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ประโยชน์ และวิธีการใช้ ATM ของสหกรณ์ ที่คุณอาจยังไม่รู้??? 5

ข้อแตกต่างที่น่ารู้ ระหว่าง ยึดทรัพย์ และ อายัดทรัพย์ 14

เงินฝากประจ�าปลอดภาษี 24 เดือน 16

ทุนเรียนดี ประจ�าปี 2561  



พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อครั้งยังด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2539

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การท�างานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้อง 

รีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

อย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยทบต้น
ณ วันจันทร์สุดท้าย

ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า

เงินฝากประจำา

ไม่จำากัดยอด 1.25 1.2539 1.4752

* ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713

* ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต�่ากว่าที่ก�าหนด จนกว่าจะถึงวันจ่ายดอกเบี้ย

กลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี ถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา

ระยะเวลา/วงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3 เดือน 1.75 1.4875

6 เดือน 2.00 1.7000

12 เดือน

ไม่ถึง 1 ล้าน
2.10 1.7850

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 2.20 1.8700

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 2.30 1.9550

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 2.40 2.0400

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 2.50 2.1250

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)

ประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

สมาชิก
(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)

5.00 ประชุมพิจารณา
การจัดสรรก�าไรสุทธิ …

4.75 42.00 2.755
4.00 30.00 2.800
3.00 5.00 2.850

สหกรณ์อื่น
(เริ่มตั้งแต่

28 กุมภาพันธ์ 2561)

ประเภทเงินกู้
วงเงินกู้ (ไม่เกิน)

(ล้านบาท)
กำาหนดชำาระคืน

(เดือน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(ร้อยละต่อปี)

ระยะสั้น 300 12 3.75

ระยะกลาง 300 36 4.00

ระยะยาว 300 60 4.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 

โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 

ทำาการได้เฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  

ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด”

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีสแควร์ 238-2-11007-6

ธนชาต บำารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต อาคารสยามกิตต์ 044-6-00635-5

โดยวิธีปฏิบัติดังนี้ :

1. เขียนใบน�ำฝำกเงินที่ธนำคำรเข้ำบัญชี ชื่อ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จ�ากัด” ตำมเลขที่บัญชี ธนำคำรและสำขำ 

(ที่ระบุไว้ข้ำงต้น)

2. น�ำส�ำเนำใบฝำกเงินมำท่ีเคำน์เตอร์เงินฝำก 

สหกรณ์ฯ เพ่ือเขียนใบน�ำฝำกเข้ำบัญชีของ 

ผู้ฝำกในวันเดียวกัน

PAY

BILL
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หน่วย : บาท

รายการ / ITEM 2560 / 2017
เม.ย. 2561 

Apr  2018

พ.ค. 2561 

May 2018

จ�านวนสมาชิก (ราย) / MEMBERSHIP 15,957 15,881 15,848

สมำชิกสมทบกิตติมศักดิ์  (พระองค์) / HONOR ASSOCIATE MEMBERS

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 1 1 1

- สมำชิก / MEMBER 11,479 11,419 11,391

- สมำชิกสมทบ / ASSOCIATE MEMBER 4,477 4,461 4,456

1. สินทรัพย์รวม / TOTAL ASSETS 39,647,908,466.78 39,703,395,441.63 40,407,803,071.13

1.1 เงินให้สมำชิกกู้ / MEMBER LOAN 6,022,489,928.48 5,984,446,399.96 5,976,931,483.17

1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / OTHER COOPERATIVE LOAN 12,008,103,531.08 12,429,277,865.58 12,764,223,206.73

1.3 เงินลงทุน / INVESTMENT 20,469,128,158.44 20,136,406,094.97 20,481,884,315.68

1.3.1 เงินสด / เงินฝำกธนำคำร 445,437,457.45 330,504,519.48 676,969,838.59

1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยำว 19,461,680,454.01 19,247,650,081.90 19,247,662,983.50

1.3.3 เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น 562,010,246.98 558,251,493.59 557,251,493.59

1.4 สินทรัพย์อื่น / OTHER ASSETS 1,148,186,848.78 1,153,265,081.12 1,184,764,065.55

2. หนี้สินรวม / TOTAL LIABILITIES 22,032,613,427.53 22,715,255,649.97 23,329,686,357.42

2.1 เงินกู้ยืม / LOAN 9,455,000,000.00 10,229,000,000.00 10,909,000,000.00

2.2 เงินรับฝำกจำกสมำชิก / DEPOSIT 12,357,433,320.48 12,314,854,104.27 12,253,863,886.31

2.3 ตั๋วสัญญำใช้เงิน / PROMISSORY NOTE 76,743,859.18 1,500,000.00 0.00

2.4 หนี้สินอื่น / OTHER LIABILITIES 143,436,247.87 169,901,545.70 166,822,471.11

3. ทุนของสหกรณ์ / CAPITAL 17,615,295,039.25 16,988,139,791.66 17,078,116,713.71

3.1 ทุนเรือนหุ้น / SHARE CAPITAL 13,186,718,090.00 13,038,734,640.00 13,041,897,840.00

3.2 ทุนส�ำรอง / RESERVE 2,405,067,508.37 2,544,986,133.94 2,544,986,133.94

3.3 ทุนสะสม / CAPITAL 411,025,941.92 418,028,332.69 408,286,770.19

3.4 อื่นๆ / OTHER 680,314,108.07 680,372,520.02 658,382,160.56

3.5 ก�ำไรสุทธิ / NET PROFIT 932,169,390.89 306,018,165.01 424,563,809.02

4. รายได้ / INCOME 1,672,060,306.31 513,853,587.21 660,391,619.87

4.1 ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้สมำชิกกู้ / INTEREST RECEIVED 224,108,441.28 74,051,489.41 92,490,665.73

4.2 ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / INTEREST RECEIVED 515,427,968.33 161,727,976.90 212,201,723.99

4.3 ผลตอบแทนจำกเงินลงทุน / RETURN ON INVESTMENT 905,033,035.51 270,081,881.49 345,549,584.81

4.4 รำยได้อื่น / OTHER INCOME 27,490,861.19 7,992,239.41 10,149,645.34

5. ค่าใช้จ่าย / EXPENSES 739,890,915.42 207,835,422.20 235,827,810.85

5.1 ดอกเบี้ยจ่ำย / INTEREST EXPENSES 493,112,846.53 146,761,519.96 185,519,113.60

5.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร / ADMINISTRATIVE EXPENSES 246,778,068.89 61,073,902.24 50,308,697.25
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ผลการดําเนินงาน
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

ประธานแถลง

 สวัสดีครับ สมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ช่วงสองสามเดือนท่ีผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพิจารณา 
“ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่” หลายครั้ง จึงขอน�าข้อมูลมาบอกเล่าให้
ท่านสมาชิกได้ทราบผ่านข่าวสหกรณ์ฉบับนี้ครับ 

สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ม ี
สนิทรพัย์ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทขึน้ไป ดงัน้ันสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ ของเราจงึเป็นสหกรณ์การเงนิขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ. น้ี 
เช่นเดียวกับอีกหลายๆ สหกรณ์ ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ. ฉบับเต็มสามารถหาอ่านที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับ

 จากการเข้าร่วมประชุมหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ผมได้เสนอความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุม 
เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้

1.  ให้เติมสาระส�าคัญของหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ (การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน 
การช่วยเหลอืเพ่ือนสหกรณ์ การช่วยเหลอืเก้ือกูลสงัคม การบรหิารตามหลกัการประชาธิปไตย ความเป็นอสิระ 
และการปกครองตนเอง) ลงในเหตุผลของ พ.ร.บ. หรือเขียนออกมาเป็นมาตราหนึ่งใน พ.ร.บ.เลย

2. เสนอขอให้เปลี่ยนชื่อจาก ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและก�ากับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่” เพ่ือให้สาระส�าคัญของ พ.ร.บ. 
ไม่เน้นไปที่ตัวคณะกรรมการมากเกินไป

3. เนือ้หา พ.ร.บ. ฉบบัน้ีมองว่า สหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นสถาบนัการเงนิลกัษณะเดยีวกับธนาคาร เน้ือหาส่วนใหญ่ 
จงึมุง่เน้นไปท่ีการก�ากับควบคมุและการออกบทลงโทษมากกว่าการส่งเสรมิ เรือ่งการก�ากับดูแลหรอืการลงโทษ 
นั้นต้องเป็นบทลงโทษท่ีไม่ท�าร้าย หรือท�าลายองค์กรสหกรณ์ แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การลงโทษตัวบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลที่กระท�าผิด

 ในการประชุมประชาพิจารณ์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผมได้สรุปสาระส�าคัญจากค�าอภิปราย 

ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้กับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทั้งสองท่านฟังว่าเสียง 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ

1.  การออก พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นกฎหมายท่ีซำ้าซ้อนกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งน่าจะน�าสาระท่ีดีของ พ.ร.บ.  
ฉบับนี้ไปรวมกับ พ.ร.บ. ฉบับเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องแยกออกมาเป็นอีกฉบับหนึ่ง

2.  มีฐานความคิดท่ีผิด เน่ืองจาก 1.) การมองว่าสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นสถาบันการเงินลักษณะเดียวกันกับ
ธนาคาร แต่จริงๆ แล้วทั้งสองมีที่มา หลักการ และอุดมการณ์ต่างกัน 2.) เนื้อหาส่วนใหญ่ใน ร่าง พ.ร.บ. เน้น
การก�ากับ มากกว่าการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ขนาดใหญ่ 3.) ออกมาตรการควบคุมและบังคับใช้ โดยน�า
ปัญหาที่เกิดกับสหกรณ์บางแห่งมาเป็นจุดเริ่มต้น 

3. มีลักษณะบ่งชี้ว่าเป็นการแบ่งแยกสหกรณ์ออกเป็นสองขนาด คือ สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ และสหกรณ์
การเงินขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการแบ่งแยกความเป็นสหกรณ์ ทั้งที่ความจริงควรอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน

สุดท้าย ผมยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า บุคลากรของท้ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ผู ้ดูแลสหกรณ์น้ัน ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ และจิตวิญญาณของสหกรณ์อย่างแท้จริงก่อน  
จึงสามารถท�าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภท ทุกขนาดได้เป็นอย่างด ี
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ขจิตขวัญ

ประโยชน ์

และวิธีการใช้  

ของสหกรณ์ ที่คุณอาจยังไม่รู้???ATM
 ปัจจุบันสมาชิกคงรู้จัก และใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ในการท�าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคาร อาทิเช่น ฝาก - ถอนเงนิสด โอนเงนิผ่านบญัช ีช�าระค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ เป็นต้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า??? สหกรณ์ก็มีบัตรเอทีเอ็มแล้วนะ!!!

มารู้จักบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ กันเถอะ ... บัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ เป็นบัตรแบบชิปการ์ด ซึ่งสหกรณ์ได้
ท�าข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกบัตรใบนี้ให้เฉพาะกับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้บริการฝาก - ถอน
เงินฝากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงศรีฯ โดยบัตรเอทีเอ็มจะมีรูปแบบ
เฉพาะ ดังตัวอย่างด้านล่าง และเรียกชื่อส�าหรับใช้งานว่า “บัตรเอทีเอ็มสหกรณ์”

                  ด้านหน้า     ด้านหลัง

 

เมื่อรู้แล้วว่า สหกรณ์มีบัตรเอทีเอ็ม และเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ มาท�าความรู้จักต่อว่า ต้องท�าอย่างไรบ้าง
ถึงจะมีบัตรเอทีเอ็มนี้ส�าหรับใช้งาน เริ่มด้วย สมาชิกต้องไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมท�าบัตรเอทีเอ็มใบนี้กับ
ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาใดก็ได้ตามที่สมาชิกสะดวก โดยน�าหลักฐานการเปิดบัญชี ดังนี้

1.) (ส�าเนา) บัตรประชาชน
2.) (ส�าเนา) สมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ 
3.) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 

หลังจากสมาชิกได้รับบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว (รอรับประมาณ 2 อาทิตย์) จากน้ัน ให้น�า 
(ส�าเนา) หน้าสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีฯ (Book Bank) มาติดต่อกับสหกรณ์เพื่อท�าบันทึกข้อตกลง
ถอนเงินฝากบญัชสีหกรณ์ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากัด จงึสามารถใช้บตัรเอทีเอม็ 
ท�ารายการในระบบสหกรณ์ได้ในวันท�าการถัดไป 

เมื่อบัตรเอทีเอ็ม พร้อม!!! และสมาชิกท�าข้อตกลงกับสหกรณ์ฯ เรียบร้อย สมาชิกจะได้รับประโยชน์ 
และความสะดวกในการใช้บัตรเอทีเอ็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรบ้าง 

1.) สมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี
2.) สมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝาก - ถอนเงิน
3.) สมาชิกสามารถฝาก - ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มธนาคารพาณิชยท์ุกธนาคาร
4.) สมาชิกสามารถโอนเงินจากสหกรณ์เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ โดยผ่านระบบ Krungsri Online
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 ขั้นตอนการใช้งานบนตู้เอทีเอ็ม ไม่ยากอย่างที่คิด ค่อยๆ ศึกษาและลองใช้บริการกันดูนะคะ สมาชิก
จะได้รับความสะดวกอย่างมาก มาดูวิธีการใช้งานและเก็บไว้เป็นคู่มือได้เลยค่ะ 

 การถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีฯ (ตู้เหลือง) สามารถถอนก่ีครั้งก็ได้
ตามยอดเงินที่สมาชิกมีในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ สูงสุดวันละไม่เกิน 100,000.- บาท 

 1.) ใส่รหัส xxxxxx (4 หรือ 6 ตัว)
 2.) เลือกเมนู [ บริการอื่นๆ ]  
 3.) เลือกเมนู [ สหกรณ์ ] 
 4.) เลือกเมนู [ เงินฝากสหกรณ์ ] 
 5.) เลือกเมนู [ ถอนเป็นเงินสด ] หากต้องการรับเงินสด
   [ ถอนเข้าบัญชี ]  หากต้องการน�าเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ 
 6.) ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการ กด [ ถูกต้อง ]
 7.) รับเงิน รับสลิป และบัตรเอทีเอ็ม คืน 

 การฝากเงินจากบัญชีสหกรณ์ ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีฯ (ตู้เหลือง) 

 1.) ใส่รหัส xxxxxx (4 หรือ 6 ตัว)
 2.) เลือกเมนู [ บริการอื่นๆ ]  
 3.) เลือกเมนู [ สหกรณ์ ] 
 4.) เลือกเมนู [ เงินฝากสหกรณ์ ] 
 5.) เลือกเมนู [ ฝากเงิน ]
 6.) เลือกเมนู [ ออมทรัพย์ ]
 7.) เลือกเมนู [ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ] 
 8.) ระบุรหัสสมาชิก ถ้าเป็นสมาชิกสมทบ D กด 14xxxxx / E กด 15xxxx / F กด 16xxxx กด [ ถูกต้อง ]
 9.) ระบุเลขที่บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก และกด [ ถูกต้อง ]
 10.) ระบุจ�านวนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และกด [ ถูกต้อง ]
 11.) รับสลิป และบัตรเอทีเอ็ม คืน

 การสอบถามยอดเงินฝากบัญชีสหกรณ์ ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีฯ (ตู้เหลือง) 

 1.) ใส่รหัส xxxxxx (4 หรือ 6 ตัว)
 2.) เลือกเมนู [ บริการอื่นๆ ]  
 3.) เลือกเมนู [ สหกรณ์ ] 
 4.) เลือกเมนู [ เงินฝากสหกรณ์ ] 
 5.) เลือกเมนู [ ถามยอดเงินฝากสหกรณ์ ] 

 ยอดที่แสดงจะแสดงไม่เกิน 100,000 บาท หากสมาชิกมีเงินในบัญชีสหกรณ์ เกินกว่า 100,000.- บาท 
จะแสดงแค่ 100,000.- บาทเท่านั้น  หมายเหตุ : หากต้องการท�ารายการต่อต้องเลือก [ อื่นๆ ] ใหม ่
 เข้าใจตรงกันนะคะ อย่าตกใจไปว่าเงินในบัญชีที่ฝากไว้กับสหกรณ์หายไปไหน ไม่ได้หายไปไหนค่ะ 
เพียงแต่ มีการแสดงยอดเงินในบัญชีทั้งหมด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000.- บาทต่อวัน สบายใจได้ค่ะ 

 ต่อกันที่ วิธีการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารอื่น อันนี้ง่ายมาก เหมือนการ
ถอนเงินกับบัตรเอทีเอ็มทั่วไป เพียงแต่ต้องระบุประเภทบัญชี และจ�านวนเงิน โดยมีขั้นตอนดังนี้
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 1.) ใส่รหัส xxxxxx  (4 หรือ 6 ตัว)
 2.) เลือกเมนู [ ถอนเงิน ]  
 3.) เลือกเมนู  [ ออมทรัพย์ ] 
 4.) เลือกเมนู [ ถอนระบุจ�านวน ] 
 5.) xxxxx.xx ระบุจ�านวนเงินที่ต้องการ
 6.) กด [ ถูกต้อง ] 

 ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอย่างทีค่ดิใช่ไหมคะ เพราะฉะน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องมองหาตูเ้หลือง/ตูเ้อทีเอม็กรุงศรีฯ แล้ว
นะคะ เพราะตู้เอทีเอ็มทุกสีทุกธนาคารสามารถใช้บริการได้หมด สะดวกขึ้นมากด้วย  

 ข้อแม้นิดเดียวของการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น คือ หากสมาชิกมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีฯ ด้วย และยอดเงินที่ถอนหน้าตู้เอทีเอ็มไม่เกินกว่าเงินท่ีมีในบัญชีธนาคาร ระบบจะไปตัดเงิน
จากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีฯ มาจ่ายให้กับสมาชิก ซึ่งหากมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งน้ันๆ ก็จะ
เรียกเก็บจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีฯ ของสมาชิก 

 แต่หากในบญัชธีนาคารกรงุศรฯี มยีอดเงนิน้อยกว่ายอดเงนิทีถ่อน หรอืสมาชกิไม่ได้ฝากเงนิไว้ในบญัชี
ออมทรัพย์ธนาคารกรงุศรฯี เลย ระบบจะตดัเงนิจากบญัชอีอมทรพัย์สหกรณ์ของสมาชกิไปจ่ายให้ทีห่น้าตูเ้อทีเอ็ม 
และหากมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นสหกรณ์จะรับผิดชอบให้สมาชิกทุกครั้งนะคะ

 มารู้เพิ่มอีกนิดถึงเรื่องก�าหนดเวลาในการงดใช้บริการเอทีเอ็ม ในช่วงที่มีการประมวลผลโอนเงินต่างๆ 
ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกไม่พลาดการใช้บริการเอทีเอ็ม ดังนี้

 1.) วันจ่ายเงินบ�านาญ ก่อนสิ้นเดือน 5 วัน  (งดใช้ เอทีเอ็ม เวลา 06.00 น. - 07.00 น.)
 2.) วันจ่ายเงินเดือน ก่อนสิ้นเดือน 3 วัน  (งดใช้ เอทีเอ็ม เวลา 06.00 น. - 08.30 น.)
 3.) วันตัดยอดหุ้น และหนี้ของสหกรณ์  (งดใช้ เอทีเอ็ม เวลา 16.00 น. - 22.00 น.)
 4.) วันค�านวณดอกเบี้ยครึ่งปีแรก  สัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี  
     (ตามประกาศของสหกรณ์)
 5.) วันค�านวณดอกเบี้ยครึ่งปีหลัง  สัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี  
     (ตามประกาศของสหกรณ์)

 ส่วนกระแสข่าวที่มีประเด็นร้อนแรงว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง มีโปรโมชั่น “ฟรีค่าธรรมเนียม”  
นั้น เป็นเพียงการท�ารายการผ่าน Mobile & Internet Banking เท่านั้น ในส่วนของการท�ารายการผ่านตู้เอทีเอ็ม 
ธนาคารต่างๆ ยังคงคิดค่าธรรมเนียมเหมือนเดิม หลังจากน้ีต่อไป สหกรณ์จะมีการพัฒนาการท�าธุรกรรมทาง 
การเงินเพิ่มเติมอะไรให้กับสมาชิกอีกบ้าง คอยติดตามกันต่อไปนะคะ

  ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการฝาก - ถอนเงิน และค่าธรรมเนียมรายปีให้กับธนาคารฯ 
เพ่ือเป็นหนึ่งในการบริการให้กับสมาชิก เป็นเงิน 1,865,038.- บาท แต่มีสมาชิกบางส่วนท่ีท�าบัตรเอทีเอ็ม 
แล้วไม่ติดต่อท�าบันทึกข้อตกลงฯ เพ่ือใช้งานบัตรเอทีเอ็มกับสหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์ฯ เสียค่าธรรมเนียมรายป ี
เพื่อรักษาบัญชีให้กับสมาชิกกลุ่มนี้โดยเปล่าประโยชน์

 ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ในสิ้นปี 2561 หากสมาชิกท่านไหนมีบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์แต่ไม่
ท�าบันทึกข้อตกลงฯ สหกรณ์จะปรบัสถานะ “บตัรเอทีเอม็สหกรณ์” ของท่าน เป็น “บตัรเอทเีอม็ธนาคารกรงุศรฯี”  
และเมื่อนั้นสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี จ�านวน 200.- บาทด้วยตนเอง ซึ่งธนาคารจะหักจากบัญช ี
ออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีฯ ของสมาชิก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นของสหกรณ์ฯ <<< รู้อย่างนี้แล้ว 
…รีบมาใช้สิทธิ์ ของตนเองนะคะ… >>>



แวดวง สอ.จฬ. 

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
เนื่องในวันอานันทมหิดล 

รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธาน 
กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา 
ธิบดนิทร เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

พิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 40

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัพร ภูป่ระเสรฐิ รองอธิการบด ีก�ากับดแูลด้านการพัฒนานิสติ และนิสติเก่าสมัพันธ์ 

เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 40 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ในโอกาสน้ี ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมในพิธีและรับมอบโล่ที่ระลึกในการ

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 
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แวดวง สอ.จฬ. 

ประเภทสหกรณ์ดีเด่น รายชื่อสหกรณ์ดีเด่น ประจำาปี 2561 จังหวัด

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ�ากัด นครราชสีมา

สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล�าพญากลาง) จ�ากัด สระบุรี

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จ�ากัด นครศรีธรรมราช

สหกรณ์ประมง - -

สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จ�ากัด ก�าแพงเพชร

สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ�ากัด สุราษฎร์ธานี

สหกรณ์บริการ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จ�ากัด ภูเก็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ากัด กาฬสินธุ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - -

แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย รศ.ศุภฤกษ์ ม่ันใจตน 
รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบกระเช้าร่วม
แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา 
รองคณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด ขอแสดงความยินดีกับ 7 สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก 

เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ�าปี  

พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ดังนี้
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ถาม : ปัจจุบันสหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการเหลือเพียง 8 คน ยังจะสามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการได้อยู่หรือไม่ และ
จะมีคณะกรรมการด�าเนินการปี พ.ศ. 2561 เต็มชุดหรือไม่ เมื่อไหร่

ตอบ : การได้มาของคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ท้ัง 15 คนน้ัน เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ข้อ 50 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ดังนี้

 ข้อ 42 การเลอืกตัง้และการดำารงตำาแหน่ง ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนินการจ�านวนสบิห้าคน ซึง่ท่ีประชมุใหญ่
เลอืกตัง้จากสมาชกิ โดยให้มตี�าแหน่งเป็นประธานกรรมการหน่ึงคน รองประธานกรรมการสองคน เหรญัญิกหน่ึงคน เลขานกุาร
หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบคน ...

 ข้อ 43 วาระอยู่ในตำาแหน่ง คณะกรรมการด�าเนินการมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ัง ในวาระ
เริม่แรกเมือ่ครบหนึง่ปีนับแต่วนัเลอืกตัง้ ให้กรรมการด�าเนินการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสองของกรรมการด�าเนนิการ 
ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการด�าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังอยู่ใน
ต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

 เม่ือครบก�าหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์

 ข้อ 44 การออกจากตำาแหน่ง กรรมการด�าเนินการต้องออกจากต�าแหน่ง เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

    ( 1 )  ถึงคราวออกตามวาระ

    ( 2 )  ลาออก โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

    ( 3 )  ขาดจากสมาชิกภาพ

    ( 4 )  เข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี้

    ( 5 )  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)

    ( 6 )  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

    ( 7 )  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว

 ข้อ 45 ตำาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงก่อน ถึงคราวออกตามวาระ 
[เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 44 (7)] ให้กรรมการด�าเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมด�าเนินการได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มี
การเลอืกตัง้กรรมการด�าเนินการแทนในต�าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ�านวนกรรมการด�าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าจ�านวน
อนัจ�าเป็นทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ กรรมการด�าเนินการท่ีมตีวัอยู่จะประชมุด�าเนินกิจการใดๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องนดัเรยีกให้มกีาร
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนน้ันเป็นต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ และยังมไิด้มกีารประชมุใหญ่เพ่ือเลอืกตัง้ใหม่ คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการด�าเนินการขึน้ท�าหน้าท่ีแทนชัว่คราวจนกว่าจะมกีารเลือกต้ังใหม่ ท้ังน้ีการเลือกต้ังใหม่ให้กระท�าภายในหกสบิวัน
นับแต่วันที่ต�าแหน่งประธานกรรมการและหรือรองประธานกรรมการว่างลง

Q&A Question
and Answer
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 กรรมการด�าเนนิการซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลอืกตัง้ขึน้แทนในต�าแหน่งทีว่่าง ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลา
ที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

 ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงเพราะเหตุข้อ 44 (7) นั้นเป็นอ�านาจและหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์
ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว หรือตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด�าเนินการแทน ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

 ก่อนที่คณะกรรมการด�าเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามความในวรรคก่อน จะพ้นจากต�าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการชั่วคราวนั้นเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ 
ในข้อ 42

 ข้อ 46 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด�าเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ

ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย

 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการด�าเนินการได ้
 ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่ส�าคัญอื่นๆ ของสหกรณ์
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย ทุกคราว

 ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ต้องมีกรรมการด�าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
กรรมการด�าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับการบริหารกิจการโดย คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 58 ปี พ.ศ. 2561 
ซึ่งทุกคนเป็นคณะกรรมการที่มีวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ส่วนอีก 7 คนนั้น 6 คนออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ 
ข้อ 44 (1) ทั้งสิ้นสุดรักษาการ 150 วัน อีก 1 คนเสียชีวิตระหว่างด�ารงต�าแหน่ง คณะกรรมการด�าเนินการ 7 คนหลังนี้ ตามความ
เป็นจริงแล้วต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 60 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากระเบียบวาระดังกล่าวยังไม่ได้รับ
การลงมติเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ฯ ท�าให้ต�าแหน่งทั้ง 7 ดังกล่าวยังว่างอยู่ จึงมีคณะกรรมการด�าเนินการบริหารอยู่เพียง 8 คน
เท่านั้น

 แม้ในปัจจุบันจะมีคณะกรรมการด�าเนินการเพียง 8 คน การบริหารกิจการก็ยังสามารถด�าเนินการต่อไปได้ คณะ
กรรมการด�าเนินการที่เหลือมีอ�านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ 47 ทุกประการ หากแต่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
กรรมการที่เหลือทั้ง 8 คน ต้องเข้าร่วมและอยู่ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน จะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
นั่นจึงถือเป็นองค์ประชุมที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ข้อ 46 และจะสามารถด�าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ได้นั่นเอง

 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการอีก 7 คนที่เหลือ ต้องได้รับมติเลือกตั้งจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ฯ 
ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อไร ที่ไหน สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางการสื่อสารของสหกรณ์ต่อไป 

 สิ่งส�าคัญที่อยากให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติ คือ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์จัดขึ้น เพราะในการประชุมแต่ละครั้ง 
จะมีเรื่องราวเก่ียวกับสหกรณ์ของเราท่ีสมาชิกจะได้รับรู้ ได้คิด ได้ซักถาม ได้ท�าความเข้าใจด้วยตัวเอง ดีกว่าการรับรู้ข้อมูลจาก
การบอกเล่าต่อๆ กัน ที่อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความจริง ส่งผลเสียกับทั้งสหกรณ์และตัว
สมาชกิเอง อกีท้ังการประชมุในบางเรือ่งต้องการมตเิหน็ชอบจากสมาชกิทกุท่านเพ่ือปฏิบตัต่ิอไป และนัน่ส�าคญัพอๆ กับการเลอืกตัง้ 
กรรมการที่ดีมีความรู้ความสามารถท่ีจะท�าความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าให้กับสหกรณ์ของเราเข้ามาบริหารกิจการสหกรณ์ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแทนมวลสมาชิกนั่นเอง
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Meeting



ข่าว
บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

 ● เน้ือท่ี 3 ไร่ (3 แปลงๆ ละ 1 ไร่) อ.รังสิต คลอง 10 จ.ปทุมธานี ราคา 
ไร่ละ 750,000 บาท สนใจติดต่อ นางสุนันท์ ปัทมาคม คณะครุศาสตร์  
โทร. 081-356-6050

 ● เนื้อที่ 6 ไร่ 46 ตร.ว. จ.สุราษฎร์ธานี (ติดกับถนนไปสนามบินสุราษฎร์) 
ราคารวม 67,265,000 บาท (ราคาไร่ละ 11,000,000 บาท) สนใจติดต่อ 
นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 089-889-7835 

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

 ● หมู่บ้านพฤกษา เน้ือท่ี 23 ตร.ว. ถ.รงัสติ-นครนายก ต.ล�าผกักูด คลองรงัสติ 
ฝั่งใต้ อ.ธัญบรี (กลางเมือง) จ.ปทุมธานี (ธัญบุรี) ราคา 900,000 บาท 
สนใจติดต่อ นางสาวกนกกุล สุพจน์  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
โทร. 02-218-0555 ต่อ 2202

 ● หมู่บ้านพฤกษา เน้ือท่ี 35.7 ตร.ว. ถ.ชายทะเลบางขนุเทียน ต.พันท้ายนรสงิห์ 
อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร (พร้อมเฟอร์นิเจอร์) ราคา 1,850,000 บาท 
สนใจติดต่อ นางสาววราภรณ์ ลิ่วลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
โทร. 081-493-9588, 091-779-6292

 ● หมู่บ้านสมชายพฒันา เนือ้ที ่62 ตร.ว. 4 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ เลขที ่156/48 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ีราคา 4.5 ล้านบาท 
สนใจติดต่อ ผศ.ถาวร วรรณศิริ คณะครุศาสตร์ โทร. 086-806-5577

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าทาวน์เฮาส์

 ● ขายทาวน์เฮาส์หมู่บ้านเปรมฤทัยฟ้าหลวง เนื้อที่ 24 ตร.ว. ซ.ล�าลูกกา 
47 ถ.ล�าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี (ติดรถไฟฟ้า BTS 
4 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว และโรงจอดรถ) 
ราคา 1,500,000 บาท สนใจติดต่อ นายมาโนช เอ่ียมมงคล สังกัด 
สถาบันภาษา โทร. 087-825-5650

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด

 ● ให้เช่าคอนโดมเินียมโครงการไอคอนโอเดอะแคมปัส ซ.ต้ังสน ถ.พุทธ
มณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (1 ห้องนอน 1 ห้องน�้า 
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครือ่งใช้ไฟฟ้า) ราคาเช่าเดอืนละ 7,500 บาท สนใจ
ตดิต่อ นางสาวฤทัยวรรณ วินิจกำาธร สมาชกิสมทบ โทร. 081-382-9929

 ● ขายคอนโดมิเนียม Fifty Park Condo เนื้อที่ 25 ตร.ม. ถ.รถไฟสายเก่า 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (เฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่าง) ราคา 700,000 บาท 
สนใจติดต่อ นางเยาวรักษ์ พรหมวิหาร คณะทันตแพทยศาสตร์  
โทร. 061-654-6224 

ขายรถยนต์

 ● ย่ีห้อ Benz รุน่ C200 ปี 2010 สบีรอนซ์ เครือ่งยนต์ 1800 ซซี ี(แมค+ชดุแต่ง 
Brabus รอบคัน) ราคา 850,000 บาท สนใจติดต่อ นางสุนันท์ ปัทมาคม 
คณะครุศาสตร์ โทร. 081-356-6050

อื่นๆ

 ● ห้องพักให้เช ่า ห้องพักแบบสตูดิโอ เฟอร์นิเจอร์พร้อม ครัวแยก 
ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งอื่นๆ ฟรี Wifi 
ราคาเช่า 5,000 บาทต่อเดือน (พร้อมเข้าอยู่) สนใจติดต่อ ดร.กัณฑาทิพย์ 
สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247

 ● บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ 
ทัศนศกึษา สมัมนา ดงูาน ตลอดจนการเดนิทางพักผ่อน ทีมงานยินดใีห้บรกิาร 
สนใจติดต่อ นายวรวิทย์ โก้สกุล คณะอักษรศาสตร์ โทร. 087-099-6969

 ● บริการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต จ�าหน่ายโลงศพ จัดดอกไม้หน้าหีบศพ 
ของช�าร ่วยงานศพ และโลงศพฟรีส�าหรับศพไร ้ญาติ สนใจติดต่อ 
นายประทีป เยาวกุล (แจ๊ค) คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 095-761-2744 
ID Line : 0850731069

***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้โดยกรอกแบบพิมพ์  
“ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th  

นำาส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

รศ.มุกดา คูหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์

นางแดง ปราศอาพาธ คณะวิทยาศาสตร์

นายแสงหล้า ทิตย์วงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายบุญสม คงมูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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สลับแก้ว หน้านี้มีรางวัล

วิธีเล่น : ทำาอย่างไรให้แก้วที่มีนำ้าและแก้วที่ว่างวางสับหว่างกัน 

ด้วยการจับแก้วเพียงใบเดียวเท่านั้น

ตอบ  ...................................................................................................

คำาถาม 
ประจำาเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2561

นอกจากให้บริการฝาก - ถอนเงินสดแล้ว สมาชิกสามารถ 
ใช้บริการอะไรที่สาขาของสหกรณ์ฯ ได้อีกบ้าง  

(กรุณาตอบ 1 ข้อ)

......................................................................................

เฉลย

ส่วนที่

นาย, นาง, นางสาว ......................................................................
เลขที่ประจ�าตัวสมาชิก ..................................................................
คณะ/สังกัด .................................................................................
โทร .............................................................................................

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจำาตัวสมาชิก คณะ/สังกัด รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจำาตัวสมาชิก คณะ/สังกัด

1. นายสมลักษณ์  คลังเพ็ชร์ 354217 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 6. นางสาวพรพิมล ชุ่มแจ่ม 542846 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีฯ

2. นางสาวนิภาพร อินสี 393610 เภสัชศาสตร์ 7. นางสาวพรทิพย์ กีรตินันทสิทธิ์ 571824 พยาบาลศาสตร์

3. นายธงชัย ปิติมนัสกุล 474137 ส�านักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน 8. นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง 583524 ส�านักบริหารกิจการนิสิต

4. นางศศรส วัฒนะพงศกร 512481 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 9. นายธนากร ชาวเนื้อดี 601822 สถาบันภาษา

 5. นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม 522800  แพทยศาสตร์ 10. นางสาวเบญจพร สัตยวิศิษฏ์ D80052 สมาชิกสมทบ

จับรางวัลโดย ......................................................................................................................................

มีผู้ตอบคําถามทั้งหมดจํานวน  ...................  คน    ตอบถูก  ....................  คน ตอบผิด ......................  คน

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลเกมเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

หน้านี้มีรางวัลประจำาเดือน 

มี.ค. - เม.ย. 2561

ทําทั้งสองส่วน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในวันที่..................................................... 

ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่าผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

1
60134110 + (5 x 2) = 20

2ส่วนที่
เฉลย

สมาชิกที่สามารถยื่นขอรับเงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา 

ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาประจำาปี 2561 ได้   

ต้องมีเลขประจำาตัวสมาชิกไม่เกิน

......................................................................................

สลับ

แกวแกว

สลับ

แกวแกว

 1 2 3 4 5 6 
 

ตอบ  .....................................................................................

300 146

17 สิงหาคม 2561

154

กชพรรณ ภาตะนันท์   คณะครุศาสตร์
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ข้อแตกต่างที่น่ารู้

ระหว่าง ยึดทรัพย์ และ อายัดทรัพย์

พัชราภรณ์ ใจตั้ง

เรามกัจะได้ยินค�าว่า “ยึดทรัพย์” หรือ “อายัดทรพัย์” กนับ่อยๆ ซึง่หลายท่านอาจจะเคยสงสยัว่า แล้วยึดทรพัย์ กับ อายัดทรพัย์ 
นั้น ต่างกันยังไง เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และทรัพย์ชนิดไหนที่จะสามารถยึดหรืออายัดได้บ้าง?

กรณีที่ทรัพย์สินจะถูกยึดหรือโดนอายัดนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีการผิดนัดช�าระหนี้และเจ้าหน้ีด�าเนินการฟ้องร้องจน 
ชนะคดีแพ่ง แล้วหลังจากนั้นลูกหนี้ไม่ได้ด�าเนินการช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีตามระยะเวลาที่ศาลก�าหนด เวลานั้นศาลจึงจะออกหมาย
บังคับคดีให้มีการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ได้

ยึดทรัพย์ คือการเอาทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค�าพิพากษาไว้ในความดูแลและรักษาของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
เพ่ือด�าเนินการตามกฎหมายให้บรรลุผลตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลในการบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ เจ้าหน้ีเองต้องเป็น
ผู้น�ายึด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 298 ได้วางหลักไว้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี จะยึด อายัด หรือขาย
เฉพาะบรรดาทรัพย์สินท่ีเจ้าหน้ีอ้างว่าเป็นเจ้าของ การยึดทรัพย์สิน เป็นหน้าท่ีของเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต้องสืบให้ทราบว่าลูกหนี้ 
มทีรพัย์สนิอะไรบ้าง อยู่ทีใ่ด ผูใ้ดครอบครองทรพัย์สนินัน้ ซึง่หากทรพัย์สนินัน้เป็นของลกูหนีต้ามค�าพิพากษาย่อมน�ายึดได้ โดยทรพัย์
ที่ถูกยึดนั้น ส่วนใหญ่ จะเป็นประเภท ที่ดิน, บ้าน, อาคาร, รถยนต์, หุ้น, สังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาที่ยึดไม่ได้ (ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 301)

1. เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สอยส่วนตัว ประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท 
2. สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เท่าที่จ�าเป็น ราคารวมกันประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 
3. สัตว์ สิ่งของ และอุปกรณ์ที่ใช้ท�าหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะ 
4. ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้
5. ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือ ตามกฎหมายไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

อายัดทรัพย์ การอายัดทรัพย์สิน จัดว่าเป็นวิธีการบังคับคดีรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครอง 
ของลูกหนี้โดยตรง โดยจะเป็นการบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา เป็นการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้ช�าระหนี้
แก่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา แต่เป็นการให้ช�าระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน

สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาที่อายัดได้

1. เงินเดือน ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นที่มีลักษณะจ่ายเพื่อตอบแทนการท�างานเป็นรายเดือน *อายัดได้แต่ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
2. โบนัส *อายัดร้อยละ 50
3. เงินที่ตอบแทนกรณีออกจากงาน เงินส่วนที่ไม่ได้อายัดต้องคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
4. เงินตอบแทนจากการท�างานเป็นชั่วคราว *อายัดร้อยละ 30
5. เงินฝากในบัญชีสถาบันการเงิน
6. เงินปันผลหุ้น
7. ค่าเช่าทรัพย์สิน
8. ค่างวดตามสัญญาจ้าง

 โดยท้ังน้ีทัง้น้ัน หากลกูหน้ีมคีวามจ�าเป็น เจ้าพนักงานบงัคบัคดสีามารถพิจารณาจากความจ�าเป็นของลกูหน้ีท่ี เปลีย่นแปลงไป 
โดยสามารถอายัดเงนิเดอืนของลกูหนีไ้ด้ไม่เกินครึง่หนึง่ของจ�านวนเงนิท่ีท�าการอายัดไว้เดมิ ซึง่ลกูหนีต้้องน�าส่งหลกัฐานประกอบการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานบังคับคดี อันได้แก่ หลักฐานความจ�าเป็นในการด�ารงชีพ เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยงดูบุพการี  
คู่สมรส บุตร เป็นต้น

สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาที่อายัดไม่ได้ (ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 302)

1. เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ บ�าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง 
ในหน่วยงานราชการ *ยกเว้น กรณีที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ

2. เงนิสงเคราะห์ บ�านาญ หรอืบ�าเหนจ็ทีห่น่วยงานราชการได้จ่ายให้แก่คูส่มรสหรอืญาตท่ีิยังมชีวิีตของข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี  
หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ

3. เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน 
ที่นายจ้างจ่ายเป็นจ�านวนรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท หรือตามจ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
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บทความจากสมาชิก
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เป็นเอกสารภายในของ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ผู้ร่วมจัดทำา

น.ส.ธารินี   ทองสงฆ์

นางฉัตรชุลี   ชาติปัญญาวุฒิ

นายธนากร   ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์   สิทธิสังข์

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯคณะผู้จัดทํา

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411

ฝ่ายการเงิน ต่อ 1501, 1503  

ฝ่ายเงินกู้ ต่อ 1401, 1806-1811

ฝ่ายเงินฝาก ต่อ 1502, 1802-1805

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก ต่อ 1301, 1812-1813

ฝ่ายธุรการ ต่อ 1201-1205

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 1101-1800

ฝ่ายบัญชี ต่อ 1601-1603

ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน ต่อ 1701-1703

ฝ่ายนิติการ ต่อ 2101-2102

ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ต่อ 2201-2202

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 2001-2004

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ 2301-2302

สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์ 0-2218-7037

สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ 0-2218-8430

สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์ 0-2256-4488

สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี 0-2218-4913

สาขา 5 คณะครุศาสตร์ 0-2218-2520

สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039

สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2218-8826

เวลาทําการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  
• ส�านักงาน / 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.)

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

 4. เงินบ�าเหนจ็หรอืค่าชดเชยหรอืรายได้อืน่เป็นจ�านวน 300,000 บาท หรอืจ�านวนท่ีเจ้า
พนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 6. เงินกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
 7. เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 8. ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจากส�านักงานประกันสังคม
 9. เงินตามสัญญากู้ยืมของลูกหนี้
 10. สิทธิเรียกร้องซึ่งยังไม่แน่นอนว่าลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับหรือไม่

 เมื่อกำาลังจะโดนยึดทรัพย์ สามารถดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง

  1. ช�าระหนี้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาจากการที่เราไปติดค้างช�าระ
หนี้ แน่นอนว่าปัญหาก็สามารถที่จะแก้ได้ด้วยการช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ให้ครบเช่นเดียวกัน

  2. ต่อสู้คดี การต่อสู้คดีในชั้นศาลก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถท�าได้ หากเรามีเหตุผล 
ท่ีเพียงพอก็มีโอกาสท่ีศาลจะช่วยต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้น รวมทั้งหากหนี้ดังกล่าว 
มาด้วยความไม่เป็นธรรม ก็สามารถที่จะย่ืนฟ้องเจ้าหนี้คืนได้ ซึ่งศาลจะสั่งระงับการบังคับคด ี
เอาไว้ชั่วคราว เพื่อให้เราต่อสู้คดีต่อไป

  3. ขอประนอมหน้ี ลูกหน้ีมีสิทธิท่ีจะขอประนอมหน้ีกับเจ้าหน้าที่ หากทรัพย์สินท่ีโดน 
ยึดไปยังไม่มีการขายทอดตลาด 

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นถูกต้องหรือไม่ กรณีที่ลูกหนี้แพ้คดีและถึง 
ขั้นตอนการยึดหรืออายัดทรัพย์แล้ว ลูกหน้ีก็ควรจะตรวจสอบด้วยว่าทรัพย์สินท่ีถูกยึดไปน้ัน  
ด�าเนินการถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ และมีการประเมินราคาต�่ากว่าความเป็นจริงหรือไม่ 
เพื่อที่จะได้ไม่เสียประโยชน์ในส่วนนี้ 

http://www.komchadluek.net/news/ent/67301
https://moneyhub.in.th/article/confiscate-sequestrate/
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