

เงินเ ลี่ยคื30.00
น (ร้อยล )

ดอกเบียเงินก้2.800
สุท ิ

ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่พ5.00
ิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

..... 2.850

2

4.75

42.00

2.755

3

4.00

30.00

2.800

4

3.00

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก ให้กู้ระหว่างปี
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หัก สมาชิกชําระคืนระหว่างปี
บวก ให้กู้ระหว่างปี

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
หัก สมาชิกชําระคืนระหว่างปี

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559

เงินก้ ุกเ ิน
(บาท)
25,801,299.21

เงินก้ ุกเ ิน
(บาท)
95,223,900.00
25,801,299.21

97,379,800.00

95,223,900.00

23,645,399.21

97,379,800.00

23,645,399.21

เงินก้สามั 5.00
(บาท)

1,336,476,512.67

เงินก้สามั
(บาท)
1,886,138,100.00

เงินก้ ิเศษ
(บาท)

รวมยอดเงินก้
ทุกปร เ ท (บาท)
2.850

4,283,182,569.41

5,645,460,381.29

เงินก้ ิเศษ
รวมยอดเงินก้
(บาท)
ทุกปร เ4,626,769,000.00
ท (บาท)
2,645,407,000.00

1,336,476,512.67

4,283,182,569.41

5,645,460,381.29

1,886,138,100.00

2,645,407,000.00

4,626,769,000.00

1,845,233,740.18

2,427,760,494.85

4,370,374,035.03

1,377,380,872.49

4,500,829,074.56

5,901,855,346.26

1,845,233,740.18
1,377,380,872.49

2,427,760,494.85

4,500,829,074.56

4,370,374,035.03

5,901,855,346.26
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เงิ นให้ก้ เงิ นนาไป ากสหกรณ์อื่น เงิน ลงทุ นในกองทุ น ส่ว นบุคคลการลงทุนในตราสารทุน
เงิ นให้ก้ เงิ นนาไป ากสหกรณ์อื่น เงิน ลงทุ นในกองทุ น ส่ว นบุคคลการลงทุนในตราสารทุน
แล การลงทุนในตราสารหนี
แล การลงทุนในตราสารหนี

สภาพคล่ องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลั งจากให้ สมาชิ กกู้ยืมแล้ว สหกรณ์ ฯ ได้นําไปแบ่ง ปนให้ส หกรณ์ต่างๆ
สภาพคล่ องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลั งจากให้ สมาชิ กกู้ยืมแล้ว สหกรณ์ ฯ ได้นําไปแบ่ง ปนให้ส หกรณ์ต่างๆ
ได้กู้ยืมหรือนําไป ากเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความมั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก
ได้กู้ยืมหรือนําไป ากเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความมั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก
กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่นที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องมีหลักทรัพย์มาจํานองเป็นประกันด้วย สภาพคล่องอีกส่วน
กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่นที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องมีหลักทรัพย์มาจํานองเป็นประกันด้วย สภาพคล่องอีกส่วน
หนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้นําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป เพื่อให้เกิดดอกผล
หนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้นําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป เพื่อให้เกิดดอกผล
งอกเงยนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก และสภาพคล่องส่วนที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น สหกรณ์ได้จัดตั้ง
งอกเงยนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก และสภาพคล่องส่วนที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น สหกรณ์ได้จัดตั้ง
กองทุนส่วนบุคคลขึ้น 3 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่งบริหารผลตอบแทนโดยสหกรณ์กําหนดนโยบาย
กองทุนส่วนบุคคลขึ้น 3 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่งบริหารผลตอบแทนโดยสหกรณ์กําหนดนโยบาย
การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนของสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ยอดเงินให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ ยอดเงินนํา าก
การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนของสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ยอดเงินให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ ยอดเงินนํา าก
สหกรณ์ต่างๆ ยอดเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สหกรณ์ต่างๆ ยอดเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีดงั นี้
มีดังนี้
เงินให้สหกรณ์อนื่ กู้ ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2559
เงินให้สหกรณ์อนื่ กู้ ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2559
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชําระหนี้คืนระหว่างปี
หัก รับชําระหนี้คืนระหว่างปี
เงินให้สหกรณ์อื่นก้ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
เงินให้สหกรณ์อื่นก้ ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
เงินนาไป ากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 นั วาคม 2559
เงินนาไป ากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 นั วาคม 2559
กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 นั วาคม 2559
การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559
การลงทุนในตราสารหนี ณ วันที่ 31 นั วาคม 2559
การลงทุนในตราสารหนี ณ วันที่ 31 ันวาคม 2559

2558
ปีปี2558

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

111 สัญญา
111 สัญญา
66 สัญญา
66 สัญญา
66 สัญญา
66 สัญญา
111 สั า
111 สั า
8 สหกรณ์
8 สหกรณ์
3 กองทุน
3 กองทุน
5 แห่ง
5 แห่
ฉบังบ
130 แห่ง
130 แห่ง

เป็นเงิน
11,593,889,886.68
เป็นเงิน
11,593,889,886.68
เป็นเงิน
9,404,050,000.00
เป็นเงิน
9,404,050,000.00
เป็นเงิน
8,651,631,914.60
เป็นเงิน
8,651,631,914.60
เปนเงิน
12,346,307,972.08
เปนเงิน
12,346,307,972.08
เปนเงิน
1,889,458,399.86
เปนเงิน
1,889,458,399.86
1,828,430,885.30
เปนเงิน
1,800,000,000.00
เปนเงิน
1,800,000,000.00
เปนเงิน
577,201,010.00
เปนเงิน
577,201,010.00
เปนเงิน
16,520,700,000.00
เปนเงิน
16,520,700,000.00

2559
ปี ปี2559
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รายงาน ลการติดตามเร่งรัดหนีสิน องสหกรณ์
สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้างชําระ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด ในปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้
ทั้งสิ้นจํานวน 43 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 12,464,462.20 บาท อย่างไรกตาม ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างชําระคงเหลืออยู่
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเตมจํานวน ตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ
จํานวน 204 ราย เป็นเงินจํานวนเงิน 78,739,231.88 บาท แยกรายละเอียดได้ดงั นี้
1.ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ปกติ*
2.ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน**
3.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย***
4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ****
5. ลูกหนี้ชนั้ สูญ*****
รวมหนีค้างชาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จานวน

71
8
6
5
114
204

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เปนเงิน

24,530,275.40
909,279.36
3,546,393.52
2,433,951.69
47,319,331.91
78,739,231.88

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ
* ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ปกติ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่เกิน 3
เดือน (ยังไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
** ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน เกินกว่า 3
เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% ของหนี้ค้างชําระ (หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จํานอง
เป็นประกัน)
*** ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% ของหนี้ค้างชําระ (หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จํานองเป็นประกัน)
**** ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบีย้ เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือนนับ
แต่วันที่ครบกําหนดชําระ ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ของหนี้ค้างชําระ (หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่
จํานองเป็นประกัน)
***** ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่สามารถชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยได้โดยสิ้นเชิง
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การใช้ทุนสา ารณปร ยชน์
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้
จานวนเงิน
ที่
รายการ
(บาท)
1.
26 มีนาคม

ทลเกล้า ถวายเงิน
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวม

2.

100,000.00
100,000.00

เ ื่อสมาชิกแล ปร ชาคมชาวจุ า

18 เมษายน

สนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ "รากแก้ว"
ครั้งที่ 28 จัดโดย องค์การบริหารสโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3,000.00

20 เมษายน

สนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ 27
จัดโดย องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3,000.00

26 เมษายน

สนับสนุนบริจาคเงินสมทบ "เขมวันอานันทมหิดล"

29 เมษายน

สนับสนุนกิจกรรม โครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ "จุฬารักษ์โลก"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ

10,000.00
100,000.00

13 พฤษภาคม สนับสนุนอนุเคราะห์ผลิตภัณ ์น้ําดื่ม โครงการค่ายปลายปี
ปีการศึกษา 2558 จัดโดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณ ิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3,000.00

31 พฤษภาคม สนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายวิชาการก้าวกล้า ครั้งที่ 16
จัดโดย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ตุลาคม ร่วมสนับสนุนจัดโครงการค่ายเสริมทักษะวิชาการและการคิดแบบ
นักวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ
จัดโดย คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณ ิต คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 พฤศจิกายน ร่วมสมทบทุน โครงการปลูกปาชายเลน คืนธรรมชาติสู่ชุมชน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ายมัธยม

3,000.00
3,000.00

3,000.00
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ที่

รายการ

29 พฤศจิกายน ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการค่ายวิชาการทานตะวัน ครั้งที่ 24
ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
จัดโดย ค่ายวิชาการทานตะวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
รวม
3.

จานวนเงิน
(บาท)
3,000.00

23,000.00
154,000.00

ร่วมทาบุ ทอดกฐิน- ้าปาสามัคคี

21 มกราคม

ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่
21 จํากัด ณ มณ ลพีธี วัดบ้านกรอน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มีนาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด
ณ วัดบ้านขี้เหลก อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
16 มีนาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร จํากัด
เพื่อจัดซื้อที่ดินให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
11 พฤษภาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์สุโขทัยธรรมาธิราช
จํากัด เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
25 พฤษภาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
25 พฤษภาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ณ วัดน้ําแปงพนาราม อ.ปง จ.พะเยา

2,000.00

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

1,500.00

2,000.00
1,000.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

8 มิถุนายน

ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
สมเดจพระพุทธเลิศหล้า จํากัด เพื่อพัฒนาหอผู้ปวยหนักกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสมเดจพระพุทธเลิศหล้า

1,000.00

13 มิถุนายน

ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กระบี่ จํากัด เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณ ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลกระบี่
ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดห้วยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

1,000.00

2 สิงหาคม

1,000.00
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ที่

รายการ

2 สิงหาคม

ร่วมทําบุญกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
ณ วัดท่าแย้เจริญธรรม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ร่วมทําบุญโครงการผ้าปาเพื่อการศึกษากับ สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
จํากัด ณ โรงเรียนชะอมสามัคคีธรรม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และโรงเรียน
บ้านห้วยกรุ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด ณ วัดสร้างแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จํากัด
ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ร่วมทําบุญถวายผ้ากฐินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากัด
ณ วัดปาพระโต อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จํากัด
ณ วัดถ้ําโกเบ อ.เขาพนม จ.กระบี่
ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด เพื่อ
สมทบทุนสร้างซุ้มพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร
ไว้บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
ณ วัดปาดงยางดงก้าว อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไ า
ส่วนภูมิภาค จํากัด ณ วัด(ปา)ปฐมโพธิญาณ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี กับ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด
ณ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด
ณ วัดปาศรีวิไลวัลย์ อ.เชียงคาน จ.เลย

3 สิงหาคม

25 สิงหาคม
25 สิงหาคม
25 สิงหาคม
29 สิงหาคม
9 กันยายน
9 กันยายน
9 กันยายน

15 กันยายน
28 กันยายน
28 กันยายน
4 ตุลาคม
6 ตุลาคม
11 ตุลาคม

จานวนเงิน
(บาท)
1,000.00
1,500.00

5,000.00
1,000.00
1,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
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ที่

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่
รายการ รายการ
ที่
จานวนเงิ
น สมาชิกของชุมนุม
(บาท)
(บาท)
18 ตุลาคมรายการ
ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสมาคม าปนกิ
จสงเคราะห์
1,000.00
18 ตุอลอมทรั
าคม พ18
ค(บาท)
คีเกหลกวนาราม
ับสมาคม
กของชุสมมาชิ
นุม กของชุมนุม1,000.00 1,000.00
าคมาบุญทอดกฐิ
ร่วมทํ
ทอดกฐิ
นสามัคคีาปนกิ
กอ.เมื
ับสมาคม
าปนกิสจมาชิ
สงเคราะห์
สหกรณ์
ย์แร่ห่ตุวงลมทํ
ประเทศไทย
ณนาวับุสามั
ดญปาภู
อจงสงเคราะห์
จ.เลย
คคีกับสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สมาชิ
กของชุ
มนุสหกรณ์
มพย์แห่องอมทรั
1,000.00
สหกรณ์
ออมทรั
ประเทศไทย
ณ วัดปาภูเหลกวนาราม
อ.เมือง จ.เลยอ.เมือง จ.เลย
พย์แห่งประเทศไทย
ณ วัดปาภูเหลกวนาราม
31 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จํากัด
1,000.00
ประเทศไทย ณ วัดปาภู
เ
หลกวนาราม
อ.เมื
อ
ง
จ.เลย
31 ตุลาคม
ทอดผ้
คคีกาับโปาสามั
สหกรณ์คคีกการเกษตรรั
รี จํากัดตนบุรี จํากัด
1,000.00 1,000.00
31 ร่ตุปวลมทํ
าคมาบุทญางการแพทย์
ร่วมทําปาสามั
าบุญมอบให้
ทอดผ้
ับตสหกรณ์
ารเกษตรรั
เพื่อสมทบทุ
นจัดหาอุ
กรณ์
รงพยาบาลรั
นบุรี ตกนบุ
มัคคีกับสหกรณ์กจ.สุ
ารเกษตรรั
ากั่อดสมทบทุนเพืจัด่อหาอุ
ปกรณ์
ทดางการแพทย์
มอบให้โรงพยาบาลรั
นบุรี
สมทบทุ
นจั1,000.00
หาอุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบให้โตรงพยาบาลรั
ตนบุรี
รินทร์ ตนบุรี จํเพื
รณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลรั
จ.สุรตินนบุ
ทร์รี จ.สุรินทร์
31 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุ ดาหาร จํากัด
1,000.00
ตุลาคม บ้31านบางทรายน้
ร่ตุวลมทํ
นาบุสามั
คคีกับจ.มุ
สหกรณ์
พย์ครูอมอมทรั
กุ ดาหาร
1,000.00 1,000.00
าคมาบุญทอดกฐิ
ทอดกฐิ
นสามั
คคีอกอมทรั
ับสหกรณ์
พย์คจํรูามกักุ ดดาหาร จํากัด
ณ วั31
ดทรายทอง
อร่ยวมทํ
อ.หว้
าญนใหญ่
กดาหาร
คคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุ ดาหาร
ด ณ วับ้ดาทรายทอง
1,000.00
ณ จํวัดากัทรายทอง
นบางทรายน้
อย อ.หว้านใหญ่
จ.มุกาดาหาร
บ้านบางทรายน้
อย อ.หว้
นใหญ่ จ.มุกดาหาร
71,000.00
งทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร รวม
รวม
71,000.00 71,000.00
รวม
4.
ส่งเสริม สนับสนุน บวนการสหกรณ์
รวม
71,000.00
4.
ส่4.งเสริม สนับส่สนุ
งเสริน มบวนการสหกรณ์
สนับสนุน บวนการสหกรณ์
2,000.00
4 มกราคม สนับสนุนงบประมาณประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 กับ สหกรณ์ออม
นการสหกรณ์
บสนุนงบประมาณประชุ
มใหญ่จํสาามั
กับาปีสหกรณ์
สนั
บสนุกนารสกลนคร
งบประมาณประชุ
มใหญ่าสปีามั2558
ญประจํ
2558 อกัอม
บ สหกรณ์ออม 2,000.00 2,000.00
ทรัพ4ย์ขมกราคม
้าราชการสั4งมกราคม
กัสนั
ดกระทรวงศึ
กษาธิ
กัดญประจํ
ประจํ
าปีนชมรมเจ้
2558 กัาบหน้
สหกรณ์
อมทรั
2,000.00
ทรั
้าอราชการสั
ษาธิ
กยารสกลนคร
ากัด
พย์งขกั้าพดราชการสั
งกันกดออกเฉี
กระทรวงศึ
จํากัด
16ะชุมีมนใหญ่
าคมสามัญสนั
บสนุ
าพทีย์่สขหกรณ์
ออมทรั
ย์กระทรวงศึ
ภาคตะวั
งเหนืกอษาธิกจํารสกลนคร
10,000.00
ระทรวงศึกษาธิกจัารสกลนคร
ด สนั
16 มีนาคม
สนุนชมรมเจ้
าสหน้
ทีประจํ
่สหกรณ์
อมทรั
พย์ภาคตะวั
ยงเหนื
อ ยงเหนือ 10,000.00 10,000.00
มีนบาคม
บสนุ
ชมรมเจ้
าที่สหกรณ์
ออมทรันพออกเฉี
ย์ภาคตะวั
นออกเฉี
ดการประชุ
มจํสัามกั16
มนาและประชุ
มสนั
ใหญ่
ามันาญ
าาปีหน้อ2559

ที่สหกรณ์
ออมทรัสนั
พย์บภสนุ
าคตะวั
นออกเฉี
อ จัมอดสัอมทรั
จัยดางเหนื
การประชุ
มมนาและประชุ
มใหญ่สนามั
ญประจํ
การประชุ
ม10,000.00
สัมมนาและประชุ
มใหญ่าสปีามั2559
ญประจําปี10,000.00
2559
26
เมษายน
นชมรมเจ้
าหน้
ที่สหกรณ์
พย์ภาคกลาง/ตะวั
ออก
ละประชุมใหญ่สามั
าปีม2559
26ประจํ
เมษายน
สนับสนุนชมรมเจ้
าสหน้
ทีประจํ
่สหกรณ์
อมทรั
พย์ภาคกลาง/ตะวั
นออก
เมษายน
บสนุ
ชมรมเจ้
าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคกลาง/ตะวั
นออก
จัดญการประชุ
สัม26มนาและประชุ
มสนั
ใหญ่
ามันาญ
าาปีหน้อ2559

ที9่สมิหกรณ์
พย์บภสนุ
าคกลาง/ตะวั
นจัออก
ดการประชุจัมดดสัการประชุ
มมนาและประชุ
มใหญ่
สามัญพประจํ
สัสหกรณ์
มมนาและประชุ
มย์ใหญ่าสปีามั2559
ญประจําปี 2559
ถุนายนออมทรัสนั
นวิทยากรบรรยายในการจั
อบรมให้
กมับ10,000.00
ออมทรั
4,220.00
ละประชุมใหญ่สามั
ปี 2559
มิถุนาายน
สนุนวิทยากรบรรยายในการจั
ดอบรมให้กับดสหกรณ์
พย์ ออมทรัพย์
ถาุนกับดายน
สนับสนุนวิทยากรบรรยายในการจั
อบรมให้อกอมทรั
ับสหกรณ์
พนัญก9ประจํ
งานไออาร์
พ9ีซี มิจํสนั

10,000.00 10,000.00
4,220.00 4,220.00

ายในการจั
ออมทรั
ย์ ดอบรมให้
พนัพกงานไออาร์
ี จํกาับกัสหกรณ์
ด 4,220.00
พนัพกีซงานไออาร์
พีซี อจํอมทรั
ากัด พย์มิตซูบิชิ
7 กรกฎาคมดอบรมให้
สนับกสนุับนสหกรณ์
วิทยากรบรรยายในจั
3,740.00
ด
27 กรกฎาคม
สนับจํสนุ
ดอบรมให้กับดสหกรณ์
พย์มติ อซูอมทรั
บิชิ พย์มิตซูบิชิ 3,740.00 3,740.00
27 กรกฎาคม
สนับสนุนวิทยากรบรรยายในจั
อบรมให้อกอมทรั
ับสหกรณ์
มอเตอร์
ส ประเทศไทย
ากัดนวิทยากรบรรยายในจั
ายในจั
ดอบรมให้สนั
กับบสหกรณ์
ออมทรั
ย์มติ ซูกบับสิชชมรมผู
ิ ประเทศไทย
มอเตอร์
จํากั3,740.00
ด ออมทรั
มอเตอร์
ส ประเทศไทย
จํากัพดย์
4 สิงหาคม
สนุนการจั
ดสัมพมนาให้
้จัดการสหกรณ์
10,000.00
จํากัด
สิงหาคม 4 สิสนั
บสนุนการจั
มมนาให้
้จัดกการสหกรณ์
อมทรัพย์ ออมทรัพย์
10,000.00 10,000.00
งหาคม
สนัดบสัสนุ
นการจักดับสัชมรมผู
มมนาให้
ับชมรมผู้จัดอการสหกรณ์
แห่ง4ประเทศไทย
ชมรมผู้จัดร่การสหกรณ์
ย์ งประเทศไทย
แห่งพประเทศไทย
9ให้กักนับยายน
วมบริจาคเงิอนอมทรั
ให้กับพแห่
สหกรณ์
ออมทรั
ย์กรมปศุ10,000.00
สัตว์ จํากัด
1,000.00
9 กันยายน 9 กัร่นวยายน
มบริ
ให้
กับจอสหกรณ์
พย์กรมปศุ
กัด สัตว์ จํากัด
1,000.00 1,000.00
มบริ
าคเงิ
ับสหกรณ์
ออมทรัสัตพว์ย์กจํารมปศุ
เนื่องในโอกาสครบรอบ
36 จปีาคเงิ
แห่ร่งนวการก่
ตั้ง นให้อกอมทรั
กรณ์
อมทรัพย์กอนุ
รมปศุ
สัตว์ขจํองขวั
ากัดญในวั
เนื่อนงในโอกาสครบรอบ
36 1,000.00
ปีาแห่
งการก่
้ง งการก่อตั้ง
เนื่องในโอกาสครบรอบ
36 อปีตัแห่
5 ตุลอาคม
เคราะห์
ประชุมใหญ่
สามัญประจํ
ปี 2559
2,000.00
36 ปี แห่งการก่สหกรณ์
อตั้ง 5 ตุอลอมทรั
าคม พย์5คตุอนุ
เคราะห์
ญในวัขนองขวั
ประชุญมในวั
ใหญ่นสประชุ
ามัญประจํ
2,000.00 2,000.00
อนุ
มใหญ่าสปีามั2559
ญประจําปี 2559
รูลราคม
าชบุ
รี จําขกัองขวั
ด เคราะห์
นประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรั
รอมทรั
าชบุ
ร2,000.00
ดราชบุรี จํากัด
พี จําย์ปีาคกัรู2559
พฤศจิกายน อนุเคราะห์ของขวัญในวันประชุมสหกรณ์
ใหญ่พสย์คามัรูอญ
ประจํ
2,000.00
ชบุรี จํากัด
17 พฤศจิ
กายน
เคราะห์
ประชุ
ใหญ่นสประชุ
ามัญประจํ
2,000.00 2,000.00
17พย์พฤศจิ
กายนขจัขงองขวั
อนุ
มใหญ่าสปีามั2559
ญประจําปี 2559
สหกรณ์
ออมทรั
สอนุ
าธารณสุ
หวัดเคราะห์
พัญงในวั
งา จํขนาองขวั
กัด ญมในวั
นประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรั
พย์สาธารณสุ
หวัดพังงาขจัจํงาหวั
กัดดพังงา จํากัด
สหกรณ์
ออมทรั2,000.00
พขย์จัสงาธารณสุ
รวม
44,960.00
รณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
รวม
44,960.00 44,960.00
รวม
รวม
44,960.00

32 รายงานกิจการประจําป 2559
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จานวนเงิน จานวนเงิน จานวนเงิน
รายการ
ที่
ที่
รายการ รายการ
(บาท)
จานวนเงิน น
จานวนเงิ
(บาท)
(บาท)
รายการ
รายการ
5.
สา ารณกุ
(บาท)
ศล
5. ศล สา5. ารณกุศลสา ารณกุ(บาท)
4 มกราคม ร่4วมบริ
จาคกับ4สหกรณ์
ย์มบริ
สหภาพแรงงานไทยอคริ
ลิคพไย์สเบอร์
จํากัดลิคไ เบอร์ จํล1,500.00
มกราคม
จาคกั
บสหกรณ์
ออมทรั
หภาพแรงงานไทยอคริ
มกราคม
ร่วมบริออมทรั
จาคกัร่บพวสหกรณ์
ออมทรั
พย์สหภาพแรงงานไทยอคริ
าิคกัได เบอร์ จํากัด1,500.00 1,500.00
จัดทําโครงการส่
งจัเสริ
นโครงการส่
คุมณและสนั
ภาพชี
วิตสนุสมาชิ
ครอบครั
และ
สหภาพแรงงานไทยอคริ
เบอร์
รัทรัพย์พสย์หภาพแรงงานไทยอคริ
ลิคลไิคไเบอร์
าจํกัาดกัดจับดสนุ
1,500.00
1,500.00
ทํงาเสริ
งบเสริ
มนและสนั
บสนุวนิตวคุสมาชิ
ณภาพชี
วิตสมาชิวและ
ก ครอบครัวและ
ดทํมาจํและสนั
โครงการส่
คุกณภาพชี
ก ครอบครั
ชน
โดยมอบอุ
สโดยมอบอุ
่งเสริชุมมการศึ
กษาให้
โรงเรี
ยนวัสกด่งษาให้
หนองผั
กชีกยษาให้
บสนุน นคุณคุณภาพชี
ภาพชีชุวิตมวสมาชิ
ิตสมาชิ
ครอบครั
วและ
นัสนับสนุ
ก กครอบครั
วชน
และ
ชนปกรณ์
โดยมอบอุ
ปมกรณ์
เสริ
มการศึ
โรงเรียกนวั
ชุปมกรณ์
ส่งเสริ
การศึ
โรงเรี
นวัดหนองผั
ชี ดหนองผักชี
อ.หนองแค
จ.สระบุ
มการศึกษาให้
กษาให้โรงเรี
โรงเรี
ยนวัดหนองผั
ดหนองผั
ริสริมการศึ
ยนวั
กอ.หนองแค
ชีกรชีี
อ.หนองแค
จ.สระบุ
รี จ.สระบุรี
26 เมษายน ร่26
วมสมทบทุ
กับเมษายน
นักงานส่งนร่เสริ
ทีสหกรณ์
่ 1 กรุงเทพมหานคร
วกัมสมทบทุ
นกกัรุบงงเสริ
สํเทพมหานคร
านัมกสหกรณ์
งานส่งเสริ
พื้นที่ 1
เมษายนน26
ร่สํวามสมทบทุ
บมสํสหกรณ์
านักงานส่
กพืรุ้นงมเทพมหานคร
พื้นที่ 1 1,000.00
1,000.00 1,000.00
จังดเทพมหานคร
ทํารางน้ําเพืพื่อ้นพืรองรั
น้ํา นและถั
เกบน้
เพื
่อให้นบงักน้เกบน้
เรีํายนและถั
นใช้
ประโยชน์
ส่งเสริมสหกรณ์
มสหกรณ์กรุกงรุเทพมหานคร
งเสริ
ทีจั้นด่ ที1ทํ่ 1บารางน้
1,000.00
จัด่อทํรองรั
างรางน้
ําําําเพื
่อนและถั
รองรั
่อให้ประโยชน์
นักเรียนใช้ประโยชน์
ําเพื
บน้1,000.00
ํา เพื
่องให้เกบน้
นักเรีํา ยเพืนใช้
ในฤดู
แ
ล้
ง
ในโครงการจั
ด
สร้
า
งอาคารเรี
ย
นเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
นและถังเกบน้
งเกบน้ํา ําเพืเพื่อให้
่อให้นักนเรีักเรียนใช้
ยนใช้ประโยชน์
ปในฤดู
ระโยชน์
และถั
ในฤดูแล้ง ในโครงการจั
ดสร้ยานเฉลิ
งอาคารเรี
ยนเฉลิ
แล้ง ในโครงการจั
ดสร้างอาคารเรี
มพระเกี
ยรติมพระเกียรติ
24 มิถุนายน
บมิสนุ
างอาคารศู
ย์อพสร้ัฒานาเดกเลกในเขตพื
้นที่ศนูนย์ย์พัฒนาเดกเลกในเขตพื
างอาคารเรี
ยนเฉลิมสนั
มพระเกี
ยงบประมาณก่
รติ24 มิสนั
งอาคารเรี
ยนเฉลิ
พระเกี
รติ
ถุนบายน
สนับสนุนนงบประมาณก่
อสร้นย์าพงอาคารศู
ย์
1,000,000.00
24
ถุนยนายน
สนุอสร้
นงบประมาณก่
งอาคารศู
ัฒนาเดกเลกในเขตพื
้นที1,000,000.00
่ศูนย์ ้นที่ศูน1,000,000.00
พัฒนาโครงการหลวงผาตั
น1,000,000.00
จ.เชี้ง ยอ.เวี
งราย
และศู
นย์พยัฒงราย
นาโครงการ
1,000,000.00
างอาคารศูนย์นพย์ัฒ
พัฒนาเดกเลกในเขตพื
นาเดกเลกในเขตพื
งอาคารศู
้นพัที้นฒ่ศทีนาโครงการหลวงผาตั
ูน่ศย์ูนย์้ง อ.เวี
พัฒยงแก่
นาโครงการหลวงผาตั
อ.เวี
งแก่
นและศู
จ.เชียนงราย
นย์พัฒนาโครงการ
ยงแก่
น้ง จ.เชี
ย์พัฒและศู
นาโครงการ
หลวงแม่
แ
พะ
อ.สะเมิ
ง
จ.เชี
ย
งใหม่
นํ
า
เสนอโครงการโดยร่
ว
มกั
บ
สหกรณ์
อ
อม
.เวี
อ.เวียงแก่
ยงแก่น นจ.เชี
จ.เชียงราย
ยงรายและศู
และศูนย์นพย์ัฒ
พหลวงแม่
ัฒนาโครงการ
นาโครงการ
ยงใหม่ นําเสนอโครงการโดยร่
แพะหลวงแม่
อ.สะเมิแงพะ
จ.เชีอ.สะเมิ
ยงใหม่ง นํจ.เชี
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3 สิงหาคม

ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด

2,000.00

รายงานกิจการประจําป 2559 33
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ที่

รายการ

30 พฤศจิกายน ร่วมบริจาคเงินในโครงการจิตอาสาปนน้ําใจเพื่อการศึกษาปี 2559 จัดโดย
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย อคริลิคไ เบอร์ จํากัด ณ โรงเรียน
บ้านปารังงาม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
30 พฤศจิกายน ร่วมบริจาคเงินให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดทําโครงการ
ทําดีเพื่อพ่อ เพื่อบริการสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วม
พระราชพิธีบําเพญพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จานวนเงิน
(บาท)
1,500.00

5,000.00

15 ธันวาคม

ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือการศึกษาจัดหาทุนปรับปรุงและจัดห้องสมุด
ปรับปรุงสนามเดกเล่นกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเทลกรุงเทพฯ
จํากัด ณ โรงเรียนวัดมหาดไทย อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

1,000.00

16 ธันวาคม

สนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด
ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้บริการด้านอาหาร น้ําดื่ม ที่รอพัก
จัดโดยสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1

2,000.00

22 ธันวาคม

28 ธันวาคม

ร่วมกิจกรรมโครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง
ครั้งที่ 5 กับ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

10,000.00

5,000.00

รวม

1,097,000.00

รวมทังสิน

1,466,960.00
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ทุนสวัสดิการสมาชิก
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

ปร เ ท

จานวน (ราย)

จานวนเงิน (บาท)

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเ ื่อ
1.

2,628

ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
1.1 ทุนเรียนดี
1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา

9,473,900.00

715

1,821,900.00

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

-

10. สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

244

6,022,386.80

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

27

188,000.00

13. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย
13.1 ธรณีพิบัติภัย

-

-

13.2 อุทกภัย

24

111,000.00

13.3 วาตภัย

2

27,000.00

13.4 อัคคีภัย

1

50,000.00
29,891,775.00

47

15. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ
15.1 สมาชิกถึงแก่กรรม

-

-

14. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
47

17,659,050.00

-

-

15.3 เงินค่าใช้จ่ายในการศพ

47

3,644,850.00

15.4 สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพคู่สมรสของสมาชิก

36

8,587,875.00

-

-

15.2 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

15.5 เงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบุตรของสมาชิก
รวม

7,208

80,121,061.80
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การสนับสนุนกิจกรรม องมหาวิทยาลัย
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ได้ จั ด สรรงบประมาณประจํ า ปี 2559 สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2559

300,000.00 บาท

2. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 33 ประจําปี 2559
-

สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย

100,000.00 บาท

-

สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเป็นรายบุคคล

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
เจ้าหน้าที่ ดังนี้
ที่

ปี 2559

สัมมนา

1

2

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

กรกฎาคม
2

23-24

สัมมนาสมาชิกชั้นนํา

กรกฎาคม

เรื่อง

สถานที่สัมมนา

- นโยบายและเปาหมาย สู่การปฏิบัติในการ

- ห้องประชุมศุภชัย

ดําเนินการ ปี 2559

วาณิชวัฒนา

- การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

- การบริหารการลงทุนของสหกรณ์

-โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท

- การปฏิบัติอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก

จ.ชลบุรี

การเป็นสมาชิกสหกรณ์
-อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข
3

30-31
กรกฎาคม

สัมมนากรรมการและ

- นโยบายและเปาหมายในการดําเนินการ

โรงแรมสีดา รีสอร์ท

ผู้ประสานงาน

ปี 2559

จ.นครนายก

- บทบาทและหน้าที่ของผู้ประสานงาน
4

10-11
กันยายน

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

- สหกรณ์ของเรา

เดอะ เลกาซี่ รีเวอร์แคว

- โภชนาการอาหารต้านโรค

รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

- สมาธิยามเช้า/ออกกําลังกายโยคะ
- นวดกดจุด กโยคะ
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ที่

ปี 2559

สัมมนา

5

14

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ รุ่น 1

- สิทธิประโยชน์ทสี่ มาชิกผู้เกษียณอายุงาน

ห้องประชุมศุภชัย

9.00-12.00 น.

พึงได้รับ

วาณิชวัฒนา

กันยายน

เรื่อง

สถานที่สัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
6

7

16

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ รุ่น 2

กันยายน

9.00-12.00 น.

24-25

สัมมนาสมาชิก

กันยายน

- สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล

- การกู้ การค้ํา ตามกฎหมายใหม่ และการ

ครู๊ซ พัทยา จ.ชลบุรี

ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์
8

12-13
พฤศจิกายน

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ปี

- ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงิน

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์

2559

- บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการ

จ.เชียงใหม่

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
- กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์

การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์จุ ฬาฯ จัด สัมมนาทางวิชาการให้แ ก่ผู้ บริหารสหกรณ์ต่า งๆ ทั่วประเทศ ประจํ าปี 2559
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์และเป็นการดําเนินการตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น
514 ราย จาก 240 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้
 เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทย โดย ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อํานวยการอาวุโสและที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจภูมิภาคและกลุ่มประเทศ GMS ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สวัสดิการที่สหกรณ์สมควรจัดให้แก่สมาชิก โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
 การบริหารสหกรณ์ตามกฎหมาย โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รักษาการรองอธิบดีอัยการ
สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
 สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร โดย นางเบญจมาศ โคตรหนองบัว ผู้บริหารทีม
ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
ครังที่
1

ปี 2559
27 - 28 สิงหาคม

รงแรม
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

จังหวัด
ขอนแก่น

2

17 - 18 กันยายน

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพมหานคร

3

15 - 16 ตุลาคม

ณ โรงแรมร้อยเกาะ

สุราษฎร์ธานี

การจัดสัมมนาไตร าคีวิชาการ ปร จาปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําปี 2559 เพื่อให้ผู้บริหาร
สหกรณ์ได้รับทราบทําความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี 2560 เพื่อกําหนดแนวทางการ
บริ ห าร ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการแก้ ป ญหาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บความสนใจจากผู้ บ ริ ห ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต่ า งๆ
ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 163 ราย เมื่อวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 “ าว เศรษฐกิจแล ทิศทางน ยบายการเงิน”
โดย นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านเสถียรภาพการเงิน
 “บทบาท องสหกรณ์ออมทรั ย์ในการ ับเคลื่อนร บบเศรษฐกิจ”
โดย ดร.พรชัย ฐีระเวช รองผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 “กองทุนรักษาเสถียร า ร บบสหกรณ์”
โดย - นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
- รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
- นางทองอุ
ลิ้มปิรองประธานกรรมการและที
ติ ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์พสหกรณ
นักงานธนาคารแห่
กัด
นายทํานองไรดาศรี
่ปรึกษาประธาน
ออมทรัพยพนังกประเทศไทย
งานธนาคารแหจํงาประเทศไทย
จํากัด
- ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด
- ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การติดต่อ ุรกิจกับสหกรณ์ออมทรั ย์อื่น
ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์
ต่างๆ รวม 102 สหกรณ์ แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
ภาคเหนือ
18
สหกรณ์
ภาคกลาง
23
สหกรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40
สหกรณ์
ภาคตะวันออก
5
สหกรณ์
ภาคตะวันตก
1
สหกรณ์
ภาคใต้
15
สหกรณ์
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การต้อนรับสหกรณ์ออมทรั ย์อื่น แล ้มาเยี่ยมชมกิจการ
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ดังนี้
ที่

ปี 2559

คณ ้เยี่ยมชม

จานวน (คน)
(ราย)

1

25 มีนาคม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด

24

2

27 เมษายน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด

8

3

12 พฤษภาคม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนข้าราชการคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ 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

สหกรณ์กลุ่มดับเบิ้ลเอ 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 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ได้ ส่ ง กรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาและ กอบรม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกรรมการและเจ้าหน้าที่
จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต่ า งๆที่ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละนํ า องค์ ค วามรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 62 หลักสูตร
ปร านกรรมการ ที่ปรกษา แล กรรมการ รับเชิ เปนวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ
ในปี 2559 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับสหกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง
กิจกรรมอื่นๆ
 เ ้าเ า ใน อกาสต่างๆ
วันที่ 4 มกราคม 2559 สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เ ารับเสดจฯ
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วันที่ 26 มีนาคม 2559 สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเ าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินโดยเสดจพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท
 ถวายความอาลัย ถวายราชสักการ ถวาย าน ุ่มสักการ วาง วงมาลา แล ร่วม ิ ีทาบุ ตักบาตร
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาพระเกี้ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช เพื่ อน้ อมรําลึก ในพระมหากรุ ณาธิคุ ณอั นหาที่ สุด มิไ ด้ ในโอกาสนี้
ประธานกรรมการกล่าวคําถวายความอาลัย นํายืนสงบนิ่งและนําร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวายพาน
พุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสวัน
สหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วั น ที่ 26 มี น าคม 2559 เนื่ อ งในวาระครบรอบ 99 ปี แห่ ง การสถาปนา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเดจพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีทําบุญตักบาตร
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ
 อวย รปีใหม่
คณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า คารวะเพื่ อ อวยพรปี ใ หม่ พร้ อ มมอบกระเช้ า ของขวั ญ เนื่ อ งในเทศกาล
ปีใหม่แด่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม
2558 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559
 ทาบุ ตักบาตร เนื่องในวาร นปีใหม่ 2559
วันที่ 6 มกราคม 2559 ประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานทําบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 สหกรณ์ออมทรั ย์จุ า ครบรอบ 55 ปี
วันที่ 13 มกราคม 2559 ประธานกรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่วมทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่นก่อตั้งสหกรณ์ 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 เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2558 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี โดยสหกรณ์ฯ
ทําผลกําไรสุทธิประจําปี 778,017,912.15 บาท ที่ประชุมใหญ่จัดสรรจ่ายเป็นเงินปนผลร้อยละ 5.50 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 45.00
 ปร ชุมให ่วิสามั ปร จาปี 2559 ครังที่ 1
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2558 และนําเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบ ตั้งแต่
ระเบียบวาระที่ 8-15 ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปร ชุมให ่วิสามั ปร จาปี 2559 ครังที่ 2
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ที่
ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยในการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ผู้ ป ระสานงานประจํ า หน่ ว ย ประจํ า ปี 2559 และพิ จ ารณาวาระอื่ นที่ ยั ง คงค้ า งจากการประชุ มวิ ส ามั ญครั้ ง ที่ ผ่ า นมา
ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปร ชุมให ่วิสามั ปร จาปี 2559 ครังที่ 3
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2559 ครั้งที่ 3 เพื่อขอมติ
จากที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 รับมอบงาน
วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2559 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ จั ด ให้ มี พิ ธี ม อบงานระหว่ า งคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2559 ชุดที่ 55 และคณะกรรมการดําเนินการ ปี 2559 ชุดที่ 56 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ 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
กรุ ง ศรี อยุ ธยา จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ ออํานวยความสะดวกในการใช้ บริ การ าก-ถอนเงิ นของสมาชิก สหกรณ์ ผ่า น 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 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ได้ จั ด พิ ธี บั ง สุ กุ ล อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ ส มาชิ ก ผู้ ล่ ว งลั บ และรดน้ํ า ขอพรจาก ที่ ป รึ ก ษา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
 ร่วมสนับสนุน ครงการอุทยานจามจุรีศรีจุ า “จุ า รักษ์ ลก”
วันที่ 29 เมษายน 2559 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมใน
โครงการอุทยานจามจุรีศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใน
บริเวณจุฬาฯ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จํานวน 100,000
บาท
 ร่วม ิ ีเปดการแ ่ง ันกี า ายใน องบุคลากรจุ า ปร จาปี 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 เหรัญญิก นําคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 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
วิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
รับเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท ได้แก่ นายภัทรากร กัมมารพัฒน์ นิสิตประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ณ ห้องประชุ มสวั สดิ์ แสงบางปลา สหกรณ์ ออมทรัพ ย์จุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9
 มอบทุนการศกษา ครงการ “เดกดีมีเงินออม”
วันที่ 15 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการ “เดกดีมีเงินออม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทําบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ ได้มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่
นักเรีย นที่ ชนะการแข่ งขันการทําบั ญชีรายรั บ-รายจ่ าย โดยมีคณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ส หกรณ์ คณะครู และนั กเรี ยน
ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัดดวงแข กรุงเทพฯ
 มอบเกียรติบัตรแล ล่เรียนดี ปร จาปี 2559
วันที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจําปี 2559 ให้แก่
บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจํานวน 714 ราย และผู้รับโล่เรียน
ดี จํานวน 21 ราย ณ ห้องประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตรวจสุ า สมาชิกอาวุ ส
วันที่ 23 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส” เพื่อให้บริการ
ตรวจสุขภาพกับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลั ย ให้ คํา ปรึ ก ษาปญหาด้า นสุ ข ภาพของผู้ สูง อายุแ ละบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ
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”
วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2559 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ จั ด โครงการเพาะพั น ธุ์ ค วามดี “สร้ า งสุ ข เติ ม รั ก
สู่บ้านพักคนชรา” เพื่อปลูกจิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้นและปลูก งให้บุตรหลานของสมาชิกได้รู้จักการดูแลเอาใจใส่ เหนคุณค่า
ของผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรบ้านพักคนชราให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
กรุงเทพฯ
 หยั่งเสียงเลือกตังกรรมการดาเนินการ แล เลือกตัง ้ปร สานงานปร จาหน่วย ปี 2560
1. วั น ที่ 5 กั น ยายน 2559 คณะกรรมการดํ า เนิ น การหยั่ ง เสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ณ สํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
2. วั น ที่ 6 กั น ยายน 2559 คณะกรรมการดํ า เนิ น การหยั่ ง เสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยสหกรณ์ฯ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
3. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2560 จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วยประจําปี 2560 ล่วงหน้า โดยจัดให้สมาชิกที่
ไม่อาจใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้ ณ หน่วย
เลือกตั้งล่วงหน้า สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
4. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2560 จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ประจําปี 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30– 15.30 น.
และ นับคะแนนรวม ณ อาคารเฉลิมราชกุมารีกีฬาสถาน (CU Sport Complex) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกผู้มี
สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง มีจํานวน 11,555 คน มาใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน
จํานวน 5,867 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38
5. วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2560 จัดให้มีการจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการอํานวยการหยั่ง
เสียงเลือกตั้งฯ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ฯ อาคารจามจุรี 9 เนื่องจากผลคะแนนของผู้สมัครผู้ประสานงานประจําหน่วย
ประสานงานที่ 8 มีผลคะแนนเท่ากัน ซึ่งผลการจับสลาก 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 พร้อมทั้ง
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด ร่วมทําพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์
พัฒนาเดกเลกบ้านหนอง ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อใช้อาคารเรียนหลังนี้ เป็นห้องเรียนและห้องกิจกรรมสําหรับ
เดกเลกในหมู่บ้าน ในโอกาสนี้ผู้อํานวยการศูนย์ กศน. อําเภอเวียงแก่น และผู้นําหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเดก
เลกบ้านหนอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 สหกรณ์ออมทรั ย์จุ า จัดสร้างอาคารศนย์ ั นาเดกเลกบ้านแม่เลย อ.ส เมิง จ.เชียงใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมทั้ง

ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด ร่วมทําพิธีเปิดและ
ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเดกเลกบ้านแม่เลย เขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท เพื่อใช้อาคารหลังนี้จัดทําเป็นห้องเรียน และห้องจัด
กิ จ กรรมสํ า หรั บ เดกเลกในหมู่ บ้ า น โดยมี นายอํ า เภอสะเมิ ง ผู้ นํ า หมู่ บ้ า น และผู้ บ ริ จ าคที่ ดิ น ร่ ว มกั น เป็ น ผู้ รั บ มอบ
ณ ศูนย์พัฒนาเดกเลกบ้านแม่เลย เขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
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แสดงความยินดี
ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ รวม 24 หน่วยงาน ดังนี้
ที่
1

ปี 2559
4 มกราคม

เนื่องใน อกาส
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

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

พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน
การประกันชีวิตและประกันภัย

ชื่อหน่วยงาน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด

46 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

งบดุล และรายงานประจําป 2559
แสดงผลงานของสหกรณ

รายงานกิจการประจําป 2559 47
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

48 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 49
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

50 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 51
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

52 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 53
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

54 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 55
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

56 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 57
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

58 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 59
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

60 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 61
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

62 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 63
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

64 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 65
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

66 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 67
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

68 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 69
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

70 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 71
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

72 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 73
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

74 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 75
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

76 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 77
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

78 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 79
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

80 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 81
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

82 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 83
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

84 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 85
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

86 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 87
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

88 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 89
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

90 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

รายงานกิจการประจําป 2559 91
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

92 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 93
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

94 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 95
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

96 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 97
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

98 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 99
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

100 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2559 101
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

102 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559

รายงานกิจการประจําป 2559 103

ร เบียบวาร ที่

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ดสรรกํดสรรกาไรสุ
าไรสุทธิ ทประจํ
เรื่องการจั
จิ ารณาจั
ิ ปราปจาปี2559
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ข้อ

ได้กําหนดไว้ ดังนี้

อ้
การจัดสรรกาไรสุท ิปร จาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้งบบัญชี โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสื่อมราคา
แห่งสินทรัพย์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของกําไรสุทธิ
และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
เงิ น ปนผลตามหุ้น ให้ แ ก่ส มาชิก ในอัต ราไม่ เ กินอั ตราสู ง สุ ด ที่ ก ฎกระทรวงกํ า หนดแห่ ง ค่า หุ้นที่ ชํา ระแล้ ว
ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ตาม ข้างล่างนี้ จ่ายเป็นเงินปนผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปนผลตามหุ้นทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้น ๆ
กต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวแล้ว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ในวันใด มีระยะเวลา
นับเป็นหน่วยวัน สําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นปีทางบัญชี
เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์
ในระหว่างปี แต่สมาชิก ที่ผิ ดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้น เงินหรือดอกเบี้ ย ในปีใ ด มิ ได้ รับเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
เป็นโบนัสแก่กรรมการดําเนินการ กรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง แต่ไม่เกิน
ร้อยละสองของกําไรสุทธิ
เป็นทุกรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
จนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปนผล
ตามหุ้นตาม ข้างบนนี้
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
ทุนสาธารณประโยชน์นี้ ให้สหกรณ์สะสมไว้สําหรับ ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรือสาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาของบุ ต รสมาชิ ก ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า ของกํ า ไรสุ ท ธิ ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษานี้
ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ่ายได้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ่ายได้ตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ ถ้ามี ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
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สําหรับการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประธานกรรมการใคร่ขอเสนออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผลจํานวน
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปนผลตามหุ้น
ปี
ปี
รายการ
บาท
บาท

100.00

กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
เงินปนผล ร้อยละ

30,000.00
6

ปี
แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา

เงินเฉลี่ยคืน ปี
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ แต่ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ไม่เกินร้อยละ แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี

หมายเหตุ
เงินปนผล

ร้อยละ

ของทุนเรือนหุน้ โดยขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลอีกจํานวน
บาท มารวมด้วย
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ
สําหรับสมาชิกที่กู้เงินโดยเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ต่อปี คงเหลืออัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สุทธิร้อยละ
ต่อปี สําหรับเงินเฉลี่ยคืนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราอื่นเป็นไปตามสัญญา
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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
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.09 ของกําไรสุทธิ คือ

บาท
บาท

10,001,678.70
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.00 ของกําไรสุทธิ คือ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(106.35%)

30,000.00

บาท

30,000.00
10,000.00

บาท

974,134,399.16
974,154,399.16
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งบประมาณรายจายในการดําเนินงาน
ของสหกรณ ประจําป 2560
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งบประมาณ ปี 2560
สหกรณ์ ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค.

คงเหลือ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2560

1 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าล่วงเวลา
1.3 ค่ารักษาพยาบาล
1.4 ค่าเล่าเรี ยนบุตร
1.5 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.8 เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
1.9 ค่าบาเหน็จและค่าชดเชยเจ้ าหน้ าที่
1.10 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุเจ้ าหน้ าที่
1.11 ค่าเครื่ องแต่งกายเจ้ าหน้ าที่
1.12 เงินสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่ประสบภัย
1.13 ค่าเบี ้ยประกันภัยสุขภาพกลุม่ เจ้ าหน้ าที่
1.14 เข็มเกียรติคณ
ุ
1.15 ค่าฝึ กอบรมและส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมสัมมนา
1.16 ค่าสัมมนาเจ้ าหน้ าที่

28,650,000.00 28,289,900.00
800,000.00
710,958.25
1,500,000.00 1,540,995.25
196,350.00
179,410.00
40,800.00
40,800.00
6,000.00
6,259.00
531,000.00
519,750.00
2,021,000.00 1,974,791.00
3,972,000.00 4,108,848.65
133,000.00
129,212.50
480,000.00
468,000.00
200,000.00
200,000.00
354,000.00
352,568.29
18,000.00
16,298.00
450,000.00
321,763.00
436,000.00
188,968.86
39,788,150.00 39,048,522.80

360,100.00
89,041.75
(40,995.25)
16,940.00
0.00
(259.00)
11,250.00
46,209.00
(136,848.65)
3,787.50
12,000.00
0.00
1,431.71
1,702.00
128,237.00
247,031.14
739,627.20

29,237,000.00
800,000.00
1,505,000.00
218,000.00
38,000.00
29,000.00
531,000.00
2,031,000.00
3,185,000.00
133,000.00
484,000.00
200,000.00
354,000.00
54,000.00
400,000.00
436,000.00
39,635,000.00

2 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่
2.2 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
2.3 ค่าบริ การบารุงรักษาเครื่องใช้ สานักงาน
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใช้ สานักงาน
2.5 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน
2.6 ค่าเบี ้ยประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
2.7 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษายานพาหนะ
2.8 ค่าเบี ้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ
2.9 ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

632,000.00
862,000.00
530,000.00
250,000.00
4,447,000.00
60,000.00
115,000.00
106,000.00
400,000.00
7,402,000.00

504,547.00
975,624.65
229,779.42
61,385.36
4,035,063.83
42,971.20
126,125.87
111,598.51
170,292.00
6,257,387.84

127,453.00
(113,624.65)
300,220.58
188,614.64
411,936.17
17,028.80
(11,125.87)
(5,598.51)
229,708.00
1,144,612.16

1,533,000.00
1,201,000.00
530,000.00
250,000.00
4,429,000.00
60,000.00
120,000.00
128,000.00
300,000.00
8,551,000.00

2,935,000.00
90,000.00
72,000.00
676,000.00
100,000.00

1,751,879.15
10,210.00
53,122.00
778,741.50
22,470.00

1,183,120.85
79,790.00
18,878.00
(102,741.50)
77,530.00

3,320,000.00
72,000.00
610,000.00
100,000.00

3 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 ค่าสัมมนาสมาชิก
3.2 ค่าใช้ จา่ ยฝึ กวิชาชีพ
3.3 ค่าใช้ จา่ ยมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจาปี
3.5 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก
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รายการ
3.6 ค่าใช้ จา่ ยการบริการด้ านการเงินครบวงจร
3.7 ค่าพาหนะเจ้ าหน้ าที่ทานิติกรรม
3.8 ค่าที่จอดรถ

งบประมาณ
ปี 2559

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค.

1,600,000.00
268,000.00
20,000.00
5,761,000.00

1,681,328.00
277,885.00
29,000.00
4,604,635.65

(81,328.00)
(9,885.00)
(9,000.00)
1,156,364.35

1,900,000.00
268,000.00
30,000.00
6,300,000.00

1,120,800.00
3,363,000.00
260,000.00
260,000.00
39,000.00
68,000.00
550,000.00
459,000.00
3,043,200.00
1,000,000.00
2,500,000.00
250,000.00
250,000.00
4,000,000.00
680,000.00
400,000.00
351,000.00
682,000.00
950,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
890,000.00
2,000,000.00
6,950,000.00
420,000.00
1,600,000.00
50,000.00
500,000.00
50,000.00
350,000.00
1,250,000.00

1,249,200.00
3,262,125.20
260,000.00
260,000.00
36,000.00
64,000.00
223,883.90
392,631.77
2,237,388.15
585,063.65
1,637,593.87
131,686.00
91,714.00
2,879,079.05
419,851.24
323,882.98
198,258.06
668,301.00
713,583.33
1,131,399.73
1,285,901.58
4,302,452.78
402,349.00
831,813.44
790,475.44
1,485,388.50
347,000.05
1,417,724.96
26,059.42
521,518.00
7,076.50
153,320.00
350,714.28

(128,400.00)
100,874.80
0.00
0.00
3,000.00
4,000.00
326,116.10
66,368.23
805,811.85
414,936.35
862,406.13
118,314.00
158,286.00
1,120,920.95
260,148.76
76,117.02
152,741.94
13,699.00
236,416.67
168,600.27
(285,901.58)
(302,452.78)
97,651.00
58,186.56
1,209,524.56
5,464,611.50
72,999.95
182,275.04
23,940.58
(21,518.00)
42,923.50
196,680.00
899,285.72

960,000.00
3,523,000.00
260,000.00
260,000.00
39,000.00
68,000.00
500,000.00
443,000.00
3,324,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
250,000.00
250,000.00
3,000,000.00
680,000.00
400,000.00
351,000.00
682,000.00
950,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
3,008,000.00
500,000.00
890,000.00
1,500,000.00
3,334,000.00
420,000.00
1,600,000.00
50,000.00
360,000.00
50,000.00
1,170,000.00
-

คงเหลือ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2560

4 หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนิน านอ่ น
4.1 ค่าเบี ้ยประชุม
4.2 เงินสมนาคุณ
4.3 ค่าตอบแทนผ้ ตรวจสอบกิจการ
4.4 ค่าตอบแทนผ้ สอบบั ชี
4.5 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุกรรมการ
4.6 ค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ
4.7 ค่าฝึ กอบรมและส่งกรรมการเข้ าร่วมประชุมสัมมนา
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ
4.9 ค่าใช้ จา่ ยประชาสัมพัน ์
4.10 ค่าใช้ จา่ ยการให้ สินเชื่อ
4.11 ค่าใช้ จ่ายการจัดประชุมสัมมนาเพือ่ การให้ สินเชือ่ แก่สหกรณ์อนื่
4.12 ค่ารับรอง
4.13 ค่า รรมเนียมการโอนเงิน
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4.15 ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน
4.16 ค่าใช้ จา่ ยงานบ้ าน
4.17 ค่าเบี ้ยประกันโจรภัย
4.18 ค่า รรมเนียม ปรษณีย์
4.19 ค่าวัสดุสานักงาน
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4.21 ค่าใช้ จา่ ยหยัง่ เสียงเลือกตั ้ง
4.22 ค่าใช้ จา่ ยจัดการประชุมให ่
4.23 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงพาหนะ
4.24 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกี าของมหาวิทยาลัย
4.25 ค่าใช้ จา่ ยดาเนินคดี
4.26 ค่าใช้ จา่ ยโครงการครบรอบการจัดตั ้ง สอ.จ .
4.27 ค่าโทรศัพท์
4.28 ค่า

า้

4.29 ค่าน ้าประปา
4.30 ค่าเช่าใช้ บริการ INTERNET ของ CAT
4.31 ค่าใช้ จา่ ยในการให้ เช่าห้ องประชุม
4.32 ค่าใช้ จา่ ยจัดทาโครงการต่าง ตามแผนกลยุท ์
4.33 ค่าใช้ จา่ ยจัดทาแผนกลยุท ์ ของสหกรณ์ ปี 2560 - 2563
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รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค.

คงเหลือ

10,000.00
0.00
10,000.00
4.35 ค่าใช้ จา่ ยคณะกรรมการกากับดแลและตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
41,096,000.00 28,687,435.88 12,408,564.12
4.34 ค่าวัสดุการศึกษา

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2560

10,000.00
180,000.00
34,812,000.00

5 หมวดค่ าครุ ัณ ์ สานัก าน
5.1 ครุภณ
ั ์คอมพิวเตอร์
5.2 ค่าลิขสิท ิซอ ต์แวร์
5.3 ระบบควบคุมการเข้ า-ออก สานักงาน 1 ระบบ
5.4 กล้ องวงจรปิ ด IP Camera 1 ระบบ
5.5 เครื่องสแกนเอกสาร 1 เครื่อง
5.6 พัดลมติดผนัง 4 เครื่อง
5.7 เครื่อง อกอากาศ 6 เครื่อง
5.8 ถังต้ มน ้าร้ อนสแตนเลส 1 ใบ
5.9 โตะเทรนนิ่ง 8 ตัว
5.10 เครื่องเจาะกระดาษ

า้ 1 เครื่อง

5.11 ชั ้นวางแผ่นพับและข่าวสหกรณ์ 8 อัน
5.12 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
5.13 ต้ เย็น 1 เครื่อง
5.14 ชั ้นเหล็กสาหรับวางของ 2 ชุด
5.15 ต้ สารอง

กุ เ ิน 1 ต้

5.16 กล่อง ม้ เอนกประสงค์ 6 กล่อง
5.17 โตะหน้ าขาว ( อร์ เมก้ า) 13 ตัว
5.18 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
5.19 กล้ องวิดีโอ 1 ชุด
5.20 ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 1 เครื่อง
5.21 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1 ระบบ

5,548,000.00
1,350,000.00
700,000.00
900,000.00
50,000.00
10,000.00
102,000.00
15,000.00
240,000.00
60,000.00
80,000.00
400,000.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,471,000.00

2,563,720.00
0.00
0.00
0.00
40,606.50
6,200.00
101,376.00
11,750.00
46,378.08
38,520.00
79,608.00
400,000.00
14,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,303,108.58

2,984,280.00
1,350,000.00
700,000.00
900,000.00
9,393.50
3,800.00
624.00
3,250.00
193,621.92
21,480.00
392.00
0.00
1,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,167,891.42

2,708,000.00
1,000,000.00
800,000.00
900,000.00
42,000.00
40,000.00
12,000.00
42,000.00
27,000.00
85,000.00
160,000.00
700,000.00
6,516,000.00

6,244,000.00
180,000.00
0.00
6,424,000.00

3,929,970.00
0.00
0.00
3,929,970.00

2,314,030.00
180,000.00
0.00
2,494,030.00

3,400,000.00
80,000.00
200,000.00
3,680,000.00

6 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินทรั ย์
6.1 โครงการพั นาระบบคอมพิวเตอร์
6.2 ค่าปรับปรุงที่ทาการสานักงานอาคารจามจุรี 9
6.3 ค่าปรับปรุงที่ทาการสาขา
7 หมวดสารอ
7.1 สารอง
รวมทั สิน

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 26,111,089.25 101,494,000.00

110 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

-4-

เหตุผลประกอบการขอตั้งงบประมาณปี 2560
1. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน อัตรากาลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 59 อัตรา คานวณตั้งงบประมาณ ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ปัจจุบนั 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 เงินช่วยค่าใช้จ่ายวันละ 70- บาทต่อคน (70x22วันx12เดือนx59คน)= 1,090,320.00 บาท
1.1.4 บวก เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม 7.00% ของ 24,955,080.-บาท
= 1,746,855.60 บาท
1.1.5 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ใหม่ 3 อัตรา (16,870 x3x12)
= 607,320.00 บาท
รวม
= 29,236,095.60 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 29,237,000.00 บาท
1.2 ค่ าล่วงเวลา สาหรับเป็ นค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมตั ิ
คานวณจ่าย ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2556
ขอตั้งงบประมาณ = 800,000.- บาท
1.3 ค่ ารั กษาพยาบาล
สาหรับเป็ นสวัสดิ การตรวจสุ ขภาพประจาปี แก่ เจ้าหน้าที่ วงเงิ นคนละ
3,000.- บาท และสาหรับเป็ นค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว วงเงินการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนละ
ไม่เกิน 45,000.- บาท ตามประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลสาหรับเจ้าหน้าที่ บิดา มารดา คู่สมรส
ที่ชอบด้วยกฎหมายและบุตรเจ้าหน้าที่
คานวณค่ าตรวจสุ ขภาพ 3,000 x 59 คน
= 177,000.- บาท
คานวณค่ ารักษาพยาบาล 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 ค่ าเล่าเรียนบุตร สาหรับเบิกจ่ายเป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตร (ที่อายุไม่เกิน 25 ปี ) ของเจ้าหน้าที่ ตามเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด (ตามหนังสื อเลขที่ กค 0422.3/ว.257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)
1.4.1 ระดับชั้นประถมศึกษา 2 คน ประกอบด้วย
- เอกชน
2 คน
ปี ละไม่เกิน 4,200.00 บาท เป็ นเงิน 8,400.00 บาท
1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน ประกอบด้วย
- รัฐบาล
1 คน
ปี ละไม่เกิน 4,800.00 บาท เป็ นเงิน 4,800.00 บาท
1.4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน ประกอบด้วย
- รัฐบาล
1 คน
ปี ละไม่เกิน 4,800.00 บาท เป็ นเงิน 4,800.00 บาท
1.4.4 ระดับชั้นอุดมศึกษา 8 คน ประกอบด้วย
- รัฐบาล/เอกชน 8 คน
ปี ละไม่เกิน 25,000.00 บาท เป็ นเงิน 200,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้ น 12 คน
เป็ นเงิน 218,000.00 บาท
21/04/60 16:10:39 น.
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ขอตั้งงบประมาณ = 21 ,000.- บาท
1.5 สวัสดิการช่ วยเหลือการ กษาบุตร สาหรับเบิกจ่ายเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด ดังนี้
1 .1 บ ร งเ า นาทท า ร บั ปร ม า 2 คน คน 2 200 บาท
00.00 บาท
1. .2 บ ร งเ า นาทท า ร บั มั 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 สาหรับจ่ายสมทบแก่กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ในอัตรา 0.20%
ของเงินเดือน ดยคิดจากเงินเดือนทั้งปี ไม่เกินคนละ 240,000.-บาท เจ้าหน้าที่ 59 คน เท่ากับ 28,320.-บาท
(240,000 x 59 x 0.2%)
ขอตั้งงบประมาณ = 29,000.- บาท
1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสั งคม สาหรับจ่ายสมทบแก่กองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ในอัตรา
5% ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ท้งั หมด คานวณตามเงินเดือนสู งสุ ดไม่เกิน 15,000.- บาท เจ้าหน้าที่ 59 คน เท่ากับ
531,000.- บาท (15,000 x 12 x 59 x 5%)
ขอตั้งงบประมาณ = 531,000.- บาท
1. เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชี พ สาหรับจ่ายแก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ได้รับค่าบาเหน็จ 21 คน จ่าย 5% ของเงินเดือน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับค่าชดเชยและเจ้าหน้าที่ใหม่จานวน 38 คน จ่าย
10% ของเงินเดือน รวมเป็ นเงิน 2,030,700.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 2,031,000.- บาท
1.9 ค่ าบาเหนจ ละค่ าชดเชยเจ้ าหน้ าที่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับค่าบาเหน็จเมื่อออกจากงาน ดยไม่มีความ ดิ
และได้ทางานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี จานวน 21 คน ตั้งเพิ่มเป็ นเงิน 2,948,610.00 บาท ส่ วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ค่าชดเชยจานวน 38 คน ตั้งเพิ่มเป็ นเงิน 236,026.00 บาท ประมาณการคานวณจ่ายค่าบาเหน็จ และค่าชดเชย
รวมทั้งสิ้ น 3,184,636.00 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 3,1 5,000.- บาท
1.10 ค่ าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุเจ้ าหน้ าที่ สาหรับประกันอุบตั ิเหตุแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ
ทุนประกันคนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุแต่ละครั้งในวงเงิน 100,000.- บาท
เบี้ยประกันคนละประมาณ 2,250.- บาท จานวน 59 คน เป็ นเงิน 132,750.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 133,000.- บาท

112 รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

-6-

1.11 ค่ าเครื่ อง ต่ งกายเจ้ าหน้ าที่ สาหรับเป็ นค่าชุดเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่เก่า 56 คน คนละ 2 ชุด
ชุดละ 4,000.- บาท เจ้าหน้าที่ใหม่ 3 คน ปี แรกคนละ 3 ชุด รวม 59 คน เป็ นเงิน 484,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 4 4,000.- บาท
1.12 เงินสวัสดิการเจ้ าหน้ าทีป่ ระสบภัย สาหรับเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยตามระเบียบฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 200,000.- บาท
1.13 ค่ าเบีย้ ประกันภัยสุ ขภาพกลุ่มเจ้ าหน้ าที่ สาหรับเป็ นสวัสดิการประกันสุ ขภาพแบบกลุ่มแก่เจ้าหน้าที่
เบี้ยประกัน คนละ 6,000.- บาท x 59 คน เป็ นเงิน 354,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 354,000.- บาท
1.14 เขมเกียรติคุณ สาหรับเจ้าหน้าที่ป ิบตั ิงานมาครบ 20 ปี มีสิทธิ ได้รับเข็มทองคาเกียรติคุณจาก
สหกรณ์ฯ น้ าหนักทองไม่ต่ากว่า 7.622 กรัม ในปี 2560 มีเจ้าหน้าที่อยูใ่ นเกณฑ์ได้รับเข็มทองคาเกียรติคุณ
3 คน (คุณขจิตพรรณ, คุณชุติมา, คุณจารุ ภูมิ) 18,000 x 3 = 54,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 54,000.- บาท
1.15 ค่ า กอบรม ละส่ งเจ้ าหน้ าทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ มสั มมนา เพื่อส่ งเจ้าหน้าที่ไปร่ วม ึ กอบรมและ
ร่ วมประชุมสัมมนาที่ ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถเสริ มประสบการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนความคิดเห็นในการพั นาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ และวิสัยทัศน์ การดาเนินงานของสหกรณ์ให้กบั เจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดทา ครงการพั นา
บุคลากรของสหกรณ์ และค่า ึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ขอตั้งงบประมาณ = 400,000.- บาท
1.16 ค่ าสั มมนาเจ้ าหน้ าที่ สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดปี
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การ
1.16.1 สัมมนาเจ้าหน้าที่ (ร่ วมกับกรรมการ)
1 ครั้ง 59 คน
236,000.- บาท
1.16.2 สัมมนาไตรภาคีวชิ าการ
1 ครั้ง 20 คน
200,000.- บาท
รวมทั้งสิ้ น
436,000.- บาท
สั มมนาเจ้ าหน้ าที่ สาหรับสัมมนาเจ้าหน้าที่และกรรมการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และกรรมการ
ได้ร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกาหนดแ นดาเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งการ
ถ่ายทอดน ยบายสู่ แนวทางป ิบตั ิ ประมาณการคนละ 4,000.- บาท
สั มมนา ตรภาคีวิชาการ เป็ นการจัดสัมมนาให้ความรู ้แก่สหกรณ์อื่น ดยความร่ วมมือระหว่าง
สอ.จ ./สอ.มธ./สอ.ธปท. หมุ นเวียนกันเป็ น ูจ้ ดั การสัมมนา ประมาณการส่ งเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมสัมมนา
20 คน ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 10,000.- บาท (ปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ น
เจ้าภาพ)
ขอตั้งงบประมาณ = 436,000 บาท

21/04/60 16:10:39 น.

-7-

รายงานกิจการประจําป 2559 113
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

2. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับอาคารส านที่ ละอุปกรณ
2.1 ค่ าเช่ าอาคารส านที่ เป็ นค่าเช่าพื้นที่อาคารบรมราชกุมารี ในการใช้เป็ นที่ทาการของสหกรณ์ และ
เช่าอาคารพาณิ ชย์เป็ นที่จดั เก็บเอกสาร
2.1.1 สาขา 4 (อาคารบรมราชกุมารี ) ปี ละ
45,000.บาท
2.1.2 ค่าเช่าวันทาสัญญาอาคารพาณิ ชย์ ระยะเวลา 3 ปี (ม.ค.2561 – ธ.ค.2563)
จ่ายค่าเช่าครั้งเดียวเดือน ธ.ค. 2560 (424,800x3 คูหา)
1,274,400.- บาท
2.1.3 ค่าเช่ารายเดือนชาระ ณ วันทาสัญญา (900x3 คูหา = 2,700.-)
ชาระล่วงหน้า 36 เดือน (เดือน ม.ค.2561 – ธ.ค.2563)
97,200.บาท
2.1.4 ค่าภาษี รงเรื อนอาคารพาณิ ชย์ ชาระวันทาสัญญา (32,100x3 คูหา)
96,300.บาท
2.1.5 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารพาณิ ชย์ ชาระวันทาสัญญา (6,477x3 คูหา)
19,431บาท
รวมทั้งสิ้ น
1,532,331.บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 1,533,000.- บาท
2.2 ค่ า ่ อม ม ละบารุงรักษาอาคาร สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดังนี้
2.2.1 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริ ษทั ภายนอกทาความสะอาด สานักงานใหญ่ อาคารจามจุรี 9 รวมน้ ายา
ทาความสะอาดและอุปกรณ์ เดือนละ 72,760.- บาท (แม่บา้ น 3 คน และหัวหน้าแม่บา้ น 1
คน) เป็ นเงิน
873,120.- บาท
2.2.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดสาขา
เดือนละ 1,000.- บาท/สาขา x 12 เดือน x 7 สาขา เป็ นเงิน
84,000.- บาท
2.2.3 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริ ษทั ภายนอก ทาความสะอาดอาคารพาณิ ชย์
ครั้งละ 5,000.- บาท (ปี ละ 4 ครั้ง)
เป็ นเงิน
20,000.- บาท
2.2.4 ค่าบริ การกาจัดปลวก มด แมลงและหนู ณ สานักงานใหญ่ อาคารจามจุรี 9
และอาคารพาณิ ชย์
เป็ นเงิน
53,500.- บาท
2.2.5 ค่าบริ การบารุ งรักษาอาคารจามจุรี 9
เดือนละ 10,000.- บาท
เป็ นเงิน
120,000.- บาท
50,000.- บาท
2.2.6 ค่า ่อมแ มและบารุ งรักษาอาคาร
เป็ นเงิน
รวมทั้งสิ้ น
1,200,620.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 1,201,000- บาท
2.3 ค่ าบริการบารุ งรักษาเครื่ องใช้ สานักงาน สาหรับเป็ นค่าบริ การบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์สานักงานของ
สหกรณ์ ตามที่ได้ทาสัญญาบารุ งรักษาไว้เป็ นรายปี ดังนี้
2.3.1 เครื่ องปรับอากาศของสหกรณ์ทุกแห่ง
90,000.00 บาท
2.3.2 เครื่ องถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่ อง
120,000.00 บาท
2.3.3 เครื่ อง อกอากาศ จานวน 31 เครื่ อง
10,000.00 บาท
2.3.4 ระบบเสี ยง แสง ภาพ (ห้องประชุม)
100,000.00 บาท
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2.3.5 ค่าบริ การบารุ งรักษาตู ้ ทรศัพท์สาขา รายปี
19,260.00 บาท
2.3.6 ระบบบริ หารจัดการคิวอัต นมัติทุกแห่ง
190,000.00 บาท
รวมเป็ นทั้งสิ้ น
529,260.00 บาท
ขอตั้งงบประมาณ 530,000.- บาท
2.4 ค่ า ่ อม ม ละปรับปรุ งเครื่ องใช้ สานักงาน สาหรับเป็ นค่า ่อมแ มและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ต่าง
ของสหกรณ์ ในส่ วนที่มิได้ทาสัญญาบริ การบารุ งรักษา เช่น เครื่ องนับธนบัตร นา ิกาบันทึกเวลา เครื่ อง
คานวณ เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายรู ป เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ความเร็ วสู ง เครื่ อง าย
ภาพจากวัตถุ 3 มิติ LCD Projector เครื่ องบัตรคิว เครื่ อง ทรสาร ระบบ ทรศัพท์อตั นมัติ ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 250,000.- บาท
2.5 ค่ า ่ อม มบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร ละ ปร กรมระบบงาน ค่า ่อมแ ม และค่าบริ การ
ดูแลบารุ งรักษาระบบงานต่าง ของสหกรณ์ ดังนี้
2.5.1 ค่าบารุ งรักษา Software รายปี
200,000.00 บาท
เช่น ปรแกรมป้ องกันไวรัส Kaspersky/ ปรแกรม Wifi ฯลฯ
2.5.2 ค่า ่อมแ มเครื่ องคอมพิวเตอร์
50,000.00 บาท
2.5.3 ค่าบริ การดูแลบารุ งรักษาระบบงานสหกรณ์ (บ.ดี ค ี่ จก.)
3,236,637.65 บาท
2.5.4 ค่าบริ การดูแลบารุ งรักษาระบบ ATM Online (บ.ดี ค ี่ จก.)
385,200.00 บาท
2.5.5 ค่าบริ การดูแลบารุ งรักษาระบบ Mobile Application
385,200.00 บาท
(บ.ดี ค ี่ จก.)
2.5.6 ค่าบริ การดูแลบารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์สมุด Passbook 9 เครื่ อง
170,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้ น
4,428,037.65 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 4,429,000.- บาท
2.6 ค่ าเบีย้ ประกันเสี่ ยงภัยทรัพยสิ น เพื่อคุม้ ครองความสู ญหาย หรื อความเสี ยหายของทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากสาเหตุ อัคคีภยั ้า า่ ภัยระเบิด ภัยแ น่ ดินไหว ภัยจากควัน ภัยจาก ลมพายุ
ภัยน้ าท่วม ภัยเนื่องจากน้ า ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากลูกเห็บ ภัยไ ป่ า ภัยจราจล และ
นัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่ าเถื่อนและการกระทาเจตนาร้าย และสาเหตุอื่น อันเกิดจากปัจจัยภายนอกทุกชนิด
ที่มิได้ระบุไว้เป็ นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน บับมาตรฐาน
ขอตั้งงบประมาณ = 60,000.- บาท
2.7 ค่ า ่ อม ม ละบารุ งรักษายานพาหนะ สาหรับเป็ นค่า ่อมแ มและบารุ งรักษายานพาหนะของ
สหกรณ์ คือ รถยนต์ตู้ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็ นเงิน 120,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 120,000.- บาท
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2.8 ค่ าเบีย้ ประกันภัย ละภาษียานพาหนะ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ และ พรบ.คุม้ ครอง
ปู ้ ระสบภัยจากรถของสหกรณ์ รถยนต์ตู้ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คันของสหกรณ์ รายละเอียดดังนี้
- รถตู ้ พ8047
=
35,000.00 บาท
- รถตู ้ ร.307
=
45,000.00 บาท
- รถตู ้ ญภ7350 ( ุนได)
=
42,000.00 บาท
- รถจักรยานยนต์ 2 คัน
=
6,000.00 บาท
128,000.00 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 12 ,000.- บาท
2.9 ค่ านา้ มันเชื้อเพลิง ละหล่อลื่น สาหรับเป็ นค่าน้ ามันรถยนต์ตู้ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน
ขอตั้งงบประมาณ = 300,000.- บาท
3. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
3.1 ค่ าสั มมนาสมาชิก สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกตลอดปี ดังนี้
3.1.1 สัมมนาสมาชิกประจาปี 2 รุ่ น รุ่ นละ 250 คน
(ต่างจังหวัด) 1,600,000.00 บาท
3.1.2 สัมมนาสมาชิกชั้นนา 1 ครั้ง 135 คน
(ต่างจังหวัด)
660,000.00 บาท
3.1.3 สัมมนาสมาชิก เู ้ กษียณอายุราชการ 1 ครั้ง
(กรุ งเทพฯ)
200,000.00 บาท
3.1.4 สัมมนาสมาชิกอาวุ ส 1 ครั้ง 135 คน
(ต่างจังหวัด)
660,000.00 บาท
3.1.5 สัมมนาสมาชิกใหม่ 2 รุ่ น รุ่ นละ 70 คน
(กรุ งเทพฯ)
100,000.00 บาท
3.1.6 สัมมนาวิชาการสมาชิก
(กรุ งเทพฯ)
100,000.00 บาท
รวม
3,320,000.00 บาท
สั มมนาสมาชิกประจาปี เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินการของสหกรณ์ เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิก รวมทั้งสวัสดิการต่าง ที่สมาชิกพึงได้รับ และทากิจกรรมที่เป็ น
ประ ยชน์ต่อสาธารณะ
สั มมนาสมาชิกชั้นนา เพื่อให้สมาชิกชั้นนามีความเข้าใจ มัน่ ใจ และเชื่อมัน่ ในการบริ หารงาน
สหกรณ์ ลประ ยชน์ตอบแทนที่จะได้ รวมทั้งความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกิจหรื อลงทุนกับสหกรณ์
สั มมนาสมาชิ กผ้ เกษียณอายุราชการ เพื่อให้ได้ทราบถึงสิ ทธิ ประ ยชน์ต่าง ที่พึงได้รับและยังมี
ความเชื่อมัน่ ในระบบสหกรณ์
สั มมนาสมาชิ กอาวุ ส เพื่อให้สมาชิกอาวุ สได้รับทราบการดาเนินงานของสหกรณ์ และสิ ทธิ
ประ ยชน์ที่พึงได้รับ
สั มมนาสมาชิกใหม่ เพื่อให้สมาชิกใหม่ทราบวัตถุประสงค์ หลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์ และ
สวัสดิการต่าง ที่สหกรณ์จดั ให้แก่สมาชิก และทากิจกรรมที่เป็ นประ ยชน์ต่อสาธารณะ สมาชิกเข้าใหม่
ปี 2559 เป็ นต้นไป และไม่เคยเข้าสัมมนาสมาชิก และ/หรื อสมาชิกใหม่มาก่อน
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สั มมนาวิชาการสมาชิก จัดที่หอ้ งประชุมสหกรณ์ ดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู ้แก่
สมาชิกในเรื่ องต่าง ที่เป็ นประ ยชน์ เช่น ความรู ้เรื่ องภาษี ความรู ้เรื่ องการลงทุน การบริ หารการเงิน
ส่ วนบุคคล การดูแลสุ ขภาพ ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 3,320,000.- บาท
3.2 ค่ าใช้ จ่าย กวิชาชีพ สาหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งงบประมาณ
3.3 ค่ าใช้ จ่ายมอบทุนการ กษาบุตรสมาชิ ก สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนเรี ยนดี รายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้
3.3.1 ค่าบารุ งสถานที่
9,000.00 บาท
3.3.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หอ้ งประชุม
1,000.00 บาท
3.3.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เขียนป้ ายห้องประชุม
1,500.00 บาท
3.3.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ
1,000.00 บาท
3.3.5 ค่าอัดรู ป
2,000.00 บาท
3.3.6 ค่าอาหารว่าง
20,000.00 บาท
3.3.7 ค่าใช้จ่ายทา ล่เรี ยนดี
22,000.00 บาท
3.3.8 ค่าเกียรติบตั ร และ องพลาสติก
10,000.00 บาท
3.3.9 ค่าจัดทาแบบ อร์มขอทุน
5,000.00 บาท
รวม
=
71,500.00 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 72,000.- บาท
3.4 ค่ าพิมพหนังสื อรายงานกิจการประจาปี สาหรับพิมพ์หนังสื อรายงานกิจการ ประจาปี 2559
ดยแยกทาเป็ น 2 แบบ แบบแรกสาหรับสมาชิกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ พิมพ์สีเดียว จานวน
8,000 เล่ม และแบบที่สอง สาหรับเป็ นหนังสื อรายงานประจาปี พิมพ์สี่สี จานวน 2,000 เล่ม เป็ นเงิน
600,000.00 บาท และค่าตอบแทนการออกแบบภาพปก 10,000.- บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 610,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 610,000.- บาท
3.5 ค่ าพิมพหนังสื อ ละเอกสารเผย พร่ สมาชิก สาหรับเป็ นค่าจัดพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือสมาชิก
เพื่อเ ยแพร่ ให้กบั สมาชิก
ขอตั้งงบประมาณ = 100,000.- บาท
3.6 ค่ าใช้ จ่ายการบริการด้ านการเงินครบวงจร สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายใน ครงการการให้บริ การด้าน
การเงินครบวงจร า่ นระบบ ATM ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้
3.6.1 ค่าธรรมเนียมการทารายการถอนและ อนเงิน าก ประมาณการสมาชิกใช้บริ การ ประมาณ
50,000 รายการ รายการละ 8.- บาท เป็ นเงิน 400,000.- บาท
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3.6.2 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี สาหรับสมาชิกปัจจุบนั ที่ทาบัตรแล้ว และสาหรับการรับ
สมาชิกใหม่ รวมทั้งสมาชิกสมทบ และสมาชิกเก่าที่ยงั ไม่ได้ทาบัตรประมาณ 10,000 คน
ค่าธรรมเนียมบัตร 150.- บาท/คน/ปี เป็ นเงิน 1,500,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 1,900,000.- บาท
3.7 ค่ าพาหนะเจ้ าหน้ าทีท่ านิติกรรม สาหรับเป็ นค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ไปและกลับจากไปทานิติกรรม
ให้แก่สมาชิกตามสานักงานที่ดินเขตต่าง ทั้งในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จ่ายตามจริ งในอัตราตามประกาศ
ของสหกรณ์
ขอตั้งงบประมาณ = 26 ,000.- บาท
3. ค่ าที่จอดร
สาหรับเป็ นค่าที่จอดรถในอาคารจามจุรี 9 ให้แก่สมาชิ ก มู ้ าเยี่ยมชม และ ทู ้ ี่มา
ติดต่องานสหกรณ์ ดยสหกรณ์จะเป็ น อู ้ อกค่าที่จอดรถให้ชวั่ มงแรกชัว่ มงละ 5.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 30,000.- บาท
4. หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
4.1 ค่ าเบีย้ ประชุ ม สาหรับเป็ นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดาเนินการคนละ 1,200.- บาทต่อครั้ง
เบี้ยประชุมอนุกรรมการและคณะทางาน คนละ 600.- บาทต่อครั้ง
กรรมการ 15 คน / ที่ปรึ กษา
ประชุม 20 ครั้งต่อปี เบี้ยประชุม
=
384,000.- บาท
อนุกรรมการประมาณ ดยเ ลี่ยชุดละประมาณ 8 คน/ 12 ชุด/
ประชุมปี ละ 10 ครั้งต่อชุด
=
576,000.- บาท
รวม
=
960,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 960,000.- บาท
4.2 เงินสมนาคุณ สาหรับเป็ นเงินสมนาคุณสาหรับ ปู ้ ิบตั ิหน้าที่ต่าง หรื อ ชู ้ ่วยเหลืองานต่าง
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
ที่ปรึ กษา 1 คน
= 15,000 x 12
=
180,000.- บาท
รวมทั้งสิ้ น
= 1,512,000.- บาท
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4.2.2 ปู ้ ระสานงานสมาชิก จากหน่วยงานต่าง จานวนไม่เกิน 30 คน ค่าตอบแทนคนละ 3,000 –
4,500 บาทต่อเดื อน เป็ นเงินค่าตอบแทนประมาณ เดือนละ 98,500.- บาท รวมตลอดปี เป็ นเงินประมาณ
1,182,000.- บาท
4.2.3 เจ้าหน้าที่ ดู ้ ูแลรับส่ งข้อมูลเงินเดือนและบาเหน็จ สาหรับสมนาคุณแก่หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืองานสหกรณ์ ปี 2560 ดังนี้
4.2.3.1 เจ้าหน้าที่สานักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เป็ นเงิน
50,000.00 บาท
- ดูแลการรับ – ส่ งไ ล์ขอ้ มูลเงินเดือน/ดูแลเรื่ องการรับเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
บาเหน็จ – บานาญ – เงินชดเชย และอื่น
4.2.3.2 เจ้าหน้าที่สานักเทค น ลยีสารสนเทศ
เป็ นเงิน
20,000.00 บาท
- ให้คาปรึ กษาระบบเครื อข่าย และระบบงาน Fiber Optic/ดูแลการเชื่อมต่อ
Internet และระบบงานของสหกรณ์
4.2.3.3 เจ้าหน้าที่ ดู ้ ูแลเครื อข่าย
เป็ นเงิน
50,000.00 บาท
- ดูแลเครื อข่ายสานักงานอาคารจามจุรี 9 และสาขาต่าง รวม 7 สาขา จานวน 10
คน คนละ 5,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 120,000.00 บาท
4.2.4 ชู ้ ่วยเหลืองานสหกรณ์ สาหรับสมนาคุณแก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ให้
ความช่วยเหลือร่ วมมือแก่งานของสหกรณ์ใน อกาสต่าง ตลอดปี เช่น รปภ. ไปรษณี ย ์ สานักงานสารนิเทศ
ธนาคาร ศูนย์วทิ ยทรัพยากร หน่วย ทรศัพท์ เจ้าหน้าที่บริ หารงานบุคคล เจ้าหน้าที่อาคารจามจุรี 9 ฯลฯ
จัด ้ื อของสมนาคุณประมาณ 600 ชิ้น ขอตั้งงบประมาณ 150,000.- บาท
4.2.5 เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สาหรับจัดหาของสมนาคุณเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่สหกรณ์ติดต่อทานิติกรรม
ด้วยตลอด ทั้งปี ประมาณ 40 เขต จัด ้ื อของสมมนาคุณ ประมาณ 600 ชิ้น ขอตั้งงบประมาณไว้ 150,000.- บาท
4.2.6 ศูนย์ รปภ. สาหรับเป็ นค่าตอบแทนแก่ศูนย์รักษาความปลอดภัยจุ าฯในการส่ ง รปภ.
มาประจาที่ สหกรณ์วนั ธรรมดา 2 คนต่อวัน วันหยุด 1 คนต่อวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. และอีก 1 คน ทุกวัน
สาหรับการรักษาความปลอดภัยบริ เวณ ดยรอบสหกรณ์ เวลา 18.00 - 06.00 น. ค่าตอบแทนเดือนละ 9,952.บาทต่อคนเป็ นเงิน 358,272.- บาท
4.2.7 สารองสมนาคุณกรณี อื่น สาหรับวิทยากรที่สหกรณ์เชิญมาเข้าร่ วมประชุม หรื อร่ วมบรรยาย
อนุกรรมการร่ วมตรวจรับครุ ภณั ฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเ พาะด้าน ค่าตอบแทนนักศึกษา ึ กงาน เงินสมนาคุณ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในด้านต่าง ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาอนุกรรมการ ฯลฯ ตลอดปี
เป็ นเงิน 50,000.- บาท
รวมเป็ นเงินสมนาคุณทั้งสิ้ น 3,522,272.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 3,523,000.- บาท
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4.3 ค่ าตอบ ทนผ้ตรวจสอบกิจการ สาหรับจ้างสานักงานบัญชีเอกชนตรวจสอบกิจการสหกรณ์เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือนเกี่ยวกับการป ิบตั ิงานของ ่ ายจัดการ
ขอตั้งงบประมาณ 260,000.- บาท
4.4 ค่ าตอบ ทนผ้ สอบบั ชี สาหรับจ้าง สู ้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็ น สู ้ อบบัญชีสหกรณ์ เพื่อนาเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่
ขอตั้งงบประมาณ 260,000.- บาท
4.5 ค่ าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุกรรมการ สาหรับประกันอุบตั ิเหตุแก่กรรมการ และที่ปรึ กษา สอ.จ .
17 คน ทุนประกันคนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ในวงเงิน
100,000.- บาท เบี้ยประกันคนละประมาณ 2,250.- บาท เป็ นเงิน 38,250.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 39,000.- บาท
4.6 ค่ าเครื่ อง ต่ งกายกรรมการ สาหรับเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ และที่ปรึ กษา คนละ 1 ชุด
ชุดละ 4,000.- บาท x 17 คน
ขอตั้งงบประมาณ = 6 ,000.- บาท
4.7 ค่ า กอบรม ละส่ งกรรมการเข้ าร่ วมประชุ มสั มมนา เพื่อส่ งกรรมการ และที่ปรึ กษาไปร่ วม ึ กอบรม
และร่ วมประชุมสัมมนาที่ ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็ น
การเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ เสริ มประสบการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนความคิดเห็นในการพั นาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ และวิสัยทัศน์ การดาเนินงานของสหกรณ์ให้กบั กรรมการ รวมทั้งจัดทา ครงการพั นาบุคลากร
ของสหกรณ์ ระบบประกันคุณภาพ และค่า ึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดยจัดให้
หมุนเวียนกันไป
ขอตั้งงบประมาณ = 500,000.- บาท
4.8 ค่ าสั มมนากรรมการ สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการสัมมนากรรมการ และที่ปรึ กษาของสหกรณ์
ตลอดปี ดังนี้
4.8.1 สัมมนากรรมการดาเนินการ
1 ครั้ง (17 คน)
25,000.- บาท
4.8.2 สัมมนากรรมการ (ร่ วมกับเจ้าหน้าที่)
1 ครั้ง (17 คน)
68,000.- บาท
4.8.3 สัมมนากรรมการและ ปู ้ ระสานงาน
1 ครั้ง (43 คน)
180,000.- บาท
4.8.4 สัมมนาไตรภาคีวชิ าการ
1 ครั้ง (17 คน)
170,000.- บาท
รวม
443,000.- บาท
สั มมนากรรมการดาเนินการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกาหนดน ยบายและแ นดาเนินงานของ
สหกรณ์ 1 ครั้ง และสัมมนาร่ วมกับเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง
สั มมนากรรมการ ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ ประมาณค่าใช้จ่าย คนละ 4,000.- บาท
สั มมนากรรมการ ละผ้ ประสานงาน เพื่อกาหนดแ นดาเนินงานของสหกรณ์ ประมาณค่าใช้จ่าย
คนละ 4,000.- บาท
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สั มมนา ตรภาคีวชิ าการ ประมาณค่าใช้จ่าย คนละ 10,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 443,000.- บาท
4.9 ค่ าใช้ จ่ายประชาสั มพัน สาหรับเป็ นค่าจัดทาวัสดุเ ยแพร่ และสิ่ งพิมพ์ต่าง ในงานประชาสัมพันธ์ของ
สหกรณ์ และรวมไปถึงการลง ษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่าง ในวงการสหกรณ์ ดังนี้
4.9.1 ข่าว สอ.จ . จานวน 12 บับ ละ 13,000 เล่ม พิมพ์สี่สี
เล่มละประมาณ 16 หน้า
=
2,000,000.- บาท
- ค่าตอบแทนค่าเขียนบทความ @600 บาท x 5 x 12 บับ =
36,000.- บาท
- เงินรางวัลตอบปัญหา @300 บาท x 10 x 12 บับ
=
36,000.- บาท
- เงินรางวัลตอบปั ญหาเกมในแอพพลิเคชัน่ สหกรณ์ฯ
=
31,200.- บาท
@200 บาท x 3 คน x 52 สัปดาห์
4.9.2 ข่าว บับพิเศษ จานวน 10 บับ
=
60,000.- บาท
4.9.3 ปสเตอร์ แ น่ ปลิว แ น่ พับเงิน าก/ เงินกู/้ แ น่ พับต่าง
=
250,000.- บาท
4.9.4 ค่าแ น่ ป้ ายประชาสัมพันธ์และ งั องค์กร
=
30,000.- บาท
4.9.5 บัตรอวยพรเทศกาลปี ใหม่ (1,600 ราย)
=
50,000.- บาท
4.9.6 บัตรอวยพรวันเกิดสมาชิกเกษียณอายุฯ (3,500 ราย)
=
105,000.- บาท
4.9.7 การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสื อวารสารต่าง
=
200,000.- บาท
4.9.8 แ ้มกระดาษใส่ เอกสาร 2,000 ชุด
=
150,000.- บาท
4.9.9 ค่าจัดทาเว็บไ ต์สหกรณ์ฯ
=
100,000.- บาท
4.9.10 ป ิทิน จานวน 12,000 บับ
=
275,000.- บาท
รวม
=
3,323,200.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 3,324,000.- บาท
4.10 ค่ าใช้ จ่ายการให้ สินเชื่ อ สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อสหกรณ์ต่าง การไปตรวจสอบ
กิจการ การไปทาสัญญาให้กู้ การเดินทางไปเยีย่ มชมสหกรณ์ต่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สารวจกิจการ
และกระชับความสัมพันธ์ ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 1,000,000.- บาท
4.11 ค่ าใช้ จ่ายการจัดประชุ มสั มมนาเพื่อการให้ สินเชื่ อ ก่สหกรณอื่น สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายการจัด
ประชุมสัมมนาแก่ประธานกรรมการ และ จู ้ ดั การ สหกรณ์ในกลุ่มเป้ าหมายการให้สินเชื่อ สหกรณ์ต่าง
ดยจัดในทุกภาค และในกรุ งเทพฯ ด้วย รวมตลอดทั้งปี ประมาณ 5 ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 500,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 2,500,000.- บาท
4.12 ค่ ารับรอง สาหรับเป็ นค่ารับรอง มู ้ าติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ มู ้ าศึกษาดูงาน และเยีย่ มชมกิจการ ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 250,000.- บาท
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4.13 ค่ า รรมเนียมการ อนเงิน สาหรับจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมการ อนเงินให้กูแ้ ก่สหกรณ์อื่นตลอดทั้งปี
ค่าธรรมเนียม อนเงินธนาคารทัว่ ไป
ขอตั้งงบประมาณ = 250,000.- บาท
4.14 ค่ าบริหารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล สาหรับเป็ นค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่ วนบุคคล จานวน
2 กองทุน วงเงินกองทุนละ 600 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV.)
ขอตั้งงบประมาณ = 3,000,000.- บาท
4.15 ค่ าใช้ จ่ายสานักงาน สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ที่จาเป็ นภายในสานักงาน เช่น ค่าอัดรู ป
ค่าหนังสื อพิมพ์และวารสารต่าง ค่าอากรเช็ค ค่าสมุดเช็ค ค่าดอกไม้ – ลไม้เยีย่ มไข้ ค่ากระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีเนื่องใน อกาสต่าง ค่าใช่จ่ายเป็ นเจ้าภาพจัดทอดกฐินประจาปี ของสหกรณ์ และค่าใช้จ่าย
จัดกิจกรรมสาธารณประ ยชน์ต่าง ยาสามัญประจาบ้าน กาแ รวมทั้งค่าเช่ารถใช้ในสานักงาน
ขอตั้งงบประมาณ = 6 0,000.- บาท
4.16 ค่ าใช้ จ่ายงานบ้ าน สาหรับเป็ นค่าวัสดุงานบ้าน เช่น น้ ายาล้างจาน สบู่ลา้ งมือ า้ เช็ดมือ กระดาษชาระ
ถุงขยะ แก้วกระดาษ พรมเช็ดเท้า ฯลฯ สาหรับสานักงานสหกรณ์ และอาคารพาณิ ชย์
ขอตั้งงบประมาณ = 400,000.- บาท
4.17 ค่ าเบีย้ ประกัน จรภัย สาหรับเป็ นค่าเบี้ยประกันเงินสด ทั้งกรณี เงินสดในสานักงาน และเงินสด
ระหว่างขนย้ายส่ งแก่สาขา หรื อเบิกจากธนาคาร วงเงินคุม้ ครอง ดังนี้
4.17.1 วงเงินคุ้มครองเงินสดในสานักงาน
วันปกติ 20.0 ล้านบาท
อัตราเบี้ยประกัน 0.75% = 150,000.00 บาท
วันสิ้ นเดือน – ต้นเดือน เพิ่มอีก 10.0 ล้านบาท อัตราเบี้ยประกัน 0.15% = 15,000.00 บาท
4.17.2 วงเงินคุ้มครองเงินสดระหว่างขนส่ งสาขาต่ าง หรื อเบิกจาก นาคาร
วันปกติ 15.0 ล้านบาท
อัตราเบี้ยประกัน 0.79% = 118,500.00 บาท
วันสิ้ นเดือน – ต้นเดือน เพิ่มอีก 5.0 ล้านบาท อัตราเบี้ยประกัน 0.16% = 8,000.00 บาท
รวมเบี้ยประกันฯ
= 291,500.00 บาท
บวก ภาษีและอากร = 22,000.00 บาท
รวม
= 313,500.00 บาท
4.17.3 วงเงินคุ้มครองเพิม่ เติม 30.0 ล้านบาท
ระหว่างวันที่จ่ายเงินปั น ล
อัตราเบี้ยประกันสุ ทธิ = 36,902.16 บาท
รวมทั้งสิ้ น
= 350,402.16 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 351,000.- บาท
4.18 ค่ า รรมเนียม ปรษณีย สาหรับเป็ นค่าธรรมเนียมไปรษณี ยส์ ่ งใบรับเงินให้สมาชิก เดือนละประมาณ
4,500 คน คนละ 3.- บาท = 13,500.- บาท ปี ละ 162,000.- บาท ค่าจัดส่ งการ์ ดปี ใหม่ และค่าจัดส่ งการ์ ดวันเกิด
ประมาณปี ละ 12,000.- บาท ค่าจัดส่ งข่าว สอ.จ . เดือนละ 7,000 บับ ละ 3.- บาท = 21,000.- บาท ปี ละ
252,000.- บาท และสิ่ งพิมพ์เ ยแพร่ ต่าง ของสหกรณ์ประมาณปี ละ 256,000.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 6 2,000.- บาท
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4.19 ค่ าวัสดุสานักงาน สาหรับเป็ นค่าจัด ้ือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่าง ตรายาง อง า้ หมึก ปากกา แ ้ม สมุด ีก แบตเตอรี่ และแท่นชาร์ ตสาหรับกล้องถ่ายรู ป
และกล้องวิดี อ ม้วนเทป
ขอตั้งงบประมาณ = 950,000.- บาท
4.20 ค่ าวัสดุคอมพิวเตอร สาหรับเป็ นค่าวัสดุสานักงานในส่ วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษ
ต่อเนื่อง หมึกพิมพ์สาหรับเครื่ องพิมพ์สี แ น่ เก็บข้อมูลแบบต่าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื อข่าย
ฯลฯ รวมทั้งแบบพิมพ์ใบรับเงินส่ งสมาชิก (เหมาจ่าย) ด้วย
ขอตั้งงบประมาณ = 1,300,000.- บาท
4.21 ค่ าใช้ จ่ายหยัง่ เสี ยงเลือกตั้ง สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ในการจัดการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ ประจาปี 2560 และการเลือกตั้ง ปู ้ ระสานงาน ประจาปี 2560 เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ค่า ปสเตอร์ แ น่ พับ ข่าว สื่ อต่าง เบี้ยเลี้ยงคนงาน ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่มในวันลงคะแนน ค่าเช่าสถานที่
นับคะแนน ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 1,000,000.- บาท
4.22 ค่ าใช้ จ่ายจัดการประชุ มให ่ สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ในการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่าสถานที่
ค่าเครื่ องดื่ม ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาเข้าร่ วมประชุม ค่าถ่ายวีดิทศั น์ ค่าใช้จ่ายติดตั้ง
T.V. วงจรปิ ด ฯลฯ และสาหรับจับ ลากรางวัลแก่สมาชิก รวมถึงค่าพาหนะสาหรับสมาชิกอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มาร่ วมประชุมใหญ่
4.22.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่
เป็ นเงิน
150,000.00 บาท
4.22.2 ค่าพาหนะสาหรับสมาชิกอายุ 60 ปี ขึ้นไป
เป็ นเงิน
400,000.00 บาท
4.22.3 เงินรางวัลแก่สมาชิก
รางวัลพิเ ษสาหรับสมาชิ กทีอ่ ย่ ในห้ องประชุ ม
รางวัลที่ 1 = 1 รางวัล @ ละ 10,000.- บาท เป็ นเงิน 10,000.-บาท รวมภาษี
10,526.32 บาท
รางวัลที่ 2 = 5 รางวัล @ ละ 5,000.- บาท เป็ นเงิน 25,000.-บาท รวมภาษี
26,315.75 บาท
21,052.60 บาท
รางวัลที่ 3 = 10 รางวัล @ ละ 2,000.-บาท เป็ นเงิน 20,000.-บาท รวมภาษี
รางวัลทัว่ ปสาหรับสมาชิก
รางวัลที่ 4 = 6,000 รางวัล @ ละ 400.-บาท เป็ นเงิน 2,400,000.-บาท รวมภาษี
2,400,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้ น 3,007,894.67 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 3,00 ,000.- บาท
4.23 ค่ าเบีย้ เลีย้ งพาหนะ สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงพาหนะของกรรมการ ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่ที่
ป ิบตั ิงานตามคาสั่งของสหกรณ์ จ่ายในอัตราตามประกาศของสหกรณ์
ขอตั้งงบประมาณ = 500,000.- บาท
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4.24 ค่ าสนับสนุนการ ข่ งขันกี าของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกี าต่าง แก่มหาวิทยาลัย
และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่ วมแข่งขันกี าและร่ วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.24.1 บริ จาคสนับสนุนกี าบุคลากรจุ า
300,000.- บาท
4.24.2 บริ จาคสนับสนุนกี าบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(1) สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย
100,000.- บาท
(2) บริ จาคสนับสนุนนักกี า และเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเป็ นรายบุคคล 400,000.- บาท
4.24.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบุคลากร สอ.จ . เข้าร่ วมแข่งขันกี าบุคลากร
(ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกี า 40,000.- บาท ค่าเสื้ อกี ากรรมการ/เจ้าหน้าที่/
ปู ้ ระสานงาน/ที่ปรึ กษา รวม 108 คน ละ 350.- บาท
เป็ นเงิน 37,800.- บาท ค่าใช้จ่ายจัดขบวนพาเหรด 12,000.- บาท)
89,800.- บาท
รวม
889,800.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 90,000.- บาท
4.25 ค่ าใช้ จ่ายดาเนินคดี สาหรับเป็ นค่าทนายความดาเนินคดี ้องร้องติดตามหนี้สิน ตามที่สหกรณ์
ส่ งให้ดาเนินการเป็ นเรื่ อง ไป รายละเอียด ดังนี้
4.25.1 งบประมาณในการดาเนินคดี/บังคับคดี หนี้เงินกูส้ ามัญ
(1) ค่าทนายความในการดาเนินคดี ละ 5,000.- บาท รวม 8 คดี
40,000.00 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมศาล (2.5% ของทุนทรัพย์ 1.2 ล้านบาท)
คดีที่มีทุนทรัพย์เกิน 3 แสนบาท 3 คดี ละ 4 แสนบาท = 1.2 ล้านบาท
คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่ถึง 3 แสนบาท 5 คดี ไม่เสี ยค่าธรรมเนียมศาล 30,000.00 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น
10,000.00 บาท
12,000.00 บาท
(4) ค่าทนายความในการบังคับคดี ละ 1,500.- บาท รวม 8 คดี
(5) ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ละ 5,000.- บาท รวม 8 คดี
40,000.00 บาท
(6) ค่าวิชาชีพทนายความ (ร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์ 2.4 ล้านบาท) 120,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีเงินกูส้ ามัญ จานวน
252,000.00 บาท
4.25.2 งบประมาณในการดาเนินคดี/บังคับคดี หนี้เงินกูพ้ ิเศษ
(1) ค่าทนายความในการดาเนินคดี ละ 5,000.- บาท รวม 10 คดี
50,000.00 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมศาล (2.5% ขอทุนทรัพย์รวม 8 ล้าน
200,000.00 บาท
(10 คดี ละ 8 แสนบาท))
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น
48,000.00 บาท
(4) ค่าทนายความในการบังคับคดี ละ 1,500.- บาท รวม 10 คดี
15,000.00 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ละ 5,000.- บาท รวม 10 คดี
50,000.00 บาท
(6) ค่าวิชาชีพ (ร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์ 8 ล้านบาท)
400,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีเงินกูพ้ ิเศษ จานวน
763,000.00 บาท
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4.25.3 งบประมาณในการดาเนินคดี/ต่อสู ้คดีสหกรณ์อื่นและคดีของสหกรณ์/บังคับคดี/ทัว่ ไป
(1) ค่าทนายความ
150,000.00 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมศาล คานวณตามทุนทรัพย์
235,000.00 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น
20,000.00 บาท
(4) ค่าทนายความในการบังคับคดี
60,000.00 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
20,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีสหกรณ์อื่น จานวน
485,0000.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีท้งั สิ้ น (1 + 2 + 3)
1,500,000.00 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 1,500,000.- บาท
4.26 ค่ าใช้ จ่าย ครงการครบรอบการจัดตั้ง สอ.จ .
4.26.1 งบ กู พันปี 2559 เป็ นค่าของที่ระลึกแจกสมาชิกและสมาชิกสมทบ เนื่องใน อกาสครบรอบ 56 ปี
จานวน 17,000 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 267.50 บาท เป็ นเงิน 4,547,500.- บาท (ใช้งบปี 2559 จ่าย 30% = 1,364,250.- บาท)
คงเหลือตั้งงบ กู พัน 70% จานวน 3,183,250.- บาท
4.26.2 ค่าใช้จ่ายจัดงานทาบุญเลี้ยงพระ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เป็ นเงิน 150,000.- บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 3,333,250.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 3,334,000.- บาท
4.27 ค่ า ทร ัพท สาหรับเป็ นค่าใช้ ทรศัพท์ในกิจการสหกรณ์ ค่าส่ งข่าว SMS ถึงสมาชิก และสหกรณ์อื่น
ขอตั้งงบประมาณ = 420,000- บาท
4.28 ค่ า

้ า สาหรับเป็ นค่าไ ้าสานักงานใหญ่ อาคารจามจุรี 9 และสาขา

ขอตั้งงบประมาณ = 1,600,000.- บาท
4.29 ค่ านา้ ประปา

สาหรับจ่ายค่าน้ าประปา สาหรับอาคารจามจุรี 9 และสาขา

ขอตั้งงบประมาณ = 50,000.- บาท
4.30 ค่ าเช่ าใช้ บริ การ INTERNET ของ CAT สาหรับจ่ายเป็ นค่าเช่าใช้บริ การ INTERNET ของ CAT
เดือนละ 29,960.- บาท ปี ละ 359,520.- บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 360,000.- บาท
4.31 ค่ าใช้ จ่ายในการให้ เช่ าห้ องประชุ ม การให้หน่วยงานหรื อบุคคลเช่าใช้หอ้ งประชุมของสหกรณ์
จะต้องแยกบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่าย จึงต้องตั้งงบประมาณส่ วนนี้ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หอ้ งประชุม/
เจ้าหน้าที่ สตฯ/แม่บา้ น ฯลฯ
ขอตั้งงบประมาณ = 50,000.- บาท
4.32 ค่ าใช้ จ่ายจัดทา ครงการต่ าง ตาม ผนกลยุท สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายจัดทา ครงการต่าง
ตามแ นกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 จานวน 6 พันธกิจ ดังนี้
4.32.1 ครงการเด็กดีมีเงินออม
20,000.00 บาท
21/04/60 16:10:39 น.
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4.32.2
4.32.3
4.32.4
4.32.5
4.32.6
4.32.7
4.32.8

ครงการเพาะพันธุ์ความดี
ครงการตลาดนัดสหกรณ์
ครงการอบรมความรู ้เรื่ องสหกรณ์
ครงการให้ความรู ้และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ครงการพั นาบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่บริ การ
ครงการอบรมความรู ้ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
ครงการตรวจสุ ขภาพสมาชิกอาวุ ส
รวมทั้งสิ้ น

250,000.00
200,000.00
150,000.00
50,000.00
100,000.00
300,000.00
100,000.00
1,170,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอตั้งงบประมาณ 1,170,000.- บาท
4.33 ค่ าใช้ จ่ายจัดทา ผนกลยุท ของสหกรณ สาหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งงบประมาณ
4.34 ค่ าวัสดุการ กษา สาหรับเป็ นค่าวัสดุการศึกษาประจาห้องสมุดสหกรณ์ เช่น ปรแกรมสาเร็ จรู ป
เกี่ยวกับกฎหมาย หนังสื อความรู ้ทว่ั ไป ความรู ้สหกรณ์ และความรู ้ดา้ นการเงิน เป็ นต้น
ขอตั้งงบประมาณ = 10,000.- บาท
4.35 ค่ าใช้ จ่ายคณะกรรมการกากับด ล ละตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
4.35.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 9 คน ละ 1,200 บาท
ประชุมปี ละ 12 ครั้ง (1,200 x 9 x 12)
4.35.2 ค่าพาหนะสาหรับกรรมการอายุ 60 ปี ขึ้นไปคนละ 400.- บาท
ประชุมปี ละ 12 ครั้ง (400 x 9 x 12)
รวมเป็ นเงิน
ขอตั้งงบประมาณ = 1 0,000.- บาท

129,600.00 บาท
43,200.00 บาท
172,800.00 บาท

5. หมวดค่ าครุ ภัณ สานักงาน
5.1 ครุภัณ คอมพิวเตอร ประกอบด้วย
5.1.1 Webcam สาหรับติดตั้งหน้าเคาน์เตอร์ ให้บริ การ
จานวน 27 เครื่ อง ละ 4,000.- บาท
เป็ นเงิน
108,000.00 บาท
5.1.2 อุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อเครื อข่ายห้อง Data Center เป็ นเงิน
2,000,000.00 บาท
ระหว่างสาขา ประกอบด้วย Switch Management/ อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครื อข่าย/
อุปกรณ์สารองภัยคุกคาม/ สายสัญญาณ Fiber
5.1.3 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
600,000.00 บาท
[Firewall Security และ Log Security (พรบ.คอมพิวเตอร์)]
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
2,708,000.00 บาท
21/04/60 16:10:39 น.
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ขอตั้งงบประมาณ = 2,70 ,000.- บาท
5.2 ค่ าลิขสิ ท ิ อ ต วร เป็ นค่าลิขสิ ทธิ อ ต์แวร์ และ อ ต์แวร์ระบบป ิบตั ิการต่าง เช่น
ปรแกรม Ms-Office/ Adobe/ Acrobat Pro. และ ปรแกรมอื่นที่จาเป็ น เป็ นต้น
ขอตั้งงบประมาณ = 1,000,000.- บาท
5.3 ระบบควบคุมการเข้ า-ออกสานักงาน 1 ระบบ สาหรับทดแทนของเดิม ใช้งานตั้งแต่ปี 2551 และ
อุป กรณ์ เสื่ อมสภาพ ชารุ ดไม่ มี อุป กรณ์ ท ดแทน (ตกรุ่ น) และเพิ่ม เติ ม ระบบควบคุ มการเข้า -ออกบริ เวณ
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ อาคารจามจุรี 9 รวมถึงห้อง Data Center เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัย
มากขึ้น และรองรับการใช้งานบนระบบ Vmware ของสหกรณ์
ขอตั้งงบประมาณ = 00,000.- บาท
5.4 กล้องวงจรปิ ด IP Camera 1 ระบบ สาหรับทดแทนของเดิมบริ เวณสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ อาคารจามจุรี 9 และสาขา 7 แห่ง และเพิ่มเติมในห้องเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ห้อง Data Center และ
สามารถตรวจสอบการทางาน า่ นระบบ ทรศัพท์มือถือได้
ขอตั้งงบประมาณ = 900,000.- บาท
5.5 – 5.13 สาหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งงบประมาณ
5.14 ชั้นเหลกสาหรับวางของ 2 ชุ ด ใช้งานในห้องเก็บเอกสารของ ่ ายแ นและพั นาบุคลากร เพื่อ
ใช้วางกล่องอุปกรณ์/วัสดุการจัดสัมมนา/การจัด ครงการตามแ นกลยุทธ์ฯ และจัดเก็บเอกสารให้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะดวกในการจัดเก็บและค้นหา ราคาชุดละ 21,000.-บาท เป็ นเงิน 42,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 42,000.-บาท
5.15 ต้ สารอง ุกเ ิน 1 ต้ กาลังไ 12V ความสว่างนานกว่า 2 ชัว่ มง เพื่อทดแทนของเดิมใน
ห้องควบคุมไ ชั้นล่าง ่ ึ งชารุ ด ่อมไม่ได้ เป็ นเงิน 40,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 40,000.-บาท
5.16 กล่อง ม้ เอนกประสงค 6 กล่อง ขนาด กว้าง 100 ม. x ยาว 100 ม. x สู ง 20 ม. ราคากล่องละ
2,000.-บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของสหกรณ์ เช่น ทาบุญเลี้ยงพระ สัมมนาสมาชิก ฯลฯ เป็ นเงิน 12,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 12,000.-บาท
5.17 ตะหน้ าขาว อรเมก้า 13 ตัว กว้าง 60 ม. x ยาว 180 ม. x หนา 2.5 ม. ขาเหล็กหนา 1x2
นิ้ว เพื่อใช้ในกิจกรรมของสหกรณ์ ราคาตัวละ 3,210.-บาท เป็ นเงิน 41,730.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 42,000.-บาท
5.1 เครื่ องปรับอากา 1 เครื่ อง ขนาด 12,711 BTU พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเพื่อทดแทนห้อง
รอง จู ้ ดั การ 1 เครื่ อง เนื่องจากใช้งานไม่ได้และ ้ื อเมื่อปี 2552 เป็ นเงิน 26,750.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 27,000.-บาท
5.19 กล้องวิดี อ 1 ชุ ด สาหรับทดแทนของเดิม ่ ึงใช้งานประจา ่ ายประชาสัมพันธ์ ้ือเมื่อปี 2551
ขอตั้งงบประมาณ = 5,000.-บาท
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5.20 ระบบบัตรคิวอัต นมัติ 1 เครื่ อง สาหรับทดแทนของเดิมสาขา 5 คณะครุ ศาสตร์ ้ื อเมื่อปี 2551
ขอตั้งงบประมาณ = 160,000.-บาท
5.21 ระบบ ทร ัพทตอบรับอัต นมัติ 1 ระบบ สาหรับใช้ประจาสานักงานอาคารจามจุรี 9 ทดแทน
ของเดิม ้ื อเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ขอตั้งงบประมาณ = 700,000.-บาท

6. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสิ นทรัพย
6.1 ครงการพั นาระบบคอมพิวเตอร สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับ ครงการ 3 ครงการ ดังนี้
6.1.1 ครงการระบบเครื่ องปรับอากาศห้องเครื อข่าย
เป็ นเงิน
1,100,000.00 บาท
6.1.2 ครงการระบบเครื่ องสารองไ ้าห้องเครื อข่าย
เป็ นเงิน
1,300,000.00 บาท
6.1.3 ครงการพั นาระบบงานคอมพิวเตอร์
เป็ นเงิน
1,000,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 3,400,000.00 บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 3,400,000.-บาท
6.2 ค่ าปรับปรุ งทีท่ าการสานักงานอาคารจามจุรี 9 สาหรับสานักงานอาคารจามจุรี 9 เป็ นค่าปรับปรุ ง
ที่ทาการ ดังนี้
6.2.1 ปรับปรุ งระบบเปิ ด – ปิ ดไ ทางเดิน ชั้น 1 และชั้น 2 (เพิ่มระบบเปิ ด-ปิ ดไ ให้เป็ นระบบ 2 ทาง
และปรับปรุ งไ ทางเดินไปห้องน้ าชั้นล่างให้เป็ นแบบสลับดวงเปิ ดเหมือนไ ทางเดินภายในสานักงาน)
เป็ นเงิน 40,000.-บาท
6.2.2 เพิม่ ระบบควบคุมการเปิ ด–ปิ ดไ ในห้องประชุมศุภชัย วานิชวั นา อีก 1 ชุดไว้ในห้องควบคุม
เป็ นการจัดระบบแ งควบคุมเปิ ด – ปิ ดไ ใหม่ให้อยูใ่ นห้องควบคุมเพื่อความสะดวกของ ใู ้ ช้บริ การ
เป็ นเงิน 40,000.-บาท
ขอตั้งงบประมาณ = 0,000.00 บาท
6.3 ค่ าปรับปรุ งทีท่ าการสาขา สาหรับปรับปรุ งที่ทาการสาขา
ขอตั้งงบประมาณ = 200,000.-บาท
7. หมวดสารอง ขอตั้งไว้สารองทุกรายการเพื่อใช้สารอง กรณี เร่ งด่วน หรื อกรณี จาเป็ นต้องใช้วสั ดุสานักงาน
ต่าง ที่มิได้คาดหมายล่วงหน้า การใช้จ่ายเงินจากหมวดสารองนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ เท่านั้น
ขอตั้งงบประมาณ = 2,000,000.- บาท
----------------------------------------------------------------21/04/60 16:10:39 น.
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ประมาณการ รายได้ รายจ่าย ประจาปี 2560
ล้านบาท

1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 รายได้อื่น
รวม

220.00
600.00
950.00
1,770.00

2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

580.00
110.00
100.00
790.00

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย

980.00
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การลงทุนของสหกรณ
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การลงทุนของสหกรณ์
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ออกประกาศ
กาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ไว้ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋ว แลกเงิน ที่ธ นาคารเป็ น ผู้ รั บรอง สลั ก หลั งหรือ รับ อาวัล หรื อตั๋ ว สั ญญาใช้ เ งิน ที่ธ นาคารเป็น ผู้
สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงิน ฝาก หรื อใบรั บ ฝากเงิน ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ เป็ น ผู้ อ อกภายใต้ โ ครงการแปลงสิ น ทรั พ ย์
เป็ นหลักทรั พย์ ที่ได้รั บอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็น หลักทรัพย์
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้ น กู้ ที่ มี ห ลั ก ประกั น หรื อ หุ้ น กู้ ไ ม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
A- ขึ้ น ไป จากบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิส าหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ใน
การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนสารอง 2,266,538,434.60 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ดาเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นาเงิน
ไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
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การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม
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การกาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ข้อ 29 ได้กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่
กาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อบังคับ ข้อ 29
วงเงิ น กู้ ยื ม ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจก าหนดวงเงิ น กู้ ยื ม ส าหรั บ ปี ห นึ่ ง ๆ ไว้ ต ามที่ จ าเป็ น และสมควรแก่ ก าร
ดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับปีใดก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจานวน
14,600,000,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน)
สาหรับในปี 2560 คณะกรรมการดาเนินการฯ ใคร่เสนอขออนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 15,300,000,000.00 (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน)
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การคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ประจําป 2560

รายงานกิจการประจําป 2559 135
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาปี 2560
นั้น
บัดนี้ มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2560 รวม 4 ราย เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 ดังนี้
ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จานวน 4 ราย ได้แก่
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด

โดย ดร.มนตรี ช่วยชู

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด

โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์

3. บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด

โดย นางสาวอรรัตน์ พฤทธิ์รัตนมณี

4. บริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด

โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้มีมติเลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จากัด
โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
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การคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2560
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การคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 นั้น
บัดนี้ มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม 2 ราย เพื่อนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2559 ดังนี้
ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ จานวน 2 ราย ได้แก่
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
2. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้มีมติเลือก บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560
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การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และรับทราบผล
การเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2560

รายงานกิจการประจําป 2559 139
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
ผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธาน

นายณรงค์ เพชรสุก
เลขานุการ

นายประนอม สุขจิตร
กรรมการเขตที่ 3

นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
กรรมการเขตที่ 5

รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
รองประธาน

นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
กรรมการเขตที่ 1

นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
กรรมการเขตที่ 4

นางพรรณี สระสม
กรรมการเขตที่ 9

ต�าแหน่งที่สมัคร หมายเลข
ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ ผู้สมัคร
ประธาน
3
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
4
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียประธาน
รวมจ�านวนบัตร
รองประธาน
1
นายธงชัย เกาะด่าน
2
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
4
นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
ว่าทีร่ อ้ ยตรี รุง่ รัตน์ อินทรประเสริฐ
6
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียรองประธาน
รวมจ�านวนบัตร
เลขานุการ
1
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์
3
นายณรงค์ เพชรสุก
4
นายเทวัญ พุ่มจันทร์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเลขานุการ
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 1
3
นายภัทรพณ ติดตารัมย์
4
นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
6
นายสัมฤทธิ์ ศรีโพธิ์งาม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 1
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 3
2
นายวรา นิ่มงาม
4
นายกัณณพงษ์ ศรีนิธี
6
นายประนอม สุขจิตร
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 3
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 4
2
นางบุศรา เสือพอน
6
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 4
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 5
1
นายส�าลี เหลาชัย
6
นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 5
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 9
1
นายสมโภช จั่นจ�ารัส
2
นายพงษ์ธร ศะศิงาม
5
นายวัชรกุล จันทราเวช
6
นางพรรณี สระสม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 9
รวมจ�านวนบัตร
บัตรดี
บัตรเสียทั้งฉบับ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ

รวม
3,021
1,901
657
288
5,867
667
2,190
1,384
282
943
401
5,867
1,675
1,976
582
1,135
499
5,867
1,560
1,815
609
1,308
575
5,867
1,359
648
1,984
1,391
485
5,867
1,712
2,021
1,508
626
5,867
1,609
2,286
1,403
569
5,867
1,044
1,060
348
1,784
1,224
407
5,867
5,867
70
5,937
11,555
51.38

อันดับ
ที่ได้
1
2

3
1
2
4

2
1
3

2
1
3

2
3
1

2
1

2
1

3
2
4
1
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ผลการเลือกตัง้
ผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560
ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หน่วย หมายเลข
ประสานงานที่ ผู้สมัคร

นางอวัต า เทพ ยด

ประ านงาน น ที่ 1

นายสุริยันต์ ชย าด

ประ านงาน น ที่ 3

นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
ประ านงาน น ที่ 5

นางรา พร ทองคา

ประ านงาน น ที่

1

4

2

4
5
6

3

3

4

2

5

1

6

2
3
6

นางประนอม ศิลปนภาพร
ประ านงาน น ที่ 4

นายเลิศ พาน ธสง

ประ านงาน น ที่

7
นายชรินทร์ เ นี่ยง จ่ม
ประ านงาน น ที่

นายพรสิทธิ ฤทธิสาเรจ
ประ านงาน น ที่

นายพิจน์ เจริ พร

นาย กาจ อินทร์คีรี

ประ านงาน น ที่

ประ านงาน น ที่

นายธนากร นอยคาสิน

ประ านงาน น ที่ 9

นางรัตนา กศิยะกุล

ประ านงาน น ที่ 1

8

ประ านงาน น ที่ 11

3
5

9

5

10

2
4
6

11
นายชัยนันท์ พรมนิ่ม

1
2
3
4
5
6
7

6

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

นางอวัต า เทพหยด
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายเสกสัน จิตต์มงคล
น.ส.มยุรี มาสา
นางร�าไพร ทองค�า
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายสุริยันต์ ไชย าด
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นางประนอม ศิลปนภาพร
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายเลิศ พานไธสง
นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม
นายวิชัย กาละชัย
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายมิตร น่วมนิวงษ์
นาย กาจ อินทร์คีรี
นายเ ลียง ศรีสุพรรณ์
นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส�าเรจ
นางนิตยา หอมจันทร์
นางอุไรกาญจน์ ครองบุญชู
นายสมชาย มีประสพ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายพจน์ เจริญพร
น.ส.สุวรรณี ขนขจี
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายธนากร น้อยค�าสิน
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นางรัตนา โกศิยะกุล
นายธเดช เงือมผา
นายสุพจน์ ศรีเมือง
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ

คะแนน ล�าดับ ผู้มา ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ
รวมที่ได้ ทีไ่ ด้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ

151
6
1
92
35
124
17
4
175
43
6
61
16
2
54
4
1
350
284
114
28
12
130
135
80
239
117
75
69
14
7
129
129
38
8
109
28
5
190
124
104
23
8
192
21
7

1

1
1
1
1
1
2

158

240

65.83

272

380

71.58

224

423

52.96

79

147

53.74

59

141

41.84

484

1,313

36.86

512

1,091

46.93

304

781

38.92

142

424

33.49

449

883

50.85

220

525

41.90

2
1

1
1

1

*ตามทีม่ กี ารจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการอ�านวยการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ฯ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิฯ์ อาคารจามจุรี 9 ผลการจับสลาก ได้แก่ หมายเลข 3 นายพจน์ เจริญพร
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ผลการเลือกตัง้
ผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560
ผประสานงานประจ�าหนวย ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หน่วย หมายเลข
ประสานงานที่ ผู้สมัคร

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ประ านงาน น ที่ 1

นาย ุ นพ คา ง
ประ านงาน น ที่ 14

นางกั าภัค ติเยาว์
ประ านงาน น ที่ 1

นายวิสุทธิ สุด ุ มา

ประ านงาน น ที่ 1

นาย ุ ทอม สุขใ ม่
ประ านงาน น ที่

นางสุภา ุ ศรี

ประ านงาน น ที่

นายอัคเดช เกษเจริ

12

6

13

1
5

ประ านงาน น ที่ 13

นายชานา

กวจันทร์

14

3

15

6

16

1
4

ประ านงาน น ที่ 15

นายพงษ์สธิ ร สงนอย

17

2

18

4
5

ประ านงาน น ที่ 1

นายนที ขวั รัตน์

19

4

20

1
4
5

ประ านงาน น ที่ 19

นายสมนก ุพลั

ประ านงาน น ที่ 1

นายอุดม พอดี

21

1

22

3
4

23

ประ านงาน น ที่ 3

24

นายณัฐวัฒน์ สุขทั่ว าติ
ประ านงาน น ที่ 4

3
4
2
4

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายสมลักษณ์ คลังเพชร์
นายอัคเดช เกษเจริญ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายบุญนพ ค�าแหง
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายช�านาญ แก้วจันทร์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นางกัญญาภัค ติเยาว์
นายจารก ภิภักกิจ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายพงษ์สิธร แสงน้อย
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
นายบรรจง มะลิวัลย์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายนที ขวัญรัตน์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นางระเบียบ ล้อมวงษ์
นายพิศ อ่อนทอง
นายบุญทอม สุขใหม่
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายสมนก บุพลับ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นางสุภา บุญศรี
นางธมลวรรณ นาคตระกูล
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายเอกพล ส่งเสริม
นายอุดม พอดี
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
นายศักดา ดีมูล
นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทัง บับ
รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง

คะแนน ล�าดับ ผู้มา ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ
รวมที่ได้ ทีไ่ ด้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ

128
20
3
62
101
33
3
127
14
6
92
9
4
82
75
8
2
97
19
11
80
68
25
4
211
24
2
124
159
254
96
7
209
9
6
85
49
23
3
153
304
62
3
61
103
14
0

1

1
1
1

151

328

46.04

199

308

64.61

147

375

39.20

105

195

53.85

167

357

46.78

127

312

40.71

177

305

58.03

237

315

75.24

640

926

69.11

224

268

83.58

160

200

80.00

522

1,012

51.58

178

306

58.17

1

1
1

1

1
1
1

1

1

5,937 11,555

51.38

จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ ำฯ และเลือกตัง้ ผูป้ ระสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อาคารจามจุรี ๙ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๗๔๑๑
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สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้
ในการหยั่งเสียงเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
และเลือกตัง้ ผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี พ.ศ. 2560
1. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
1.1 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร

248,097.08 บาท
248,097.08 บาท

รวมค่าใช้จ่าย

2. ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
2.1 ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

28,330.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย

28,330.00 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินการ
3.1.1 ค่าเบีย้ ประชุม

295,000.00 บาท

3.1.2 ค่าพาหนะเหมาจ่าย

50,000.00 บาท

3.1.3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

18,615.00 บาท

3.1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หอ้ งประชุม

4,800.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย

368,415.00 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตัง้ ทั้งสิน้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

544,213.50 บาท
62,900.00 บาท
9,491.00 บาท
3,900.00 บาท
620,504.50 บาท
1,265,346.58 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1. ค่าตอบแทนอื่นๆ
4.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
4.4 ค่าบารุงอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงาน
ประจําหนวย ป 2561
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
การเลือกตั้งประธานกรรมการด
าเนินการหยั่งเสียางเลื
และเลือกตั้งผูประสานงานประจํ
หนอวกตั
ย ป้งกรรมการด
2561 าเนินการ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ประจาปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 ได้มีมติเลือกตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธุ์ เป็นประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรั พย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ประจาปี 2560
บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีมติเลือกตั้ง นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ สังกัด
คณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจาหน่วย ประจาปี 2561 ต่อไป
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ตารางการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ตัง้ แต่ ณ วันที่ประกาศใช้ - 31 ธันวาคม 2559
ประเภท
เงินฝากออม
ทรัพย์

วงเงินฝาก

27 เม.ย. 2552 - 31 ธ.ค. 2559

ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 5 ล้ำนบำท
ตั้งแต่ 5 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 10 ล้ำนบำท

1.250
1.500
1.750

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

ไม่จำกัดยอด

ระยะเวลำ 3 เดือน
ระยะเวลำ 6 เดือน
ระยะเวลำ 12 เดือน

ประเภท
เงินฝากประจา วงเงินไม่ถึง 1 ล้ำนบำท

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 20 ล้ำนบำท
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 30 ล้ำนบำท
วงเงินตั้งแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 50 ล้ำนบำท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้ำนบำท

วงเงินฝาก
ประเภท
วงเงินตั้งแต่ 1 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 20 ล้ำนบำท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน วงเงินตั้งแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 30 ล้ำนบำท
วงเงินตั้งแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 50 ล้ำนบำท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้ำนบำท

2.750
3.000

2.250
2.500

1.750
2.000

3.100
3.200
3.300
3.400
3.500

2.600
2.700
2.800
2.900
3.000

2.100
2.200
2.300
2.400
2.500

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)
1 ส.ค. 2558 - 7 เม.ย. 2559 8 เม.ย. 2559 - 31 ก.ค. 2559 1 ส.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

3.200
3.300
3.400
3.500

2.700
2.800
2.900
3.000

2.200
2.300
2.400
2.500

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
เพื่อให้สมาชิกเลือกแบบใดแบบหนึ่งตามความสมัครใจ
1 พ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2559

ประเภท
เงินกู้

เงินกู้ฉกุ เฉิน/เงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ

ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินเฉลีย่ คืน

ดอกเบี้ยเงินกูส้ ุทธิ

5.000
4.750
4.000
3.000

ประชุมพิจำรณำกำรจัดสรรกำไรสุทธิ

.....
2.755
2.800
2.850

42.000
30.000
5.000
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คณะอนุกรรมการชุดตาง ประจําป
ที
เรือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รศ.ดร.สวัสดิ์
นายเริงศักดิ์
รศ.วิสนศักดิ์
นายอุดม
อาจารยอธิรัตน
อาจารยชาญวิทย
นายอุลเวงค
นางอารมณ
น.ส.อติวรรณ
นางสุดา
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายอภิชา

แสงบางปลา
บุญบรรดาลชัย
อวมเพ็ง
โชคศิริ
บุญสมบูรณสกุล
อุปยโส
มติมาลังกรณ
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
หินแกว
รุงเรืองกิจไกร
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เดียขุนทด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการ หสินเชือและการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา
นายสุเทพ
วิทยานันท
นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
นายอุดม
โชคศิริ
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
อาจารยชาญวิทย อุปยโส
นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
นางอารมณ
โสตถิอํารุง
น.ส.อติวรรณ
พวงวัฒนา
นางสุดา
หินแกว
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
นายสมชาย
หอมจันทร
นายอภิชา
เดียขุนทด
ผูจัดการ
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)
หัวหนาฝายสินเชื่อและการลงทุน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกพิเศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.สวัสดิ์
นายเริงศักดิ์
รศ.วิสนศักดิ์
นายอุดม
อาจารยอธิรัตน
อาจารยชาญวิทย

แสงบางปลา
บุญบรรดาลชัย
อวมเพ็ง
โชคศิริ
บุญสมบูรณสกุล
อุปยโส

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
นางอารมณ
โสตถิอํารุง
น.ส.อติวรรณ
พวงวัฒนา
นางสุดา
หินแกว
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
นายสมชาย
หอมจันทร
นายอภิชา
เดียขุนทด
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)
หัวหนาฝายเงินกู

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล องเจาหนาที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา
นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
นายอุดม
โชคศิริ
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
อาจารยชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
ผูจัดการ
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญ จิต ดารารัตนทวี)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา
นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
นายอุดม
โชคศิริ
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
ผูจัดการ
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญ จิต ดารารัตนทวี)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสัมมนาและ กอบรมวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.สวัสดิ์
อาจารยอธิรัตน
นายเริงศักดิ์
รศ.วิสนศักดิ์
นายอุดม
อาจารยชาญวิทย
นายอุลเวงค
นางอารมณ
นางสาวอติวรรณ
นางสุดา

แสงบางปลา
บุญสมบุญสกุล
บุญบรรดาลชัย
อวมเพ็ง
โชคศิริ
อุปยโส
มติมาลังกรณ
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
หินแกว

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
นายสมชาย
หอมจันทร
นายอภิชา
เดียขุนทด
ผูจัดการ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
นายอุดม
โชคศิริ
นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
นางอารมณ
โสตถิอํารุง
นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา
นางสุดา
หินแกว
นายสมชาย
หอมจันทร
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)
หัวหนาฝายนิติการ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
อาจารยชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพั นาระบบงานคอมพิวเตอร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.บุญชัย
โสวรรณวณิชกุล
รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
ผูจัดการ
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพิเชษฐ
ไตรบุตรี

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
นายอุดม
โชคศิริ
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)
หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
นายธีทัต
อัชฌารักษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา หทุนเรียนดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.วิสนศักดิ์
อาจารยอธิรัตน
อาจารยชาญวิทย
นายอุลเวงค
นางอารมณ
นางสาวอติวรรณ
นางสุดา
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายอภิชา
หัวหนาฝายธุรการ

อวมเพ็ง
บุญสมบูรณสกุล
อุปยโส
มติมาลังกรณ
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
หินแกว
รุงเรืองกิจไกร
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เดียขุนทด

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอุดม
นางอารมณ
นางสาวอติวรรณ
นางสุดา
นายอภิชา
นางบังอร

โชคศิริ
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
หินแกว
เดียขุนทด
ตุลยวัฒนางกูร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแ นกลยุทธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา
อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
นายอุดม
โชคศิริ
อาจารยชาญวิทย อุปยโส
นางอารมณ
โสตถิอํารุง
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
ผูจัดการ
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี)
หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานทําลายเอกสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารยอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา
นายลับแล
ณ บางชาง
นายอภิชา
เดียขุนทด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
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ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานจําหนายครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอุดม
โชคศิริ
นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
นางสุดา
หินแกว
นายสมชาย
หอมจันทร
นายอภิชา
เดียขุนทด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานศก าการจายสวัสดิการเกื้อกลอาวุ ส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.สวัสดิ์
นายเริงศักดิ์
รศ.วิสนศักดิ์
นายอุลเวงค
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร
ผูจัดการ
หัวหนาฝายนิติการ

แสงบางปลา
บุญบรรดาลชัย
อวมเพ็ง
มติมาลังกรณ
รุงเรืองกิจไกร

ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานเพือพิจารณาหลักเกณฑการกพิเศ
องพนักงานประจําหนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอุดม
โชคศิริ
น.ส.อติวรรณ
พวงวัฒนา
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายลับแล
ณ บางชาง
นายอภิชา
เดียขุนทด
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)
หัวหนาฝายเงินกู (นางเยาวดี ชื่นแฉง)

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ
การสนับสนุนกิจกรรมนิสิตจุฬา
1.
2.
3.
4.
5.

นายอุดม
โชคศิริ
อาจารยชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายสมชาย
หอมจันทร
รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)

ประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานสอบหา อเทจจริงการทําลายเอกสาร
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
นางอังคณา
พวงเงิน
นายสมชาย
หอมจันทร
หัวหนาฝายนิติการ (นายจารุภูมิ สุจริตกุล)

ประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานสอบหา อเทจจริงกรณีการจายเงิน ํ้า อน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.วิสนศักดิ์
อวมเพ็ง
อาจารยชาญวิทย อุปยโส
นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
หัวหนาฝายนิติการ (นายจารุภูมิ สุจริตกุล)

ประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯและเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานตรวจรับเสื้อทีระลกเนือง น อกาสครบรอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายอุลเวงค
มติมาลังกรณ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
นายอภิชา
เดียขุนทด
เจาหนาที่ธุรการ (นางบังอร ตุลยวัฒนางกูร)

ประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ และเลขานุการ

ที
เรือง แตงตั้งคณะทํางานแบงเ ตเลือกตั้งคณะกรรมการ
และหนวยเลือกตั้ง ประสานงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอุดม
โชคศิริ
ประธานคณะทํางานฯ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
คณะทํางานฯ
นางอารมณ
โสตถิอํารุง
คณะทํางานฯ
นายอภิชา
เดียขุนทด
คณะทํางานฯ
นายสมชาย
หอมจันทร
คณะทํางานฯ
รองผูจัดการ (น.ส.ขวัญจิต ดารารัตนทวี) คณะทํางานฯ
หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิก (นางอมรรัตน สันตธนะวาณิช)
คณะทํางานฯ และเลขานุการ

ป
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รายงานกิจการ ประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
จัดทําโดย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.วิสนศักดิ์
อ.อธิรัตน
อ.ชาญวิทย
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร
นายลับแล
นางอังคณา
น.ส.ธารินี

อวมเพ็ง
บุญสมบูรณสกุล
อุปยโส
รุงเรืองกิจไกร
ณ บางชาง
พวงเงิน
ทองสงฆ

ผูรวมจัดทําโดย
8. นางฉัตรชุลี
9. นายธนากร
10. นายเรืองศักดิ์

ชาติปญญาวุฒิ
ชวยวงศ
สิทธิสังข

ภาพปกโดย ผูชนะเลิศการประกวดออกแบบภาพปก
รายงานกิจการประจําป 2559
นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
สมาชิกคณะอักษรศาสตร
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ประมวลภาพกิจกรรม ป

ทลเกลา วายเงินแด
สมเดจพระเทพ รัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

วายความอาลัย
พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีน บดินทร สยามินทราธิราช
บรมนา บพิตร รัชกาลที
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วันครบรอบ

วันอานันทมหิดล

วันสหกรณแหงชาติ

ป แหงการส าปนา จุฬา

รายงานกิจการประจําป 2559

ทําบุญตักบาตร น อกาสตาง

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด

ครบรอบ
ป
สอ.จุฬา

มอบกระเชา
น อกาส ้นป หม

155
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รายงานกิจการประจําป 2559

ทําบุญรดนํ้า อพร หญ น อกาสวันสงกรานต

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด

พิธีเปด
ประชุม หญสามัญประจําป

แสดงความยินดี นวาระตาง

รายงานกิจการประจําป 2559

157

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด

มอบทุนเรียนดี

มอบรางวัล
ออกแบบภาพปก
รายงานกิจการ
ป
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รายงานกิจการประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด

เยียมชมกิจการ สอ.จุฬา

หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผูประสานงาน

สัมมนาวิชาการ
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สัมมนาตาง
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กิจกรรมบําเพญสาธารณประ ยชน
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¢ŒÍ´Õ¨Ò¡ºÃÔ¡ÒÃ KTAM Smart Trade
คลองตัวในการลงทุน ทำรายการสัง� ซือ้ ขาย หรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุน ไดทกุ ที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. และสามารถ
เลือกกำหนดแผนการลงทุนอัตโนมัติลวงหนาดวยตัวคุณเองถึง 5 แผน ไมวาจะเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน
รายไตรมาส หรือรายป

บริหารจัดการพอรตไดดวยตัวเอง แสดงขอมูลการลงทุนโดยละเอียด รายงานสัดสวนการถือครองกองทุนตางๆ

พรอมกราฟและตารางแสดงจำนวนหนวย ตนทุน มูลคาทรัพยสินปจจุบัน เพื่อชวยประเมินภาพการลงทุนที่รวม
ผลกำไรหรือขาดทุนที่ชัดเจนยิ�งขึ้น

Free

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.ซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย
/ธ.ธนชาติ)

ครบวงจร สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ หนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF หรือหนังสือรับรองการหักภาษี

ณ ที่จายได
ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

สมัครฟรีวันน�้ที่ www.ktam.co.th เลือกเมนู KTAM Smart Trade
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บลจ.กรุงไทย โทร 0-2686-6100 กด 9
ธนาคารกรุงไทย หร�อ บร�ษัทหลักทรัพยที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูสนับสนุนการขายทั่วประเทศ

