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เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

จิตวิญญาณสหกรณ 1 : จุดเริ่มตนที่ถูกตอง

5

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารสหกรณ

10

ปรับเงินกูสามัญฯ

15

สมาชิกจอ สอ.แจง

16

อาลัยอุระราว
ธ เสด็จพิมานรมย
อนันตสมาคม เคยโบก
ราษฎรทุกข ธ ปลดเปลื้อง

ระทม
รุงเรื้อง
พระหัตถเนอ
ปลอบนํ้าตานอง

เรียมรองพระบาทเบื้อง
ธ พิลาส ณ อมร
ราวจิตจะขาดรอน
เสด็จสวรรคคืนหลา

บดินทร
มิ่งฟา
ระทด
หลั่งไล โลมสรวง

ดวงแดเทวษทน
สีหบัญชรราน
วังเวงวิเวกวาร
ฤา จักลบเลือนลาง

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา
“วาสุกรี”
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

ดอกเบี้ยทบตน
ณ วันจันทรสุดทาย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

1.25
1.2539
* ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
* ตั้งแต 5 ลานบาทขึน
้ ไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552
ไมจํากัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

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

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)

เง�นเฉลี่ยคืน

5.00
4.75
4.00
3.00
ประเภท

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
…

2.755
2.800
2.850
ดอกเบี้ยเง�นกู

ระยะสั้น

300 ลานบาท

ระยะยาว

ไมจํากัดวงเง�น

3.75
4.75

(ไมเกิน 180 เดือน)

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ

42.00
30.00
5.00
วงเง�นไมเกิน

(ไมเกิน 72 เดือน)

“สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยเง�นกู

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ
ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาที่กําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย
กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

ทรมาน
เริดราง
วินาศ
หลั่งลน ชลนา

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

“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)
และนํ า สํ า เนาใบฝากมาที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย
เพื่อเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกัน
วิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทานไดนําเงินสดไปฝาก
ที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ผลการดําเนินงาน

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ / Item
จํานวนสมาชิก (ราย) / Membership
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค) / honor associate members
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก / member
- สมาชิกสมทบ / associate member

1. สินทรัพยรวม / Total assets
1.1 เงินใหสมาชิกกู / member loan
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู / other coopertive loan
1.3 เงินลงทุน / investment
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น / other assets

2. หนี้สินรวม / Total liabilities
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม / loan
เงินรับฝากจากสมาชิก / deposit
ตั๋วสัญญาใชเงิน / promissory note
หนี้สินอื่น / other liabilities

3. ทุนของสหกรณ / Capital
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน / share capital
ทุนสํารอง / reserve
ทุนสะสม / capital
อื่นๆ / other
กําไรสุทธิ / net Proﬁt

4. รายได / Income
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู / interest received
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู / interest received
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / return on investment
รายไดอื่น / other income

5. คาใชจาย / Expenses
5.1 ดอกเบี้ยจาย / interest expenses
5.2 คาใชจายในการบริหาร / adminstrative expenses

2559 / 2016

ส.ค. 2560 / Aug 2017 ก.ย. 2560 / Sep 2017

15,959

15,891

15,924

1
11,628
4,330

1
11,482
4,408

1
11,489
4,434

40,083,786,897.38 39,918,893,487.98 40,011,690,584.83
5,901,855,346.26 5,920,627,943.28 5,918,566,347.72
12,346,307,972.08 12,133,243,642.63 12,355,623,551.44
21,583,604,946.74 21,625,387,163.27 21,515,570,079.94
575,852,026.34
870,322,005.32
534,262,193.56
19,229,522,745.50 19,157,304,910.97 19,392,567,639.40
1,778,230,174.90
1,597,760,246.98 1,588,740,246.98
252,018,632.30
239,634,738.80
221,930,605.73
22,962,800,614.58 23,037,054,340.61 23,008,240,915.92
7,775,000,000.00 10,235,000,000.00 10,385,000,000.00
14,451,130,341.00 12,393,601,877.18 12,265,572,833.81
534,155,737.78
251,254,639.81
199,554,639.81
202,514,535.80
157,197,823.62
158,113,442.30
17,120,986,282.80 16,881,839,147.37 17,003,449,668.91
13,080,880,080.00 12,991,201,140.00 13,035,818,630.00
2,266,538,434.60 2,404,023,344.46 2,404,023,344.46
535,798,375.25
442,675,101.92
434,941,001.92
321,813,964.14
321,184,999.55
319,728,586.86
915,955,428.81
725,899,372.44
808,938,105.67
1,697,424,392.17
233,801,213.50
527,732,009.34
894,614,164.36
41,277,004.97
781,468,963.36
563,806,173.59
217,662,789.77

1,140,896,911.09 1,275,991,684.52
149,951,796.93
168,449,072.24
353,891,528.41
393,172,458.78
618,968,109.85
693,792,259.42
18,085,475.90
20,577,894.08
414,997,538.65
335,650,461.29
79,347,077.36

467,053,578.85
372,786,645.41
94,266,933.44
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ประธานแถลง
สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพทุกทาน ในทามกลางขาวคราวปญหาเกี่ยวกับ
วงการสหกรณ ผมมี ข  า วดี ที่ จ ะแจ ง ให ส มาชิ ก ได รั บ ทราบเป น เบื้ อ งต น ว า
ชุมนุมสหกรณธนกิจไทยซึ่งเรามีการนําเงินไปฝากและมีหุนรวมกันหกรอยลานบาท ไดดําเนินการแกไขปญหา
เรื่องการใหกูเงินแกสหกรณเคหสถานนพเการวมใจไปไดระดับหนึ่งแลว โดยไดมีการโอนหลักทรัพยจากสหกรณ
เคหสถานดังกลาวมาเปนของชุมนุมธนกิจฯ หลายรายการ เชน อาคารพาณิชยที่เมืองทองธานี ที่ดินที่เมืองทองธานี
2 แปลง รวม 30 ไร ที่ดินที่ปฐวิกรณ และจะทยอยไปจัดการโอนหลักทรัพยที่บึงกุม จังหวัดมหาสารคาม และที่อื่นๆ
ตอไป เพื่อนําหลักทรัพยดังกลาวมาใชคํ้าประกันกับสหกรณที่จะนําเงินมากฝากเพิ่มกับชุมนุมธนกิจฯ และนําเงิน
ที่ไดรับมาบริหารจัดการเสริมสภาพคลองตอไป ทั้งนี้มีสหกรณ 2 สหกรณแลวที่นําเงินมาฝากเพิ่มใหกับ
ชุมนุมธนกิจฯ โดยฝากเงินสหกรณละ 3 รอยลานบาท เพือ่ เสริมสภาพคลองภายใตหลักการการชวยเหลือซึง่ กันและกัน
ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณทํากําไรสุทธิ
ได 808,938,105.67 บาท ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาจากผลตอบแทนในการลงทุนตางๆ ของสหกรณ
ฉะนั้นในปนี้สหกรณจะทํากําไรไดตามเปาที่ตั้งไวอยางแนนอน เรื่องจํานวนการเพิ่ม-ลดของสมาชิกก็อยูในอัตรา
ปกติ มีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพจากการเสียชีวิต 2 ราย ลาออกจากสหรณ 6 ราย สมาชิกสมทบลาออก 4 ราย
และสมาชิกลาออกจากงานและมีอายุสมาชิกไมถึง 10 ป 14 ราย รวมพนสมาชิกภาพ 26 ราย สําหรับสมาชิก
ขอเขาเปนสมาชิกใหมรวม 33 ราย
ขาวดีสําหรับสมาชิกกูเงิน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป สหกรณขยายวงเงินกูสามัญ
เปน 700,000 บาท ขยายงวดชําระหนี้เปน 108 งวด ขยายเทาการกูเงินเปนสูงสุด 31 เทาของเงินเดือน
(จํานวนเทาแปรผันตามอายุสมาชิก และสถานภาพงานของสมาชิก) สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และรับเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนจะสามารถนําเงินดังกลาวมาคํานวณการหักชําระหนี้ และขยายเวลา
ผอนชําระหนี้ไดถึงอายุ 65 ป โดยสมาชิกตองทําบันทึกขอตกลงหักเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่ได
รับเขาสหกรณกอนเดือนที่จะกูเงิน จึงสามารถนําเงินดังกลาวมาคํานวณการกูเงินได
สุดทายอยากเชิญชวนสมาชิกใชสทิ ธิหยัง่ เสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ และเลือกตัง้ ผูป ระสานงาน
ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ หนวยลงคะแนนของทาน ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น. สมาชิก
ที่แจงความประสงคเลือกตั้งลวงหนา สามารถเลือกตั้งไดในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ออกมาใชสทิ ธิเลือกคนทีท่ า นเห็นสมควร ทําหนาทีข่ องทานเพือ่ ประโยชนของสหกรณนะครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
4 • ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

จิตวิญญาณสหกรณ 1 :

บทความจากสมาชิก

จุดเริ่มตนที่ถูกตอง
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

ผมมีโอกาสเขาไปทํางานดานสหกรณในตําแหนงประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 จนถึงปจจุบัน นับเปนงานที่หนักมาก และ
เหนื่อยใจมาก แตก็เปนงานที่ทาทายมาก เชนเดียวกัน เพราะเขามาบริหารในชวงที่ระบบสหกรณ
ทั่วประเทศกําลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธา เริ่มตั้งแตปญหาของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่ปจจุบัน
อยูในแผนฟนฟูกิจการ มาจนถึงปจจุบัน ที่นายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกกิจการของสหกรณเคหสถาน
นพเการวมใจ โดยที่สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีสวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ
ทั้งสองสหกรณที่กลาวถึงในฐานะที่เปนเจาหนี้ของทั้งสองแหง
แมมีประสบการณนอย แตผมก็ศึกษาและเรียนรูตลอดเวลา ติดตามขาวคราวความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับงานสหกรณอยางเต็มที่ ผนวกกับการที่ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรูและ
ผูมีประสบการณในการทํางานสหกรณโดยตรงพอจะสรุปเปนเบื้องตนไดวา ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
สวนใหญ มาจากคนในวงการสหกรณเองโดยเฉพาะผูบริหารสหกรณไมใชระบบ ไมใชโครงสราง
ไมใชแนวคิด หลักการ อุดมการณ และหรือปรัชญาสหกรณ ซึ่งเปยมไปดวยความถูกตอง (the truth)
ความดี (the good) และความงาม (the beauty) ทั้งในแนวคิดและแนวปฏิบัติของความเปนสหกรณ
อยากจะพูดตรงๆ วา ปญหาสวนมากที่เกิดขึ้นมาจากผูบริหารและผูที่ทํางานทั้งที่อยูในสหกรณ
และผูทํางานที่เกี่ยวของกับสหกรณ ขาดจิตวิญญาณสหกรณ เพราะไปติดอยูกับดัก อยูกับผลประโยชน
สวนตนและพวกพอง จิตวิญญาณสหกรณเปนนามธรรม เปนมิติภายในที่จับตองโดยตรงไมได
แตมันจะสะทอนออกมาจากการคิด การพูด และการกระทํา ซึ่งเปนพฤติกรรมของบุคคลที่สังเกต
ไดเปนมิติภายนอก
จิตวิญญาณสหกรณสามารถสกัดออกมาไดจากประวัติความเปนมาของสหกรณ แนวคิด
อุดมการณ และหลักการทั้ง 7 ประการ ของสหกรณ ซึ่งประกอบดวย

1. สมาชิกภาพเปนแบบเปดกวางและโดยความสมัครใจ
2. มีการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
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จิตวิญญาณสหกรณ 1 :

จุดเริ่มตนที่ถูกตอง

4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
5. มีการศึกษา อบรม และสารสนเทศ
6. มีความรวมมือระหวางสหกรณ
7. มีความเอื้ออาทรตอชุมชน

อุดมการณสหกรณ ตั้งอยูบนความเชื่อที่วา ชุมชน สังคม จะกินดีอยูดี มีสันติสุข และ
มีความเปนธรรมได โดยการชวยเหลือตนเอง การชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในสหกรณ
การชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสหกรณ คนในชุมชและสังคมโดยรวม
หากหลักธรรมภิบาลเปนจิตวิญญาณของผูบริหาร ผูบริหารสหกรณที่ขาดจิตวิญญาณ
สหกรณก็จะสรางปญหาตางๆ ดังที่ปรากฏขึ้นได โดยเฉพาะเรื่องราวของการทุจริต การฟอกเงิน
การเลนพรรคเลนพวก
เพื่อสงเสริมและสรางเสริมใหสหกรณ มีความมั่งคงอยางเพียงพอ มั่งคั่งอยางพอเพียง
และยั่งยืนอยางแทจริง ชาวสหกรณควรตองหันกลับมาคิด พูด และทําสิ่งที่ถูกตอง (Doing
the right things) นั่นคือการทํางานของสหกรณตามอุดมการณและหลักการของสหกรณ
มีการศึกษา พัฒนา เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหการทํางานของสหกรณเปนไปอยางถูกตอง (Doing things right)
มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ดังพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่ รงชีแ้ นะใหกับผูน ําสหกรณทเี่ ขาเฝาทูลละออง
ธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2521 ที่สะทอนถึงแนวคิด แนวปฏิบัติ
ในการทํางานสหกรณที่เปยมไปดวยจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ ซึ่งเปนแกนแกนสําคัญของ
จิตวิญญาณสหกรณ สั้นๆ แตมีความหมายที่ลุมลึกและกวางไกล
“...สหกรณ แปลวาการทํางานรวมกันการทํางานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาจะตอง
รวมมือกันทุกดาน ทั้งในดานการที่ทําดวยรางกาย ทั้งในดานการที่ทําดวยสมอง และ
งานการที่ทําดวยใจ ทุกอยางขาดไมไดตองพรอม...”
คนในวงการสหกรณจึงตองควรหันหนามาชวยกันสรางและรักษาจิตวิญญาณสหกรณ
ใหคงอยู บมเพาะและหลอเลี้ยงใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อใหสหกรณมีความ “มั่งคง
อยางเพียงพอ กอใหเกิดความมัง่ คัง่ อยางพอเพียง หลอเลีย้ งสหกรณใหมคี วามยัง่ ยืนอยางแทจริง”
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แวดวง สอ.จฬ.
พิธีมอบทุนเรียนดี ประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทุนเรียนดีและโลเรียนดีใหแกบุตรสมาชิกที่มี
ผลการเรียนดี ประจําป 2560 ณ หองประชุม ศาสตราจารย กิตติคุณ ดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ระดับชั้น

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

จํานวน

ทุนละ

จํานวนเงิน

344
138
109
10
2
113
716
25

2,200.2,500.2,800.2,800.3,000.3,500.-

756,800.345,000.305,200.28,000.6,000.395,500.1,863,500.-

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไดรับทุนเรียนดี
และโลเรียนดีประจําปทุกทาน
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แวดวง สอ.จฬ.
แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณฯ

ผูแทนหนวยงาน

ศ.15 ก.ย. 2560

ครบรอบ 35 ป
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาฯ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
และคณะกรรมการ

ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ศ.22 ก.ย. 2560

ครบรอบ 29 ป
วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี

นายณรงค เพชรสุก
เลขานุการ
นายอภิชา เดียขุนทด
กรรมการ

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
คณบดี

อ.26 ก.ย. 2560

เปดสํานักงาน
สหกรณออมทรัพยกิจการบิน
บริษัทการบินไทย จํากัด

พฤ.28 ก.ย. 2560

ครบรอบ 39 ป
สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ
นายเฉลิมพร เศรษฐี
ผูจัดการ

ครบรอบ 10 ป
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
จ.2 ต.ค. 2560
ครบรอบ 47 ป
สภาคณาจารย

กัปตันอาทิตย (ร.อ.) นาคีรักษ
ประธานกรรมการ
นางสาวอารยา บุญญะศิรินันท
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ

ศ.ดร.สถิรกร พงศพาณิชย
คณบดี

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ

รศ.ดร.ศิริรัตน แอดสกุล
ประธาน
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
เลขาธิการ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

สหกรณออมทรัพยกิจการบิน บริษัทการบินไทย จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

สภาคณาจารย
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แวดวง สอ.จฬ.

สัมมนาตางๆ ของสหกรณ
วัน เดือน ป

กิจกรรม

เรื่อง

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

จ.11 ก.ย. 60

สัมมนาสมาชิกเกษียณ
อายุงาน รุนที่ 1
9.00-12.00

อ.12 ก.ย. 60

สัมมนาสมาชิกเกษียณ
อายุงาน รุนที่ 2
9.00-12.00

สิทธิประโยชนที่สมาชิกผูเกษียณ
อายุงานพึงไดรับ
● การเตรียมความพรอมเพื่อ
การเกษียณอายุงาน

●

สัมมนาทางวิชาการ
ประจําป 2560

สหกรณของเรา

●

●

ส.-อา.
7-8 ต.ค. 60

สถานที่

ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
● สวัสดิการของสมาชิก
● รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ /
นายอุดม โชคศิริ เหรัญญิก /
โรงแรม
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
ซันไรส ลากูน
กรรมการ
โฮเทล แอนด กอลฟ
● การบริหารการลงทุนสวนบุคคล
● นางสาวกัญหา พุฒจันทรวงศ
จ.ฉะเชิงเทรา
ผูวางแผนการลงทุน บมจ.
หลักทรัพยกสิกรไทย /
นายปรัชญา ศรีวรางกูร
ที่ปรึกษาการลงทุน
บมจ.หลักทรัพยกสิกรไทย
●

ส.-อา.
9-10 ก.ย. 60

วิทยากร

●

●

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
กาวไกลสูยุคไทยแลนด 4.0
การควบคุมภายในและการลงทุน
ของสหกรณ
การบริหารงานสหกรณอยางไร
ใหมั่นคง
การเตรียมความพรอมกับ
พ.ร.บ.สหกรณที่แกไขใหม

●

รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ
● นายวิโรจน ตั้งเจริญ
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
บลจ.กรุงไทย
●

●

●

●

●

หองประชุม
ศุภชัย วานิชวัฒนา
สอ.จุฬาฯ

ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย
ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจ มหภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย
นางวรรณทณี ศรีพุมไข ผูเชี่ยวชาญ
ดานวางระบบและพัฒนา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
โรงแรมมิราเคิล
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
แกรนด กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม รองอธิบดี
อัยการ สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการ
สูงสุด

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

สัมมนาสมาชิกเกษียณ
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บทความจากสมาชิก
กฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการบริหารสหกรณ

นางสาวศุพัชรณันท เจริญจิตต

ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทราบหรือไมวา คณะกรรมการดําเนินการที่พวกเราไดเลือกตั้งใหเขาไป
บริหารกิจการสหกรณที่มีมูลคาเกือบ 5 หมื่นลาน นั้น มีความเสี่ยงในการบริหารอยางไรบาง เพราะพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) มิไดกําหนดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดไว แตระยะนี้เราไดรับทราบ
ขาวเกี่ยวกับกรมสงเสริมสหกรณสั่งลงโทษผูบริหารสหกรณหลายแหง จึงมีสมาชิกหลายทานสอบถามวา
กรมสงเสริมฯ ไดใชอํานาจโดยอาศัยกฎหมายฉบับใดในการลงโทษนั้นๆ จากการคนในสารบบ พบวา มีเอกสาร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ* ที่ไดระบุถึงความรับผิดและจรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ไวอยางนาสนใจ จึงขอนําขอความในสวนที่เกี่ยวของ มาเสนอใหสมาชิกควรจะไดทราบอีกดานหนึ่งวา มีกฎหมาย
ฉบับใดบางที่เกี่ยวของในการดําเนินการบริหารสหกรณ

ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ1
ขอบังคับสหกรณกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณในกรณีที่กระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชน
ของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หากแตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ไมไดกําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว จึงตองปรับใชกับกฎหมายทั่วไป ไดแก ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ
1. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูด าํ เนินกิจการ และเปนผูแ ทนสหกรณในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก
กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชอํานาจเกินขอบเขต หรือละเวนการกระทําที่พึงกระทําจะตองรับผิด
ในฐานะผูกระทําการแทนสหกรณ ซึ่งถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 812
ซึ่งกําหนดไววา ถามีความเสียหายเกิดขึ้นอยางใด ๆ เพราะความประมาทเลินเลอของตัวแทนก็ดี เพราะไมทําการ
เปนตัวแทนก็ดี หรือเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจก็ดี ทานวา ตัวแทนจะตองรับผิด
นอกจากจะตองรับผิดในฐานะผูกระทําการแทนสหกรณแลว กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทํา
การละเมิดตอสหกรณจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายขึ้น ยังตองรับผิดฐานละเมิดดวย ซึ่งถือเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 ซึ่งบัญญัติไววา
...ผูใดจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย
ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ก็ดี ทานวา ผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น...
1

คัดจาก บทบาท ภารกิจ หนาที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ www.cad.go.th/download/1_1hat.pdf
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2. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอาจกระทําผิด
ทางอาญาได โดยสวนใหญเปนความผิดเกี่ยวกับการ
ยักยอกทรัพย หรือการทําและใชเอกสารปลอม ซึ่งถือเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
มาตรา 352 ความผิดฐานยักยอกกําหนดไววา
... ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของผูอื่นหรือ
ซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้น
เปนของตน หรือบุคคลที่สาม โดยทุจริต ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ
ปรับไมเกิน 6,000.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาทรัพย
นั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด
เพราะผูอื่นสงมอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใด
หรือเปนทรัพยสนิ หายซึง่ ผูก ระทําความผิดเก็บได ผูก ระทํา
ตองระวางโทษแตเพียงกึ่งหนึ่ง ...

ไววา

มาตรา 264 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร กําหนด

... ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต
สวนหนึ่งสวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ หรือแกไข
ดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับ
ตราปลอม หรือลงลายมือชือ่ ปลอมในเอกสารโดยประการ
ที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือประชาชน ถาได
กระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง
ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000.- บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษ หรือ
วัตถุอนื่ ใดซึง่ มีลายมือชือ่ ของผูอ น่ื โดยไมไดรบั ความยินยอม
หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอา
เอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน ใหถือวา ผูนั้นปลอมเอกสาร
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน ...

3. กฎหมายอื่น ๆ

นอกจากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญาทีย่ กตัวอยางขางตนแลวนัน้ การปฏิบตั หิ นาที่
ในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ยังตองเกีย่ วของกับกฎหมายอืน่ ๆ เชน ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พระราชบัญญัติ
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนตน ดังนั้น หากสมาชิกที่สนใจการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ประกอบดวย
พระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 812
ความผิดฐานตัวแทน

คณะกรรมการดําเนินการ
ของ
สหกรณทุกประเภท

ประมวลกฎหมายอาญา
ม.352 ความผิดฐานยักยอก
ม.264 ความผิดเกี่ยว
กับเอกสาร

กฎหมายอื่น ๆ
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมวลรัษฎากร
พรบ.ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
พรบ.ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พรบ.ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ฯลฯ
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ขายที่ดิน
★ เนื้อที่ 377 ตร.ว. ซ.เต็มรัก ถ.วัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี (ที่ดินถมแลว มีรั้วขางเคียงทั้ง 2 ดาน อยูใกลถ.กาญจนาภิเษก
เพียง 6 กม. เขาซอยยอยเพียง 300 ม.) ราคา 20,000 ตอตร.ว. สนใจติดตอ
นางสุขหรรษา อิ่มอภัย สมาชิกสมทบ โทร. 086-882-1904

ขายบานพรอมที่ดิน

★ หมูบ า นวิเศษสุขนคร เนือ้ ที่ 55 ตร.ว. ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (ตกแตงสไตลยุโรป พรอมเฟอรนิเจอร 3 หอง
นอน 2 หองนํ้า พรอมแอรทุกหอง) ราคา 2,900,000 บาท สนใจติดตอ
นางจันทิมา กองตุย คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 085-043-0519 หรือ
ID Line : Tom141017

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาทาวนเฮาส

★ ขายทาวนเฮาส หมูบานสรานคร เนื้อที่ 37 ตร.ว. ถ.พหลโยธิน
ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (3 หองนอน 3 หองนํ้า
ที่รับแขก ลานจอดรถ ปรับปรุงใหม ราคาตอรองได) ราคา 1,700,000
บาท สนใจติดตอ นางสาวธนิดา นามพิมูล คณะสัตวแพทยศาสตร
โทร. 089-693-2083
★ ขายทาวนเฮาส หมูบานรัชชธานี 6 เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซ.56/2
ถ.สายไหม แขวง/เขตสายไหม กรุงเทพฯ ราคา 1,500,000 บาท สนใจติดตอ
นางวัลภา วงษพาดกลาง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ
โทร. 099-218-2298, 02-218-4000
★ การเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6 ซ.7
แยก 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (สะดวก
ในการเดินทาง ทั้งรถไฟความเร็วสูง ปาย “การเคหะ” ใกลสนามบิน
ดอนเมือง และปายหยุดรถไฟฟรี) ราคา 950,000 บาท (จายคาโอน
คนละครึ่ง) สนใจติดตอ นางพัชรภรณ กองเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 02-218-6954, 085-915-1461

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม

★ ใหเชาคอนโดมิเนียม โครงการ The Connexion 2 เนื้อที่
28 ตร.ม. ซ.รัตนาธิเบศร 7 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
(ใกลรถไฟฟาสายสีมวง สถานีศูนยราชการ หางเพียง 150 ม. พรอม
เฟอรนิเจอร แอร 2 ตัว) ราคาเชา 6,500 บาทตอเดือน สนใจติดตอ
นายสมจิต ชูเพชร สํานักงานจัดการทรัพยสนิ แหงจุฬาฯ โทร. 081-863-0354,
061-419-8264 e-Mail : somjit@sansiri.com
★ ใหเชาคอนโดมิเนียม อาคารชุดเลควิว เมืองทองธานี เนื้อที่
107 ตร.ม. ถ.บอนดสตรีท (อาคารสุพีเรียร 2 ชั้น 14 โซน D 3 หองนอน
1 หองโถง 1 ครัว 2 หองนํา้ มีลฟิ ทขนึ้ ลงอาคาร 4 ตัว) ราคาเชา 12,000 บาท
ตอเดือน สนใจติดตอ รศ.อัญฑิการ โรงสะอาด สถาบันภาษา โทร. 087-773-5971

บริการสมาชิก
★ ขายคอนโดมิเนียม ตะวันนา เรสซิเดนส 2 เนื้อที่ 25 ตร.ม.
ซ.วิภาวดี 17 ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ (ชั้น 7 พื้นกระเบื้อง พรอมแอร
มีระบบคียการด สระวายนํ้า ฟตเนส เดินทางสะดวก ใกล BTS และ MRT
ใกลตึกปตท.) ราคา 780,000 บาท สนใจติดตอ นายวรา นิ่มงาม
คณะวิทยาศาสตร โทร. 091-412-5337
★ ขายบานรองเมืองคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 68.37 ตร.ม. ชั้น 21
ติดสถานีรถไฟหัวลําโพง หางจาก mrt หัวลําโพงประมาณ 700 เมตร
(2 หองนอน 2 หองนํ้า 1 หองโถง แอร 2 ตัว ที่จอดรถของตัวเอง ตกแตง
เรียบรอย เขาอยูไดทันที) ราคา 66,000 บาทตอตร.ม. สนใจติดตอ
นางจิตรจวบ เปาอินทร คณะวิทยาศาสตร โทร. 02-218-5162, 081-480-2983

อื่นๆ

★ รับจางขับรถในวันเสาร-อาทิตย และหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่
สวนบุคคล ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส สมาชิก
สมทบ โทร. 094-889-6895, 095-493-0330
★ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบรชัวร
แผนพับใบปลิว สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ จัดเลยเอาท รายงานประจําป
วารสารรายเดือน รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส สมาชิก
สมทบ โทร. 081-428-7785, 089-481-4284
★ ใหบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต ไดชารจ ไดสตารท ทุกรุน
ทุกยีห่ อ ทัง้ ในและนอกสถานที่ ราคากันเอง สนใจติดตอ นางสาวมันตอง
แซพาน คณะครุศาสตร โทร. 02-218-2565, 087-699-4561
★ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสาํ หรับศพไรญาติ สนใจติดตอ
นายประทีป เยาวกุล (แจค) คณะสหเวชศาสตร โทร. 095-761-2744 ID
Line : 0850731069
★ บริการใหเชารถตู พรอมคนขับเพื่อการเดินทางทองเที่ยว
เปนหมูคณะ/ทัศนศึกษา/สัมมนา และดูงานตลอดจนการเดินทางพักผอน
สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร สนใจติดตอ
โทร. 087-099-6969
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได
โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,

นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน

สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางสาวเชวงวรรณ
รศ.ดร.ปรีชา
นางมารศรี
นายกําพล
นายทวี
12 • ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ศรีเมือง
หงสไกรเลิศ
ผลาชีวะ
มัลลิกาภา
เนียมสําราญ

คณะวิทยาศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร
สมาชิกสมทบ

หนานีม้ ีรางวัล

à¡Á

อายุเทาไร?

เดือนกันยายน 2560

วิธีเลน : ตอบคําถามใหถูกตองจากคําใบที่ใหมา

คําถาม

เมื่อตอนนายหนุมมีอายุ 6 ขวบ นองชาย

ประจําเดือน ก.ย. 2560

ของเขามีอายุนอยกวาครึ่งหนึ่ง ปจจุบัน

สมาชิกสามารถใชอะไรมาเปนหลักทรัพยคาํ้ ประกัน
เงินกูพ เิ ศษของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ไดบา ง ตอบมา
อยางนอย 2 ขอ

นายหนุม
 มีอายุ 70 ป นองชายของนายหนุม

จะมีอายุเทาไหร?

ตอบ

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

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน สิงหาคม 2560
จับรางวัลโดย

นางสาว จินจิรา จิตรแหง โรงพิมพแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 217 คน
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

นางสาวเอมอร เบญจวงศกุลชัย
นางปทมา องพินิจ
นางเจียรนัย ดูเบ
นางเนตรนภา มงคลบุตร
นางสาวอนงค ปนศิริ

310396
312932
342565
412713
441416

ตอบถูก 214 คน

ตอบผิด 3 คน

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

ทันตแพทยศาสตร
สํานักทรัพยากรมนุษย
สํานักบริหารกิจการนิสิต
รัฐศาสตร
ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

6. นายบํารุง ถนอมเชื้อ
7. นายณเดชน ฤทธิ์สําเร็จ
8. นางสาวบูรณา ศรีคัทนา
9. นายกิตติพศ ดํารงเจริญกุล
10. นางสาวสิริวิมล ศุกรศร

470647
474359
583824
D92174
F00540

ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สถาบันไทยสิรินธร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ Ê.¤. 2560
เฉลย
สวนที่

เฉลย สวนที่
ปจจุบันสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหสมาชิกกูเงิน
ประเภท เงินกูสามัญสูงสุด 600,000 บาท
และงวดชําระเงินกูสามัญสูงสุดไมเกิน 96 งวด
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 13

ประกาศขายทอดตลาด
1. ที่ดินมีสิ่งปลูกสรางที่จะทําการคาขาย คือ บานพักอาศัยไมชั้นเดียว เลขทะเบียนที่ 108/265 ที่ดินโฉนดเลขที่ 20965
เลขที่ดิน 423 หนาสํารวจ 8976 ต.คลองสองตนนุน อ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามโฉนด 23 8/10 ตร.ว. ราคาประเมิน
เจาพนักงาน 489,320.- บาท หนาบัญชี 6010003458 โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้
นัดที่ 3
นัดที่ 4
นัดที่ 5
นัดที่ 6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

31
21
12
29

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม

2560
2560
2560
2560

2. ที่ดินมีสิ่งปลูกสรางที่จะทําการคาขาย คือ บานปูน 2 ชั้น เลขทะเบียนที่ 204/170 ที่ดินโฉนดเลขที่ 22914 เลขที่ดิน 7413
หนาสํารวจ 9966 ต.คลองสองตนนุน อ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามโฉนด 19 5/10 ตร.ว. ราคาประเมินเจาพนักงาน
710,200.- บาท หนาบัญชี 5910005712 โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้
นัดที่ 3
นัดที่ 4
นัดที่ 5
นัดที่ 6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

14
4
26
16

พฤศจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม

2560
2560
2560
2560

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1(บริเวณศูนยการคาเสียงสมบูรณ)
ถ.สีหบุรานุกิจ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. (02)5177984-5, 5177987-8 โทรสาร (02)5177989 ในวันและเวลาราชการ
หรือ www.led.go.th หรือที่ฝายนิติการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ตอ 2101

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ผูรวมจัดทํา
น.ส.สิรภัทร

ทองสงฆ

นางฉัตรชุลี

ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร

ชวยวงศ

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

●
●

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102

ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

สํานักงาน / 08.30 - 15.30 น.
●
สาขา 1 และ 5 / 08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 / 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 - 13.30 น.)

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

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

สมาชิกจอ สอ.แจง
เรื่อง ชองทางการฝาก - ถอนเงิน

ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ไดยน
ิ สมาชิกพูดคุยกันบอยครัง
้ เรือ
่ งการฝาก-ถอนเงิน
ของสหกรณ วาตองดําเนินการทีส
่ าํ นักงานของสหกรณเทานัน
้
หากสมาชิกปฏิบต
ั หิ นาทีห่ รือพักอาศัยอยูต
 า งจังหวัดจะไมสะดวก
ในการใชบริการดานนีเ้ ทาไหร ขาวสหกรณฉบับนีจ
้ ง
ึ นําเรือ
่ ง
ชองทางการฝาก-ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยของสมาชิก
ที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มาอธิบายใหไดรับทราบ เพื่อให
เลือกใชบริการไดตามที่ทานสะดวก
ปจจุบน
ั ชองทางการฝาก-ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย
ของสมาชิกที่สหกรณมีหลากหลายชองทาง ทําไดดังนี้

การฝากเงิน
วิธีที่ 1

นําฝากดวยเงินสด/ใบถอนเงินฝากออมทรัพย/
เช็คธนาคาร/แคชเชียรเช็คทีเ่ คานเตอรบริการของสหกรณออมทรัพยฯ
อาคารจามจุรี 9 และสาขาทุกสาขา
วิธีที่ 2

นําฝากดวยการโอนเงินผานบัญชีธนาคารพาณิชย
ที่สหกรณเปดบัญชีไว จะเปนการนําฝากดวยเงินสด/เช็คธนาคาร
หรือดวยการโอนจากบัญชีของสมาชิกที่มีอยูในธนาคารนั้นๆ มาที่
บัญชีของสหกรณ จากนั้นนําสําเนาใบฝากเงินมาที่สหกรณฯ
เพื่อดําเนินการเชนเดียวกับการฝากเงินสด (วิธีที่ 1) วิธีนี้สมาชิก
ไมตองถอนเงินสดจากบัญชีธนาคาร หรือถือเงินกอนมาเพื่อนําฝาก
ที่สหกรณ ทําใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
วิธีที่ 3

นําฝากผานระบบกรุงศรีเอทีเอ็ม วิธีนี้สมาชิก
จะตองมีบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีฯ ที่เปนบัตรสมาชิกสหกรณฯ
เสียกอน และติดตอทําขอตกลงการใชบตั รเอทีเอ็มกับสหกรณ จากนัน้
จึงสามารถดําเนินการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงศรีฯ
ที่ผูกกับบัตรดังกลาวมายังบัญชีออมทรัพยของสมาชิกที่สหกรณ
วิธีนี้สะดวกและปลอดภัยที่สุด เพราะนอกจากจะไมตองออกเช็ค
ธนาคาร ไมตองหอบเงินเปนกอนมาดําเนินการ ยังไมตองสงเอกสาร
แจงทางสหกรณแตอยางใด เพราะเงินจะเขาตรงทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพยของ

สมาชิกทันทีที่สมาชิกดําเนินการเสร็จสิ้น พรอม
ตรวจสอบขอมูลผานแอพพลิเคชั่นของสหกรณ
แถมยังใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมงอีกดวย

การถอนเงิน ทําได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1

ถอนเงินฝากดวยใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพยสหกรณฯ ที่เคานเตอรบริการ
ของสหกรณออมทรัพยฯ อาคารจามจุรี 9 และ
สาขาทุกสาขา
วิธีที่ 2

ถอนผานระบบกรุงศรีเอทีเอ็ม
เมื่อฝากเงินผานระบบนี้ได ก็ตองสามารถถอน
ผานระบบไดเชนกัน สมาชิกจะสามารถถอนเงิน
ในบัญชีออมทรัพยสหกรณผานระบบเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงศรีฯ ไดตามยอดเงินที่ทานมีใน
บัญชีออมทรัพยสหกรณ สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
ตอวัน วิธีนี้ไมวาสมาชิกจะอยูใกลไกลก็สามารถ
ใชเงินของทานเองไดอยางงายดาย แถมสหกรณ
ยังใจดีดูแลคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดจากการ
ใชบริการในฟงกชันสหกรณใหอีกดวย
ทราบขอมูลตางๆ แลว สมาชิก
สามารถเลื อ กใช บ ริ ก ารได ต ามที่
แตละทานสะดวก หากถามีขอสงสัย
หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถ
ติดตอ 02-218-0555 ตอ 1800
ไดทุกวันเวลาทําการ หรือ line id :
cusavingscoop ตลอด 24 ชั่วโมง
นะคะ

