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สหกรณออมทรัพย
ยกระดับเศรษฐกิจ

ชีวิตแจมใส
คุณตั้งผูรับโอนประโยชนแลวหรือยัง 5
จิตวิญญาณสหกรณ 3 : สรางสรรคสังคม 3 ส.
เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ประจําป 2560
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15

ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2 16

ออกแบบปกโดย :
นายประดิษฐ ธรรมนนทิกุล
สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บานเมืองเรามีสงิ่ ดีงามมากมายทีบ่ รรพบุรษุ ไดสรางสมไวใหเรา เด็กทุกคนผูเ ปน
อนาคตของชาติจึงมีหนาที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหลานั้นไว พรอมทั้ง
สรางเสริมพัฒนาใหเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราโชวาท
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

เงินฝากออมทรัพย

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

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาที่กําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย
กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

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

สหกรณอื่น
(เร�่มตั้งแต
15 กุมภาพันธ 2561)

ประเภทเง�นกู
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี

“สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

การฝากโดยการโอนเงินผานธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร
ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกู

เง�นเฉลี่ยคืน

5.00
4.75
4.00
3.00

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

42.00
30.00
5.00

วงเง�นกู (ไมเกิน)
(ลานบาท)

กําหนดชําระคืน
(เดือน)

300
300
300

12
36
60

ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
…

2.755
2.800
2.850
อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
(รอยละตอป)

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

3.75
4.00
4.25

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาบัญชีชอื่
“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขทีบ่ ญั ชี ธนาคารและสาขา (ทีร่ ะบุไวขา งตน)
และนําสําเนาใบฝากมาที่สหกรณออมทรัพย
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน

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

2560 / 2017

ม.ค. 2561 / Jan 2018 ก.พ. 2561 / Feb 2018

15,957

15,967

15,971

1
11,479
4,477

1
11,481
4,485

1
11,479
4,491

39,647,908,466.78 39,440,889,992.96 39,988,474,647.00
6,022,489,928.48 6,012,281,994.57 6,187,068,067.07
12,008,103,531.08 11,741,957,192.85 12,208,100,385.92
20,469,128,158.44 20,562,871,902.78 20,388,440,165.58
445,437,457.45
618,690,921.61
476,875,569.26
19,461,680,454.01 19,382,929,554.19 19,351,313,169.34
562,010,246.98
561,251,426.98
560,251,426.98
1,148,186,848.78 1,123,778,902.76 1,204,866,028.43
22,032,613,427.53 21,784,170,640.81 22,319,146,865.25
9,455,000,000.00 9,200,000,000.00 9,937,000,000.00
12,357,433,320.48 12,396,971,684.15 12,198,238,792.19
76,743,859.18
44,117,820.21
38,310,081.01
143,436,247.87
143,081,136.45
145,597,992.05
17,615,295,039.25 17,656,719,352.15 17,669,327,781.75
13,186,718,090.00 13,144,973,260.00 13,082,283,110.00
2,405,067,508.37 2,405,067,508.37 2,405,067,508.37
411,025,941.92
402,661,044.12
396,253,794.12
680,314,108.07 1,621,079,674.30 1,625,959,197.35
932,169,390.89
82,937,865.36
159,764,171.91
1,672,060,306.31
224,108,441.28
515,427,968.33
905,033,035.51
27,490,861.19

129,000,484.98
18,521,200.28
39,706,304.13
68,622,626.34
2,150,354.23

248,031,574.79
37,007,189.19
75,012,572.51
132,034,251.48
3,977,561.61

739,890,915.42
493,112,846.53
246,778,068.89

46,062,619.62
37,111,212.27
8,951,407.35

88,267,402.88
70,242,651.66
18,024,751.22
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกที่เคารพทุกทาน ขาวสหกรณฉบับแรกสําหรับป 2561 นี้ ผมมีเรื่องราวมาบอกเลาใหทานสมาชิก
ไดรับทราบ ดังตอไปนี้ครับ
เรื่องแรก ผานพนไปแลวกับการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
ณ หอประชุมจุฬาฯ แมวากอนการประชุมฯ จะมีเหตุการณไมคาดคิดที่เกิดแทรกขึ้นมา ไมวาจะเปน
➢ การเลื่อนประชุมใหญฯ เนื่องจาก งบดุลประจําป 2560 ที่ไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น
ไมสามารถสงใหสมาชิกพิจารณากอนการประชุมใหญฯ อยางนอย 7 วัน ตามขอบังคับขอที่ 63
ตอนหนึ่งวา “...ใหสหกรณสงสําเนางบดุลที่เสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังสมาชิกทุกคน และ
ใหเปดเผยไว ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน...”
➢ การชะลอจายเงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่(สสพ.1) 8/2561 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ 2561 ใหสหกรณฯ แสดงหลักฐานในความเห็นแบบมีเงือ่ นไขของผูส อบบัญชีตอ นายทะเบียน
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบกอน จึงจะอนุมัติการจายเงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืนได เมื่อทุกอยาง
เรียบรอยแลว สหกรณฯ ไดโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีออมทรัพยใหสมาชิกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ที่ประชุมคณบดีไดเชิญประธานกรรมการและผูบริหารสหกรณฯ เขาใหขอมูล
และชี้แจงเรื่องราวตางๆ ของสหกรณ ถือเปนโอกาสอันดีที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความหวงใย เพราะสหกรณเปรียบเสมือน
หนวยงานของจุฬาฯ ซึ่งมีสมาชิกก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันนั้น ผมไดชี้แจงเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน
สาเหตุการเลื่อนประชุมใหญสามัญฯ การชะลอจายเงินปนผล และการดําเนินการแกไขเรื่องตางๆ ในกิจการของสหกรณ
ทางผูบริหารไดใหขอเสนอแนะ และเปดโอกาสใหสหกรณสามารถพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ กับทางมหาวิทยาลัยได
เพื่อชวยกันนําพาสหกรณใหเขมแข็งและเปนหลักของสมาชิกไดตลอดไป
เนื่องจากการพิจารณาระเบียบวาระในการประชุมใหญสามัญ ป 2560 ยังไมเสร็จสิ้น สหกรณฯ จึงตองจัดการ
ประชุมใหญวสิ ามัญ ป 2561 ขึน้ เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระทีย่ งั เหลือจากการประชุมใหญสามัญฯ
พรอมกับระเบียบวาระอื่นเพิ่มเติม ในการประชุมฯ ดังกลาวไดรับความสนใจจากสมาชิก มีการอภิปรายเนื้อหาอยางมาก
ทําใหเมือ่ ลวงเลยเวลาประมาณหนึง่ จํานวนสมาชิกในทีป่ ระชุมเหลือนอยกวาหนึง่ รอยคนทําใหองคประชุมไมครบทีจ่ ะประชุม
ตอได ผมจึงตองปดประชุม และคณะกรรมการไดกาํ หนดใหมกี ารประชุมใหญวสิ ามัญ ป 2561 ครัง้ ที่ 2 อีกครัง้ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 26 เมษายน 2561 ขอใหสมาชิกเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันนะครับ
สุดทายสําหรับฉบับนี้ ผมมั่นใจวา ภายใตความรวมมือรวมใจของสหกรณและทุกฝายที่เกี่ยวของ สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ จะอยูเคียงคูจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอันเปนที่รักของพวกเราทุกคนอยางสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี และเปนเสาหลัก
ใหกับขบวนการสหกรณของประเทศไทยไดอยางแนนอน ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มีความเชื่อมั่นในสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ของเราครับ

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

ตั้งผูรับโอนประโยชน
แลวหรือยัง

»ªÊ.

ทําไมตองตั้งผูรับโอนประโยชน? ตั้งผูรับโอนประโยชนตองทําอยางไร? ถาไมมี
ผูรับโอนประโยชนไดหรือไม?
เปนคําถามที่อยากใหสมาชิกใหความสนใจ และทําความเขาใจในคําตอบใหชัดเจน แมการตั้ง
ผูร บั โอนประโยชนอาจดูเปนเรือ่ งเล็กๆ ถาเทียบกับผลประโยชนทสี่ มาชิกไดรบั จากสหกรณ แตกเ็ ปนเรือ่ งสําคัญ
ที่สมาชิกควรดําเนินการใหเรียบรอย เพื่อปองกันความยุงยากที่จะตามมาในภายหลังได
สมาชิก หรือสมาชิกสมทบควรตองทําหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนไวกับสหกรณ
สมาชิกบางคนอาจเขียนไวนานมากจนจําไมได วาระบุชอื่ ใครไปบาง สวนบางคนก็ไมแนใจเลยดวยซํา้ วาตนเอง
ทําไวหรือยัง กอนอื่นใด เรามาทําความเขาใจในความสําคัญของการตั้งผูรับโอนประโยชนกันกอน
ความสําคัญของการตั้งผูรับโอนประโยชนระบุไวในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ดังนี้
ขอ 9 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอน
ประโยชน ซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
ดังวานี้ ตองทําตามลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ
ถาสมาชิกประสงคเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับผลประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย บรรดา
ที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาว
นั้นฯลฯ
จากขอความในขอบังคับขอ 9 แสดงใหเห็นวาการตั้งผูรับโอนประโยชนใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น
เปรียบเทียบไดกับการทําพินัยกรรม ผลประโยชนที่มีอยูในสหกรณฯ จะมอบใหแกผูที่มีชื่อระบุไวในหนังสือ
แสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชน
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ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน จะทําความยุงยากใหแกผูมาแสดงสิทธิ์
ในการรับโอนประโยชนนนั้ มากทีเดียว เพราะตองหาหลักฐานตางๆ มาแสดงตัวในการมีสทิ ธิร์ บั ประโยชนตา งๆ
ของสมาชิกแกคณะกรรมการดําเนินการจนกวาจะเปนที่พอใจดวย
การเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นั้น
มีความยืดหยุนพอสมควร สมาชิกสามารถใสชื่อ-ที่อยู ผูรับโอนประโยชนไดตามลําดับพรอมทั้งระบุเงื่อนไข
ในการยกประโยชนใหแกผูที่ถูกระบุชื่อไดอีก เชน ยกใหลําดับที่ 1 จํานวนกึ่งหนึ่งของผลประโยชน ลําดับที่ 2
และลําดับที่ 3 แบงกันคนละเศษหนึ่งสวนสี่ของผลประโยชนที่ไดรับ เปนตน แตถาสมาชิกไมระบุเงื่อนไขใดๆ
บุคคลที่มีอยูในหนังสือฯ จะไดรับการแบงผลประโยชนคนละเทาๆ กัน
ทัง้ นีเ้ งือ่ นไขตางๆ ขึน้ อยูท สี่ มาชิกกําหนดเองตามความตองการ แตการกําหนดเงือ่ นไขตองระบุใหชดั เจน
สามารถอยูในขอบเขตที่สหกรณสามารถปฏิบัติตามได
การเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
มีสมาชิกหลายทานเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตัง้ ผูร บั โอนประโยชนแลว ปรากฏวามีขอ ทีต่ อ งแกไข
ทําใหตองเขียนใหมหลายครั้ง หลายหน ทําใหเสียเวลา และอาจเสียอารมณพวงมาดวย จึงขอแนะนํา
การเขียนหนังสือใหถูกตอง
✒ การทําหนังสือแสดงเจตนาฯ จะใชวิธีการเขียนทั้งฉบับหรือพิมพทั้งฉบับก็ได ถาใชวิธีการเขียน
ปากกาจะตองเปนปากกาดามเดียวกันตลอดทั้งฉบับ
✒ หามมีรอยขูด ขีด ฆา ลบ ขอความหรือตัวหนังสือ
✒ ตองระบุวันเดือนป ดวยทุกครั้ง เพราะหนังสือแสดงเจตนาฯ สามารถเขียนใหมกี่ครั้งก็ได
สหกรณจะถือฉบับลาสุด ที่สมาชิกสงใหสหกรณแลว เปนฉบับที่มีผลบังคับใช
✒ การทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน
✒ พยานทั้งสองคนตองลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผูทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ในขณะนั้น
✒ ผูเ ขียนหรือพิมพ หรือพยานในหนังสือ รวมทัง้ คูส มรสของผูเ ขียนหรือพิมพ หรือพยานในหนังสือ
จะเปนผูรับโอนประโยชนไมได
สําหรับสมาชิกผูทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ไวนานแลว แตจําไมไดวายกผลประโยชนใหใครบาง
สามารถขอดูฉบับเดิม หรือขอรับแบบพิมพเพื่อเขียนใหม และนําสงไวใหกับเจาหนาที่สหกรณฯ จะถือวา
เปนใบปจจุบันที่มีผลนํามาใช (ดูจากวัน/เดือน/ปที่สงเอกสารไวกับสหกรณ) หากมีขอสงสัยสอบถามไดที่
ฝายทะเบียนสมาชิก สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 02-218 0555 ตอ 1812-3 ในวันและเวลาทําการ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ รวมพิธีทรงบาตร ในโอกาสครบรอบ 101 ป
วันสถาปนาคณะอักษรศาสตรจุฬาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินรวมพิธีทรงบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ป
วันสถาปนาคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ โดยมีบุคลากรของคณะและหนวยงานภายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการพรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เฝารับเสด็จฯ
ณ ลานอาคารมหาจุฬาลงกรณ คณะอักษรศาสตร เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธีทําบุญตักบาตร
เนื่องในวาระขึ้นปใหม 2561

ถวายพานพุมสักการะพระบิดาแหงการสหกรณไทย
นายอุดม โชคศิริ เหรัญญิก อาจารยสุวัฒน กลิ่นเกษร
กรรมการ นายเฉลิมพร เศรษฐี ผูจัดการ พรอมดวยเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ รวมถวายพานพุม สักการะพระอนุสาวรีย
พระราชวงศเธอกรมหมืน่ พิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณ
ไทย เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ เมื่อวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ
2561 ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส
ขึ้นปพุทธศักราชใหม 2561 โอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต
เอื้ออาภรณ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวอวยพรแก
ผูรวมงานเพื่อเปนสิริมงคล
ในการนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจาหนาที่ รวมทําบุญตักบาตร
ณ โถงอาคารจามจุรี 4 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561

พิธีทําบุญครบรอบ 57 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ป แหงการกอตั้ง โดยมี คณะกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก
และผูแทนจากหนวยงานตางๆ ภายในจุฬา และหนวยงานภายนอก รวมในพิธีดังกลาว
ในการนี้ ผูแทนหนวยงานตางๆ ไดรวมบริจาคเงินเพื่อมอบใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา
และมอบของทีร่ ะลึกเพือ่ รวมแสดงความยินดี ณ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ อาคารจามจุรี 9
เมื่อวันศุกรที่ 12 มกราคม 2561
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อวยพรปใหม 2561

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มอบกระเชาอวยพรปใหม
แดผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เปนตนไป ดังนี้

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท
นายกสภาฯ

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ
อธิการบดี

นายโอภาส ทองยงค
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย

รักษาการ รองผูอํานวยการศูนยรักษา
ความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

พันตํารวจเอกภพธร จิตตหมั่น
ผูกํากับสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน

นางนวพร กลิ่นบัวแกว
ผูอํานวยการเขตปทุมวัน

สหกรณฯ จัดประชุมสมาชิกรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิกรวมแสดง
ความคิ ด เห็ น และให ข  อ เสนอแนะการจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ
ประจําป 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา
12.00 ณ หองประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร ทั้งนี้
จะนําผลการจัดสรรกําไรสุทธิ เสนอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561
เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอไป

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ บริจาคเงินอาคารหองสมุด
โรงเรียนบานปางไฮ อ.แมริม จ.เชียงใหม
ผศ.ดร.จุ ม พล พู ล ภั ท รชี วิ น ประธานกรรมการ
คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ พรอมทั้ง
นายวิพัฒน ดวงโภชน ประธานกรรมการ คณะกรรมการและ
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด
รวมทําพิธีเปดและสงมอบอาคารหองสมุด โรงเรียนบานปางไฮ
อ.แมริม จ.เชียงใหม ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สนับสนุน
งบประมาณการกอสราง เพื่อใชอาคารหลังนี้จัดทําเปนหองสมุด
ของเยาวชน และเป น แหล ง เรี ย นรู  ข องชุ ม ชน โดยมี
นางรัตนาภรณ นันทะเรือน ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางไฮ
เปนผูรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
8 • ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณฯ

ผูรับมอบ

ศ. 22 ธ.ค. 2560

ครบรอบ 51 ป
วิทยาลัยประชากรศาสตร

นายอุดม โชคศิริ
เหรัญญิก
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

ผศ.ดร.ปทพร สุคนธมาน
รองคณบดีฝายวิชาการ

พ. 3 ม.ค. 2561

ครบรอบ 101 ป
คณะอักษรศาสตร

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ

รศ.ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา
คณบดี

ครบรอบ 32 ป
ศูนยบริการวิชาการ

นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ
นายเฉลิมพร เศรษฐี
ผูจัดการ

นางสาวนลินี บุญยะโรจน
ผูจัดการฝายบริหารโครงการ

พ. 14 ก.พ. 61

วิทยาลัยประชากรศาสตร

คณะอักษรศาสตร

ศูนยบริการวิชาการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ
พรอมคณะกรรมการดําเนินงาน ไดรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2560 และนําเสนอระเบียบวาระการประชุมเรือ่ งตางๆ ใหสมาชิก
รับทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จิตวิญญาณสหกรณ 3 :

บทความจากสมาชิก

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ÊÑ§¤Á 3 Ê.
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

เปาหมายสูงสุดหรืออุดมการณของขบวนการสหกรณคือการสรางสรรคสังคมสันติสุขตามศักยภาพและ
บริบทของแตละสหกรณ ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ

สังคมไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Helping & Giving) เรียกวาเปนสังคมใสใจดูแลและแบงปนกัน (Sharing
& Caring Society)
เมือ่ เปนทีแ่ นชดั วาสังคมไทย จะเปนสังคมสูงวัยเต็มตัวในอีกประมาณ 8 ปขา งหนาและสังคมทีพ่ งึ ประสงค
(Desirable) ที่เปนไปได (Possible) ที่พวกเราหรือสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2568 โดยจะมี
ผูสูงอายุประมาณ 14.4 ลานคน ที่นาสนใจคือผลการสํารวจลาสุดพบวามีผูสูงอายุประมาณ 1 ลานคน ที่มี
สุขภาพไมดีตองพึ่งพาผูอื่น สวนหนึ่งเปนผูสูงอายุติดเตียง ติดบาน และแนวโนมที่จํานวนผูสูงอายุอยูตามลําพัง
โดยไมมีลูกหลานหรือผูดูแลจะเพิ่มมากขึ้น
สังคมสันติสุข จะตองเปนสังคมที่คนในสังคมมีความกินดีอยูดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สังคมที่มี
ความเปนธรรม รวมเรียกวาเปนสังคมสุขภาวะ (Well-Being Society) และในขณะเดียวกัน คนในสังคม
ควรตองมีความเอื้ออาทร (Caring) รวมมือรวมใจ (Collaborating) ใหความสหกรณควรตองหันหนามา
รวมกันคิด รวมกันทํา ชวยกันสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมสุขภาวะ และเปนสังคมใสใจดูแลและแบงปน
เพื่อเอื้อใหการเปลี่ยนแปลงผานสังคมไทยจากปจจุบัน ไปสูการเปนสังคมสูงวัย ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง
ดีงาม และเหมาะสมสําหรับผูสูงวัยและทุกฝายที่เกี่ยวของ
ปจจุบันประเทศไทยมีสหกรณทั้งหมด 8,074 แหง มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบประมาณ 2.7 ลานลาน
บาท ในจํานวนนี้เปน สหกรณออมทรัพยจํานวน 1,448 แหง แตมีมูลคาสินทรัพยประมาณ 2.1 ลานลานบาท
เมื่อเทียบกับของธนาคารพาณิชยทั้งระบบที่มีประมาณ 18 ลานลานบาท สหกรณและโดยเฉพาะสหกรณ
ออมทรัพยนับเปนสถาบันสําคัญทางเศรษฐกิจที่จะชวย ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยใหเปนไปในทิศทาง
ที่ประสงคได หากมีการรวมตัว รวมคิด รวมใจ รวมกันสรางสรรคและขับเคลื่อนสังคมไทยโดยนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อความพอเพียงทางสังคม (Economic Innovations for Social Sufﬁciency) ตามแนวคิด
และแนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวงของปวงชนชาวไทย
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จิตวิญญาณสหกรณ 3 :

สรางสรรค
สังคม 3 ส.

สังคม 3 ส. (สูงวัย สุขภาวะ ใสใจดูแลและแบงปน) ประกอบไปดวยสังคมภาคบังคับหรือสังคม
ที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงในอีกไมกี่ปขางหนา เปนสังคมที่ชาวสหกรณตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได
ไดแกสังคมผูสูงอายุหรือสังคมสูงวัย (Sharing and Caring Society) ซึ่งเปนสังคมทางเลือกที่พึงประสงค
และเปนไปไดพวกเราชาวสหกรณจะชวยกันริเริม่ และขับเคลือ่ นใหเกิดขึน้ จริงภายใต อุดมการและหลักการ
ของสหกรณ เพียงแตพวกเราชาวสหกรณตองชวยกันคิดสรางสรรคทางเลือกใหมๆ (New Alternatives)
โดยยังคงมีจติ วิญญาณสหกรณเปนทัง้ ฐานและสิง่ ทีโ่ อบอุม หลอเลีย้ งการขับเคลือ่ นทางสังคมทีท่ า ทายครัง้ นี้
ตัวอยางเชนเราจะสรางสรรคผลิตภัณฑการออม และ/หรือ การลงทุนแบบใหมที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนอง และเพื่อใหสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางพอเพียงภายใตสังคม 3 ส. ในอีก 8 ป
ขางหนาไดหรือไม อยางไร นอกเหนือไปจากการฝาก การกู และการลงทุนตามปกติที่เคยทํากันมา
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ชาวสหกรณตองชวยกันคิด ตองชวยกันทํา
เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่เพิ่งทําไดตามหลักการของสหกรณขอ 3 (การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก) เพียงแตเราตองชวยกันแสวงหาทางเลือกใหมๆ ที่พึงประสงคและมีความเปนไปได
หากทางเลือกที่พึงประสงคไมสามารถจะทําไดภายใตกฎหมายเดิมที่มีอยู เราก็ตองเสนอและผลักดัน
ใหมีการปรับแกกฎหมาย แตทั้งนี้ตองไมขัดกับอุดมการณและหลักการของสหกรณ เพราะอุดมการณ
และหลักการของสหกรณมากอนกฎหมาย กฏหมายจึงตองเอือ้ ใหสหกรณสามารถดําเนินการตามอุดมการณ
และหลักการของสหกรณ
การสรางสรรคสังคมสุขภาวะ และสังคมใสใจดูแลแบงปน เปนสังคมทางเลือกที่พึงประสงคและ
เปนไปไดสําหรับสังคมไทยและสังคมโลก หากเพื่อนๆ สหกรณทุกประเภท ทุกขนาด รวมตัว รวมคิด
รวมใจ รวมสรางสรรค ผลักดัน และขับเคลือ่ นไปดวยกัน อนาคตภาพทีพ่ งึ ประสงค (Desirable Scenarios)
ของสหกรณที่จะสรางสรรคสังคม 3 ส. ก็จะเปนไปไดในอนาคต หากพวกเราเริ่มตนตั้งแตปจจุบัน
ดังที่นักอนาคตพูดไวเปนแนวคิดวาอนาคตอยูที่ปจจุบัน และเริ่มตนจากปจจุบัน (The future is now)
และที่สําคัญการสรางสรรคสังคม 3 ส. ตามที่กลาวถึง เปนไปตามหลักการของสหกรณขอ 6
(มีสวนรวมมือระหวางสหกรณ) และขอ 7 (มีความเอื้ออาทรตอชุมชน) โดยที่การคิด การพูด และการทํา
ทั้งหมดจะตองตั้งอยูบนจิตวิญญาณสหกรณและดําเนินไปภายใตอุดมการณและหลักการของสหกรณ
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ขายที่ดิน
★ ที่ดินโฉนด เนื้อที่ 100 ตร.ว. (ถมแลวทั้งหมด 9 แปลง
หน า กว า งแปลงละ 15 เมตร) เส น ปราณบุ รี - สามร อ ยยอด
สายบานใหม ชายทะเล เชื่อมไดหลายทาง ใกลสถานที่ทองเที่ยว
หาดปราณบุรี เขากะโหลก หาดสามรอยยอด อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด เหมาะสําหรับสรางรีสอรท บานพักตากอากาศ หรือ
ซื้อไวลงทุน ราคา 850,000 บาทตอแปลง สนใจติดตอ นางจันทรา
เทพทอง สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา้ หรือที่ ID Line : tpanumas
หรือ โทร. 062-828-9795
★ ที่ดินโครงการบานตะวันธรรม เนื้อที่ 400 ตร.ว. หลัง
วั ด พระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี สนใจติ ด ต อ
นางบุญญาภา คงแนวดี คณะแพทยศาสตร ราคา 5,500,000 บาท
โทร. 081-484-7421

ขายบานพรอมที่ดิน
★ หมูบานสวนปาลม เนื้อที่ 60 ตร.ว. ซ. C3 ต.บางหญาแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (3 หองนอน 2 หองนํ้า) ราคา
2,700,000 บาท สนใจติ ด ต อ นางสาวสุ ข ศรี วงศ นุ ช
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-906-5615
★ หมูบานพฤกษา เนื้อที่ 35.7 ตร.ว. ถ.ชายทะเลบางขุนเทียน
ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (พรอมเฟอรนเิ จอร)
ราคา 1,850,000 บาท สนใจติดตอ นางสาววราภรณ ลิ่วลักษณ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 081-493-9588, 091-779-6292
★ หมูบานชัยพฤกษ เนื้อที่ 106 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา 6,900,000 บาท สนใจติดตอ
นางสุมาลี โกวิทวรางกูร สมาชิกสมทบ โทร. 084-342-9595
★ หมูบ า นสมชายพัฒนา เนือ้ ที่ 62 ตร.ว. 4 หองนอน 2 หองนํา้
เลขที่ 156/48 ถนนบางกรวย-ไทรนอย ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี ราคา 4.5 ลานบาท สนใจติดตอ ผศ.ถาวร วรรณศิริ
คณะครุศาสตร โทร. 086-806-5577
★ หมูบานกานดา เนื้อที่ 86 ตร.ว. ซ.10 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (บานหลังมุม วัสดุอปุ กรณ
เปนของดีมีคุณภาพ ติดคลองสุรศักดิ์ ตนไมรมรื่น ทําเลอนาคต
ทัง้ รถไฟฟาและทางดวนสวนขยาย พรอมอยูท นั ที) ราคา 5,900,000
บาท สนใจติดตอ นางสาวพิมพพนั ธุ สายเพชร สํานักวิชาทรัพยากร
การเกษตร โทร. 083-065-4864
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บริการสมาชิก
ขาย/ขายดาวน/ใหเชาทาวนเฮาส
★ ขายทาวนเฮาสการเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 18 ตร.ว.
ซ.กําแพงเพชร 6 ซ.7 แยก 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บาน 2 ชั้น ตอเติมเต็มพื้นที่ 4 หองนอน
2 หองนํ้า 1 หองครัว 1หองรับแขก ราคา 1,500,000 บาท
สนใจติดตอ นายชัชวาล โชตินาเสียว สํานักงานจัดการทรัพยสิน
โทร. 085-506-0198
★ ขายทาวนเฮาสหมูบานพฤกษา 1 คลอง 8 เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ต.ลําผักกูด อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ
นายสังเวียน คําตา คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 095-376-4951,
02-218-9017
★ ขายทาวน เ ฮาส ห มู  บ  า นลภาวั น 4 เนื้ อ ที่ 17 ตร.ว.
ซ.วัดเสาธงหิน ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
ราคา 1,380,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวรัชนี ปานจินดา
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-935-0035

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียมหรือหองชุด
★ ขายหรือใหเชาคอนโดมิเนียม โครงการ “เดอะโพลิเทนรีฟ”
เนือ้ ที่ 28 ตารางเมตร ชัน้ 28 คอนโดหรู ทําเลดี ใกล BTS สนามบินนํา้
ริมแมนํ้าเจาพระยา สนใจติดตอ นางสาวอรทัย เอื้อดุลเดชา
โทร.085-140-3497
★ ขายคอนโดมิเนียม โครงการลุมพินีวิลล ถนนพหลโยธินสุทธิสาร ชั้น 4 ตึก B 2 หองนอน 2 หองนํ้า แอร 4 ตัวพื้นที่
60.4 ตร.ม. ตกแตงพรอมอยู ฟตเนส สระวายนํา้ ใกลบกิ๊ ซี, BTS และ
ทางดวน (ซ.อินทามระ 2 ถ.สุทธิสาร สามเสนใน ) ราคา 4.90 ลาน
บาท สนใจติดตอ นันทกร ดํารงรุงเรือง โทร. 091-064-9484
หรือที่ line id : bookiphone6
★ ขายคอนโดมิเนียม โครงการ LPN ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่
เนื้อที่ 28.31 ซ.รามอินทรา 3 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม.
ราคา 1,560,000 บาท ติดเซ็นทรัลรามอินทรา พรอมเฟอรนเิ จอรครบ
แอร ทีวี เครื่องทํานํ้าอุน ตูเย็น โซฟา built-in ตูเสื้อผา ชั้นวางทีวี
ตูลอย ตูรองเทา เตียง ที่นอน สนใจติดตอ นางกาญจนา
จารุเรืองไพศาล สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 086-379-5875

★ ขายดาวนคอนโดมิเนียม The Water Beach เนื้อที่
25.5 ตร.ม. ซ.ชะอํา 31 ชั้น 2 วิวสระนํ้า จ.เพชรบุรี (ใกลทะเลเพียง
200 เมตร แลวเสร็จป 2562) ราคา 350,000 บาท สนใจติดตอ
นายดุษฎี แสงผัด คณะวิทยาศาสตร โทร. 02-218-9577,
080-597-2584
★ ขายหรือใหเชาคอนโดมิเนียม Grene Condo @ แจงวัฒนะ
เนื้อที่ 32 ตร.ม. (ชั้น 7 พรอมเฟอรนิเจอรพื้นฐาน แถมตูเย็นและ
ฟูก ที่จอดรถ 1 คัน ใกลอิมแพ็คเมืองทองธานี เซ็นทรัล, โลตัส, และ
โรงพยาบาลมงกุ ฎ วั ฒ นะ) ถ.แจ ง วั ฒ นะ กรุ ง เทพฯ ราคา
2,100,000 บาท สนใจติดตอ นางนวพร สุริยะ คณะเภสัชศาสตร
โทร. 02-278-8298 หรือที่ทักษิณา โทร. 065-2286-289

ขายรถยนต
★ ยี่หอ Honda รุน Accord ป 1995 สีบรอนซ เครื่อง
2,200 ซีซี ราคา 95,000 บาท สนใจติดตอ นางสุมาลี โกวิทวรางกูร
สมาชิกสมทบ โทร. 084-942-9595
★ ยี่หอ CHEVROLET รุน CRUZE ป 2011 สีดํา เครื่อง
1,769 ซีซี (รถไดรับการดูแล รักษาอยางดี ตลอดอายุการใชงาน
จากศูนยโดยตรง) ราคา 350,000 บาท สนใจติดตอ นางณัฐสรา
จิรันดร แฟรงเกล คณะเภสัชศาสตร โทร. 094-992-5244
★ ขายรถยนต Toyota รุน vios ป 2010 สีขาว เครื่องยนต
1,500 ซีซีรุน ES (50 ป) เลขไมล 39,942 กม. ราคา 355,000 บาท
สนใจติดตอ นายสมบัติ จันมาทนะ สํานักงานจัดการทรัพยสิน
แหงจุฬาฯ โทร. 089-956-6384

อื่นๆ
★ รับออกแบบ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน
สามารถเก็บขอมูลในองคกร, การลางาน, เวลาเขาออกงาน,
โครงสรางเงินเดือน, ประเมินคุณภาพงาน, รายงานตางๆ และ
รับปรึกษาระบบออนไลนอนื่ ๆทดลองไดทเี่ ว็บไซต jaturon.unaux.com
(user:Admin password:pass) สนใจติดตอ นายจาตุรนต
กิตติสรุ นิ ทร สํานักงานบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 099-005-1732
★ ขายแวนขยายไรมือจับ Big Vision ขยายไดเปน 160%
เห็นชัด สบายตา ราคาอันละ 199 บาท สนใจติดตอ นางสมพร
ประภารธนาธร คณะวิทยาศาสตร โทร. 098-264-6956
★ หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดิโอ เฟอรนิเจอรพรอม
ครัวแยก ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ใกลรถไฟฟา BTS และระบบ
ขนส ง อื่ น ๆ ฟรี Wiﬁ ราคาเช า 5,500 บาทต อ เดื อ น
(พร อ มเข า อยู  ) สนใจติ ด ต อ ดร.กั ณ ฑาทิ พ ย สิ ง หะเนติ
สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247
★ บริการใหเชารถตู พรอมคนขับเพื่อการเดินทางทองเที่ยว
เป น หมู  ค ณะ ทั ศ นศึ ก ษา สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน ตลอดจน
การเดิ น ทางพั ก ผ อ น ที ม งานยิ น ดี ใ ห บ ริ ก าร สนใจติ ด ต อ
นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร.087-099-6969
★ ทองเทีย่ วสกลนคร-นครพนม-เวียงจันทร อาทิ พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุพนม นมัสการหลวงพอพระไสย เวียงจันทร ชอปปง
ถนนคนเดิน แวะหัตถกรรมเครื่องเงิน ซื้อสิ้นคาปลอดภาษี
ขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปนตน ราคา 4,500 บาทตอคน
สนใจติดตอ นางพรรณี สระสม สํานักบริหารระบบกายภาพ
โทร. 02-218-0115, 089-769-1004

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางกมลา
นายกลา
นายวีระ
นางสุรีย
นายบุญชวย
นายธีรศักดิ์
นางจํารัส
นายสุรพล
นางปทุม
นายชิต
นายศิลปะชัย
รศ.สพ.ญ.ดร.ไพวิภา

บุนนาค
นัดดาพรหม
คงเรียน
จันทบุบผา
วัฒนธรรมรักษ
ถาวรทนต
อินทรจันทร
วิไลหงส
ชูชื่น
ขําสี
สุวรรณธาดา
กมลรัตน

คณะทันตแพทยศาสตร
สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม.
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะสัตวแพทยศาสตร
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 13

หนานีม้ ีรางวัล

à¡Á

 นคาํ
เกมซอ

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2561

วิธเี ลน : คําทีใ่ หมาขางลางนี้ ซอนอยูใ นกลุม ตัวอักษรทีค่ ละกัน
ในตาราง หาใหเจอแลววงกลมรอบคําไวดังตัวอยาง
จัตุรัส จีวร เฉยเมย
ประชัน มีดพก ราช

ตะวัน
โรมัน

ถวิล
เวรี

ระแวง
เอกา

คําถาม

ประจําเดือน ม.ค.-ก.พ. 2561

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดประชุม
ใหญวิสามัญ ประจําป 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่
...............................................................................
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561
หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
นายจรูญ เรืองฤกษ สังกัดสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
ตอบถูก 22 คน
ตอบผิด 177 คน
มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 155 คน
จับรางวัลโดย

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. นายวินัย อุนธุไร
2. นายณัฐศิวะ เทพมณี
3. นางสาวทัศนีย มาลา
4. นางสาวสุกฤตา สมุทรประภูติ
5. นางสาวธนพร วุฒิภาพ

300570
391136
416348
492386
533487

คณะ / สังกัด
ทันตแพทยศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เภสัชศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

6. นางสาวรสรินทร จันทรเจริญ
7. นางสาวพรนิภา ศิริ
8. นายบัณฑิต เทิดไตรรัตน
9. นางสาวนุสรา จริยะสกุลโรจน
10. นายธิตินนท จุยเจนรบ

561937
563696
570207
602368
E12560

คณะ / สังกัด
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
สถาปตยกรรมศาสตร
ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¾.Â. -¸.¤. 2560 เฉลย สวนที่
เฉลย
สวนที่

ตอบ 0 4 2
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ขยายวงเงินกูสามัญสําหรับสมาชิกเปนสูงสุด
ไมเกิน 700,000 บาท และขยายงวดชําระหนี้เปน
ไมเกิน 108 งวด เริม่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

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

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

