พระราชวรวงคเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

วันสหกรณแหงชาติ
26 กุมภาพันธ 2557

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 54 ฉบับที่ 2
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
" ...ถาทานทัง้ หลายชวยกันคิด ชวยกันทํา – แมจะมีการเถียงกันบางก็เถียงกัน
แตเถียงดวยรากฐานของเหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน – และสิ่งที่สูงสุดก็คือ
ประโยชนรวมกัน คือความพอมีพอกิน พออยูปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้
ถาทําไปตามที่วานี้ก็เปนของขวัญวันเกิด ที่ลํ้าคา..."
พระบรมราโชวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
จัดทําโดย

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

นายวิศิษฐ
อ.อธิรัตน
นายสําลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายณรงค
น.ส.ธารินี
น.ส.ฉัตรชุลี
นายธนากร

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

Chulalongkorn University
Savings Cooperative Limited

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (รอยละ)
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

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

3.25
3.50

2.7625
2.9750

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

3.0600
3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน (รอยละ)
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
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หินแกว
บุญสมบูรณสกุล
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

***ทานที่ประสงคฝากตั๋วสัญญาใชเงิน กรุณาติดตอสอบถาม
เจาหนาที่ฝายเงินฝากที่เบอร 02-218-0555 ตอ 1805

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร

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
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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
รอยละ 5.00

(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

รอยละ 5.50
(ตั้งแต 28 มิถุนายน 2556)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

2555

พ.ย. 2556

ธ.ค. 2556

14,544

14,855

14,910

1
11,177
3,366

1
11,304
3,550

1
11,340
3,569

30,568,674,211.23 34,108,494,483.33 34,095,197,726.03
4,267,422,341.99
4,761,869,825.96 4,834,002,053.88
7,146,396,873.20
9,720,071,603.28 9,807,796,089.58
18,892,219,471.96 19,079,420,335.72 19,037,467,461.09
839,326,029.36
546,795,649.34
548,674,712.35
16,747,145,455.67 16,811,515,709.60 16,542,934,756.82
1,305,747,986.93
1,721,108,976.78 1,945,857,991.92
262,635,524.08
547,132,718.37
415,932,121.48
16,445,991,319.94
7,475,000,000.00
7,352,767,717.90
1,500,110,943.91
118,112,658.13

19,214,181,542.75 19,155,656,027.08
8,974,000,000.00 8,924,000,000.00
9,194,074,113.45 9,170,486,425.57
801,054,745.61
817,119,962.68
245,052,683.69
244,049,638.83

14,122,682,891.29
10,495,508,960.00
1,699,556,588.79
696,825,875.98
315,608,494.65
915,182,971.87

14,894,312,940.58 14,907,896,394.33
11,148,415,930.00 11,204,881,880.00
1,837,200,107.76 1,838,859,389.01
751,011,279.58
737,440,085.08
222,457,275.30
133,660,103.65
935,228,347.94
993,054,936.59

1,495,772,512.14 1,505,373,947.66 1,618,817,830.55
164,303,042.38
331,483,317.09
943,073,706.51
56,912,446.16

190,298,846.13
409,489,569.96
819,581,689.40
86,003,842.17

210,346,369.52
454,585,758.48
858,321,323.19
95,564,379.36

580,589,540.27
478,181,420.70
102,408,119.57

570,145,599.72
486,872,975.18
83,272,624.54

625,762,893.96
532,093,956.14
93,668,937.82
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ประธานแถลง
สวัสดีครับสมาชิก ผานไปแลวเมื่อวันศุกรที่ 24 มกราคม 2557 สําหรับการประชุมหารือระหวางกรรมการ
และสมาชิก ตามคําแนะนําของที่ประชุมใหญ เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556 เสนอ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป จากกําไรสุทธิสิ้นปบัญชี 2556 ของสหกรณฯ ที่ผานมา คือ 993 ลานบาทเศษ
ดังนัน้ ผลการจัดสรรกําไรสุทธิ ในรายการหลักๆ ทีส่ มาชิกคงอยากทราบกัน คือ การจัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลีย่ คืน
สําหรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนี้ ที่ประชุมเห็นพองตองกันใหกําหนดเงินปนผลในอัตรารอยละ 6.03 และ
เงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 42 ซึ่งผลการหารือจะนําเขาเสนอในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เพื่อใหสมาชิก
ไดมีมติอนุมัติอีกทีนะครับ ถึงแมกําไรสุทธิจะไมไดตามที่ตั้งเปาหมายไว เนื่องจากสถานการณทางการเมืองทําให
การลงทุนผันผวนอยางหนักในเดือนธันวาคม 2556 สงผลกระทบใหในเดือนสุดทายของปสหกรณฯ ของเราไมได
ผลกําไรอยางที่ตั้งไว แตสหกรณฯ สามารถจัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนไดเพิ่มขึ้น ซึ่งผมเชื่อวาที่ประชุมใหญ
จะอนุมัติตามที่นําเสนอ และสมาชิกคงมีความสุข
สําหรับในป 2557 นี้สหกรณฯ ไดตั้งเปาหมายกําไรสุทธิอยูที่ประมาณ 1,050 ลานบาท ซึ่งเปนเปาหมาย
ที่ทาทาย ในสภาพบานเมืองที่ยังมีความขัดแยงกันอยูอยางมาก สงผลกระทบไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศใหมสี ภาพลดลงอยางหนักหนาพอสมควร ซึง่ อาจสงผลใหกาํ ไรสุทธิในป 2557 ตองลดลงไป แตอยางไรก็ตาม
คณะกรรมการดําเนินการทุกทานจะใชความรูความสามารถที่มีบริหารจัดการเงินของสมาชิกทุกบาททุกสตางค
ใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด จึงยังคงตั้งเปาหมายกําไรสุทธิไวตามที่กลาวมาขางตน
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 ผมขอเชิญชวนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ซี่งในปนี้
เรายายการประชุมมาที่ หองประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ เนื่องจากหอประชุมใหญปดซอมแซม
หลังการประชุมก็มกี ารมอบรางวัลใหกบั สมาชิกอยางเชนทุกๆ ป และหากทีป่ ระชุมใหญสามัญประจําป 2556 อนุมตั ิ
การจัดสรรกําไรสุทธิตามทีค่ ณะกรรมการเสนอแลว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2557 เงินปนผลและเงินเฉลีย่ คืน
ของสมาชิกจะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกแตละคนทันที
อีกเรื่องที่มีสมาชิกใหความสนใจและสอบถามผม คือ แอพพลิเคชั่นของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่ใช
เพื่อวัตถุประสงคตรวจดูขอมูลสวนตัวของสมาชิก ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป แอพพลิเคชั่นนี้
จะเปดใหบริการในทุกระบบปฏิบัติการ สมาชิกทานใดสนใจสอบถามขอมูลที่เจาหนาที่สหกรณฯ ไดทุกคนนะครับ
สุดทายผมขอยืนยันวาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54 จะตัง้ ใจบริหารกิจการสหกรณฯ โดยยึดวัตถุประสงค
และอุดมการณสหกรณฯ เพื่อใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้นครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ธารินี
เมื่อพูดถึงเดือนกุมภาพันธทีไร หนุมๆ สาวๆ มักคิดถึงแตวันที่ 14 กุมภาพันธ วาเลนไทน
กอนเปนลําดับแรก ทั้งๆ ที่ในเดือนนี้มีวันสําคัญมากมายหลายวัน ไดแก
วันที่ 2 กุมภาพันธ

วันนักประดิษฐ

วันที่ 3 กุมภาพันธ

วันทหารผานศึก

วันที่ 10 กุมภาพันธ

วันอาสารักษาดินแดน

วันที่ 14 กุมภาพันธ

วันวาเลนไทน

วันที่ 20 กุมภาพันธ

วันทนายความ

วันที่ 24 กุมภาพันธ

วันศิลปนแหงชาติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ

วันวิทยุกระจายเสียงแหงชาติ

วันที่ 26 กุมภาพันธ

วันสหกรณแหงชาติ

ซึง่ ในปนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ นอกจากจะเปนวันวาเลนไทนแลว ยังเปนวันพระจันทรเต็มดวง
ขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 คือวันมาฆบูชาอีกดวย
สวนพวกเราชาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ก็มีวันสําคัญในเดือนกุมภาพันธกับเขาเหมือนกัน
เรามาไลเรียงกันตามลําดับเลยแลวกันนะคะ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 เปนวันประชุมใหญสามัญประจําป ปนี้ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
จัดการประชุมฯ ตัง้ แตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมเอนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมือ่ การประชุมสิน้ สุดลงเรียบรอย เราจะมีธรรมเนียมเหมือนกันทุกป นัน่ คือ
การจับสลากรางวัล กติกาจะเปนอยางไรนั้น รางวัลมีอะไรบางติดตามไดที่ขาวประชาสัมพันธในขาว
ฉบับนี้คะ สวนสมาชิกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ถามาเขารวมประชุมฯ สหกรณจายคาพาหนะใหทานละ
400 บาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2557 หลังจากการประชุมใหญเสร็จสิ้นเรียบรอยดี วันนี้
ก็จะเปนวันทีส่ มาชิกตางมีความสุขกันถวนหนา (รวมทัง้ ตัวผูเ ขียนดวย) เพราะสหกรณฯ จะจายเงินปนผล
และเงินเฉลีย่ คืนโดยการโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก และยังโอนเงินรางวัลเขาบัญชีออมทรัพย
สําหรับสมาชิกผูโชคดีไดรับการจับรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใหญฯ อีกดวย
นอกจากนี้ ภายในวั น นั้ น ยั ง มี กิ จ กรรมเป ด ตั ว แอพลิ เ คชั่ น บนสมาร ท โฟนของสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ ซึ่งเปนบริการรูปแบบใหมลาสุด ทันสมัยสุดๆ และสะดวกสุดๆ เปนแอพลิเคชั่นที่มี
ชื่อวา CUCOOP MEMBER (สามารถดาวนโหลดแอพลิเคชั่นนี้ไดบนสโตรของแตละระบบปฏิบัติการ)
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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วันสหกรณแหงชาติ

ทัง้ นี้ สมาชิกตองมีโทรศัพทมอื ถือรุน ทีส่ ามารถรองรับการใชแอพลิเคชัน่ นีด้ ว ย ซึง่ การใชงานแอพลิเคชัน่ นี้
เมื่อสมาชิกดาวนโหลดมาไวในมือถือของตัวเองแลว มาขอรหัสผานไดที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
สํานักงานอาคารจามจุรี 9 สมาชิกสามารถดูขอมูลตางๆ ของตนได เชน ยอดเงินฝาก ออมทรัพย
เงินฝากประจํา หุน ยอดเงินกู การคํา้ ประกันเงินกู ฯลฯ ซึง่ สมาชิกไมตอ งเดินทางมาสอบถามขอมูลเหลานี้
ที่สหกรณฯ เลย ติดตามรายละเอียดและวิธีการใชงานไดในขาวสหกรณฯ นะคะ
สมาชิกที่ไดเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน หรือถาโชคดีไดรับรางวัลในการจับสลาก หลังจากจับจาย
ใชสอย ซือ้ สิง่ ของ นําเงินไปใชตามทีต่ นเองปรารถนา หรือมอบใหแกคนรักแลว อยาลืมแบงเงินไปทําบุญ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ดวยนะคะ
สวนวันสําคัญของชาวสหกรณไทยที่ตองกลาวถึงคือ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ เปนวันสหกรณ
แหงชาติ เปนวันที่สหกรณแหงแรกในประเทศไทย คือ “สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช” ที่อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ (นายทะเบียนสหกรณในขณะนั้น)
เปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรกของไทย ซึ่งเปนนิติบุคคลสหกรณแหงแรกในสยามประเทศ และ
เพือ่ รวมรําลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององคผใู หกาํ เนิดสหกรณ พระองคทา นไมใชเปนเพียงผูร บั จดทะเบียน
เทานั้น แตเปน “พระบิดาแหงสหกรณไทย” ยังเปนผูปูพื้นฐานและทรงเปนกําลังสําคัญในการเผยแพร
และจัดตั้งขยายกิจการ การสรางความผาสุกแกประชาชนเพื่อการกินดีอยูดี เปนที่แซซองสรรเสริญ
กิจกรรมในวันนี้ นอกจากคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
จะเดินทางไปวางพานพุมที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแลว เนื่องในโอกาสวันสหกรณแหงชาติ
และเปนปที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ครบรอบ 53 ปแหงการกอตั้งนั้น สหกรณฯ ไดจัดโครงการ
ตลาดนัดสินคาของสหกรณการเกษตรและรานคาสหกรณ ระหวางวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2557 อีกดวย
ทั้งนี้ เพื่อเปนการชวยเหลือ สนับสนุน และกระจายสินคาเกษตรกรสูชุมชน เพื่อใหเกษตรกรมีรายได
ชวยเหลือตนเองได และสมาชิกไดจัดซื้อ จัดหาสินคาราคาถูกโดยไมผานพอคาคนกลาง เพื่อเปนการ
ชวยเหลือเพื่อน พี่ นอง ในขบวนการสหกรณไทย ซึ่งโครงการดังกลาวจัดที่บริเวณตลาดนัดหนาศาลา
พระเกี้ยว (ตลาดนัดจุฬาฯ วันศุกร) ผูสนใจทั้งหลายตองการชอป ชิม ชิล ตองติดตามรายละเอียดใน
ขาวประชาสัมพันธของสหกรณนะคะ
ขอขอบคุณขอมูล “วันสําคัญ” จาก www.tlcthai.com
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แวดวง สอ.จฬ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ รวมพิธีทรงบาตร ในโอกาสครบรอบ 97 ป วันคลายวันสถาปนา
คณะอักษรศาสตรจุฬาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินรวมพิธีทรงบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ป วันคลาย
วันสถาปนาคณะอักษรศาสตร โดยมีคณะและหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทัง้ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
พรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เฝารับเสด็จฯ ณ ลานอาคารมหาจุฬาลงกรณ คณะอักษรศาสตร
เมื่อวันศุกรที่ 3 มกราคม 2557

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปใหม 2557
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานทําบุญตักบาตร เนือ่ งในโอกาสขึน้ ปพทุ ธศักราชใหม 2557 โอกาสนี้ ศ.กิตติคณ
ุ ดร.คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวอวยพรแกผูรวมงานเพื่อเปนสิริมงคล
ในการนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาที่
รวมทําบุญตักบาตร ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557

พิธีทําบุญครบรอบ 53 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเชา
แดพระภิกษุสงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปแหงการกอตั้ง
โดยมี คณะกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก และผูแ ทนจากหนวยงานตางๆ
ภายในจุฬา และหนวยงานภายนอก รวมในพิธีดังกลาว
จากนั้น ผูแทนหนวยงานตางๆ รวมแสดงความยินดีโดย
มอบเงินเพือ่ รวมทําบุญใหแกวดั พระบาทนํา้ พุ ในโอกาสนี้ ศ.นายแพทย
ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมอบเงิน
เพื่อรวมทําบุญดวย โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการ เปนผูแทนรับมอบ ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันจันทรที่ 13 มกราคม 2557
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
นางศิริวรรณ ปญญาธรรม ผูจัดการ และนางสาวสกุลณา รอดสมนาม รองผูจัดการ
มอบกระเชาผลไมรวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 97 ป การสถาปนาคณะ
อักษรศาสตร โดย ผศ. ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี เปนผูรับมอบ ณ อาคาร
มหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ เมื่อวันศุกรที่ 3 มกราคม 2557

ÍÇÂ¾Ã»‚ãËÁ‹ 2557
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ มอบกระเชาอวยพรปใหม แดผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางวันศุกรที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ดังนี้
ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
ศ.นพ.ภิรมย
กมลรัตนกุล
ศ.น.สพ.ดร.มงคล
เตชะกําพุ
รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
รศ.นพ.เจษฎา
แสงสุพรรณ
รศ.ดร.บุญไชย
สถิตมั่นในธรรม
ผศ.ดร.มรว.กัลยา
ติงศภัทิย
รศ.ดร.ธนิต
ธงทอง
รศ.นอ.นพ.เพิ่มยศ
โกศลพันธุ
รศ.ดร.พรพจน
เปยมสมบูรณ
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นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
รองอธิการบดี

ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกําพุ

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ

รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

ผศ.ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทิย

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

รศ.นอ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ

รศ.ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.

สหกรณฯ จัดประชุมซักซอมการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิกรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556
เมื่อวันศุกรที่ 24 มกราคม 2557 ณ หองประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้จะนําผลการจัดสรรกําไรสุทธิ เสนอที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 ตอไป

ประกาศขายทอดตลาด
ที่ดินวางเปลา โฉนดเลขที่ 3821 เลขที่ดิน 706 หนาสํารวจ 131 เนื้อที่ตามโฉนด 100 ตร.ว. ต.บางลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ราคาประเมินเจาพนักงาน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่

1
2
3
4
5
6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

7
28
21
11
2
23

กุมภาพันธ
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม

2557
2557
2557
2557
2557
2557

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมนัดที่ 1-3 ไดที่ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 209/9 หมู 6
ซ.นนทบุรี 12 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี และนัดที่ 4-6 ไดที่ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 99/127 หมู 5 ถ.สนามบินนํ้า ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี นายไชยพร โชติญาณพิทักษ เจาของสํานวน
(หนาบัญชี 481000929) โทร. (02) 5269000 ตอ 205-207 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ฝายนิติการ สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ตอ 2101-2
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประชุมใหญสามัญ…
เปนสิทธิและหนาที่ของสมาชิก

สวัสดีสมาชิกผูอานวารสารขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกทาน เวียนมาบรรจบกันอีกรอบในการ
รับทราบผลการดําเนินงานและใชสิทธิ์ออกเสียงตามวาระตางๆ ของสมาชิก ในการประชุมใหญสามัญประจําป
2556 ในวารสารขาวฉบับนี้จึงไดสรุปสาระสําคัญจากขอบังคับสหกรณ วาดวยการประชุมใหญสามัญ มาให
ทานผูอานทุกทานไดรับทราบถึงสิทธิและหนาที่ของสมาชิก เพื่อใหทานไดตัดสินใจวาจะควรละเลยหรือไม
การประชุมใหญสามัญ จัดขึ้นปละ 1 ครั้ง โดยใหคณะกรรมการดําเนินการนัดหมายสมาชิก
ใหมาประชุมกัน เมื่อการปดบัญชีสิ้นปของสหกรณเรียบรอยแลว การเขารวมประชุมใหญสามัญมีการกําหนด
ไวในขอบังสหกรณวาจะตองมีสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
100 คน จึงจะเปนองคประชุมและสามารถเปดการประชุมตามวาระได สมาชิกที่เขารวมประชุมใหญสามัญ
สามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการของตนตอที่ประชุมใหญไดตามสิทธิของสมาชิก ตลอดจนสามารถ
ซักถามขอของใจ แสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมใหญไดเทาเทียมกัน โดยกําหนด
ใหสมาชิก 1 คนมีเพียง 1 เสียงในการออกเสียงในวาระการประชุมที่มีการขอมติเห็นชอบจากสมาชิก
อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา ทุกอยาง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
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(1)

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับ
เขาเปนสมาชิก

(2)

รับทราบเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ

(3)

กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม

(4)

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และถอดถอนกรรมการดําเนินการ

(5)

แตงตั้งผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

(6)

กําหนดบําเหน็จของกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการเงินกู หรือผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ ตามที่เห็นสมควร

(7)

พิจารณางบดุลและรายงานประจําปแสดงผลงานของสหกรณ

(8)

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

(9)

รับทราบเรื่องการใหสหกรณเปนสมาชิกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ และการตั้งสมาชิกเปนผูแทนของสหกรณเพื่อเขาประชุมและออกเสียงในการ
ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ

(10)

พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

(11)

อนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนินงานประจําปของสหกรณ

(12)

พิเคราะหและปฏิบตั ติ ามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ
หรืออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้ง

(13)

กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามความมุงหมาย
ของสหกรณ

ดังนั้น ทานผูอานคงไดรับทราบและเขาใจในระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับการใชสิทธิ์และหนาที่ในการ
เขารวมประชุมใหญสามัญกันไปแลวเบือ้ งตน จึงขอเรียนเชิญทานในฐานะเจาของสหกรณ รวมรับฟงและเสนอแนะ
เพือ่ พัฒนา ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ของเรา ไปสูค วามเขมแข็งและมัน่ คง เพือ่ เปนสถาบัน
การเงินที่ใหผลประโยชนกับสมาชิกและชวยเหลือ แบงเบาภาระของสมาชิกอยางสมบูรณ

อยารีรอ อยาใหสิทธิ หนาที่ของทานหายไป โปรดมาประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556
โดยพรอมเพรียงกัน ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมอเนกประสงค 212 อาคาร
มหิตลาธิเบศร จุฬาฯ เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เปนตนไป
โดยสมาชิกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป (ยกเวนสมาชิกสมทบ) จะไดรับคาพาหนะ 400 บาท/ทาน และสําหรับ
สมาชิกทุกทานยังมีสิทธิลุนรับเงินรางวัล รวมมูลคากวา 2 ลานบาท จํานวน 5,231 รางวัลอีกดวย
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การประชุมใหญสามัญประจําป...
เปนหนาที่ของสมาชิก
โปรดมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

11

ขายที่ดิน
♦ เนื้อที่ 7 ไร ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง (เปนที่วาง 1 ไร
ปลูกผลไมไวแลว 6 ไร) ราคาไรละ 400,000 สนใจติดตอ คุณสุนีย
คงภักดี คณะวิทยาศาสตร โทร. 0-2218-5045, 084-440-5084
♦ เนือ้ ที่ 17 ไร 3 งาน บานโนนเรือง จ.ขอนแกน (ใกลมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เหมาะสําหรับจัดสรรที่ดิน) ราคาไรละ 700,000 บาท
สนใจติดตอ คุณพานิช นาประดิษฐ ศูนยเครือ่ งมือฯ โทร. 081-616-0342

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบานพฤกษวิลล 30 เนื้อที่ 29.7 ตร.ว. ซ.ลาดกระบัง 14/1
ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (มีกลองวงจรปด
ดูขอ มูลผานโทรศัพทมอื ถือได 4 ตัว มีสญ
ั ญากันขโมยเตือนเขาโทรศัพท
มือถือ ใกลสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 2 กิโลเมตร ใกลทางดวน
กาญจนาพิเศษ (รอบนอก)) ราคา 3,500,000 บาท สนใจติดตอ
คุณดารณี จุฬาลักษณกวิน สหกรณออมทรัพยฯ โทร. 084-750-3826

ขายดาวนทาวนเฮาส
♦ หมูบ า นคัทลียาวิลล เนือ้ ที่ 18 ตร.ว. 2 ชัน้ ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี (ไมติดคางวด มีประกันอัคคีภัย) ราคา
45,000 บาท สนใจติดตอ คุณสุรเดช เกียรติบญ
ุ ญาฤทธิ์ สํานักบริหาร
ระบบกายภาพ โทร.0-2218-3685-7, 08-1981-6457

ขายคอนโดมิเนียม
♦ ศุภาลัยพารค คอนโดมิเนียม อโศก-รัชดา เนื้อที่ 35 ตร.ม.
(ใกลรถไฟฟาใตดนิ สถานีเซ็นทรัลพระราม9 มีผเู ชาอยูแ ลว 11,500 บาท
ตอเดือน) ราคา 2,600,000 บาท สนใจติดตอ ผศ.มานิต โกศลอินทรีย
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม โทร. 081-442-8466

ขายหรือใหเชา
♦ เอือ้ อมรสุขคอนโดมิเนียม ชัน้ 6 เนือ้ ที่ 28 ตร.ม. ถ.รามคําแหง 1
(เฟอรนิเจอรครบ เดินทางสะดวก ใกลัแอรพอรตลิ้งรามคําแหง)
ราคาขาย 790,000 บาท หรือใหเชาเดือนละ 5,000 บาท สนใจติดตอ
คุณชัญญะนิษฐ นีสนั เทียะ สํานักบริหารกิจการ โทร. 082-425-3444
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได
โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com
นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

♦ ขายหรือเชาตึกแถว 3 ชั้น (ซ.เพชรเกษม 110 ถ.เพชรเกษม
ใกลมหาวิทยาลัย เปนหมูบานครู เขาซอย 50 ม. สามารถทําการคาได
รถเขา-ออกสะดวก) ราคาขาย 1,700,000 บาท ราคาใหเชาเดือนละ
6,000 บาท สนใจติดตอ คุณภคมน มิตรดีผดุง คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี โทร. 089-121-5754

ขายรถยนต
♦ โฟลคสวาเกน รุน Passat เครื่อง 2.0 GL Auto ป 1996
สีบรอนซเงิน (ไมเคยชน ไมเคยจมนํ้า เครื่องยนต ชวงลาง เกียรและ
ตัวถังสภาพดีพรอมใชงาน เครือ่ งเสียงโซนี่ แอรเย็นฉํา่ ) ราคา 129,000
บาท สนใจติดตอ คุณธเรศ ตาปง คณะวิศวกรรมศาสตร โทร.
084-646-0035
♦ ฮอนดา รุน เตารีด สีขาว ป 1992 เครื่อง 1,500 ซีซี เกียร
ออโต (สภาพเยีย่ ม เดิมๆ เครือ่ ง VTEC หัวฉีด ติดแกส LPG กระจกไฟฟา
ติดฟลมรอบคัน ลอแม็ก 15 นิ้ว) ราคา 120,000 บาท สนใจติดตอ
คุณชนิษฐา อินทรศักดิ์ คณะครุศาสตร โทร. 085-045-8445
♦ โตโยตา รุน โซลูนา ป 2001 สีเงิน เครื่อง 1,500 ซีซี
(เกียรธรรมดา) ราคา 135,000 บาท สนใจติดตอ คุณวรพงศ แสงผัด
คณะจิตวิทยา โทร. 080-597-2584

อื่นๆ
♦ ขายโอนสิทธิ์การเชา CU Terrace 30 ป ชั้น 20 หองมุม
เนื้อที่ 36 ตร.ม. (หองอยูตรงขามบันไดหนีไฟ ดาวนแลว 30 %
ตรวจรับและเขาอยูไดทันที โอนชื่อภายใน 4 ป) สนใจติดตอ ผศ.ดร.
โศรดา กนกพานนท คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 089-205-0092
♦ บริการทองเที่ยว แควนแคชเมียร ประเทศอินเดีย ชวงเดือน
เมษายน 2557 ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน ราคา 35,500 บาท (ราคา
รวมตัว๋ เครือ่ งบิน ทีพ่ กั อาหารและคาทัวร) สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย
สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247
♦ บริการรับเหมากอสราง อาคาร อพารทเมนท ที่พักอาศัย
และอื่นๆ ทุกประเภท สนใจติดตอ คุณเชาวลิต คําสุข สํานักบริหาร
ระบบกายภาพ โทร. 084-324-3724
♦ จานดาวเทียม กลองวงจรปด จําหนายจานดาวเทียม
ทีวีดิจิตอล กลองวงจรปด และใหบริการติดตั้งฟรี (สามารถซื้อมาให
ติดตัง้ ก็ได) บริการรับปรึกษางานระบบ ขอคําแนะนําดานการติดตัง้ ฟรี
หรือหาผูร ว มงานตามตกลง สนใจติดตอ คุณสุนทร จริตงาม โรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม โทร. 0-2218-2373, 082-057-6692

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
คุณสนอง สุนิธิ
คุณมวย วงษพิทักษ
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คณะวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย

คุณสุนทร เอี่ยมแจงพันธ คณะวิทยาศาสตร
คุณฐิติ
สุมติ ร
ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

หนานี้มีรางวัล เกม
สวนที่หนึ่ง

“ประมิดตัวเลข”

วิธีเลน : เติมตัวเลขที่หายไปใหครบ โดยเลขแตละตัวไดจากเลข 2 ตัวดานลางบวกกัน

52
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นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
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2

ง คําถามประจําเดือน ก.พ. 2557
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ à©ÅÂ ที่หนึ่ง
Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ สวน 1. ยอนแสง
»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
2. กุศลการ
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สหกรณฯ จัดการประชุมใหญสามัญประจําป
2556 ขึ้นวันที.่ ..............................................................................................
สถานที่.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................

à©ÅÂ

สวนที่สอง

5. รังสรรค
6. ออมคอม
7. เหลือขอ
8. สันนิบาต

สมาชิกกูพิเศษกับสหกรณฯ
จํานวน 1,500,000 บาท ตองจาย
ดอกเบี้ยเงินกูในอัตรารอยละ ตอป
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3. เนตบอล
Á¡ÃÒ¤Á
4. จิตรลดา
2557
รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มกราคม 2557

จับรางวัลโดย นายอําพร ศรีประเสริฐ สังกัดสํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 119 คน ตอบถูก 117 คน ตอบผิด 2 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

นางลัดดา ศรนรินทร
นายธเรศ ตาปง
นายไพทูล ประทุมพันธ
นางสาววันทนา สายยุเขตต
นางสาวศรนนทวรรณ พิลึก

เลขประจําตัว
สมาชิก

223449
280237
310955
363468
474383

คณะ / สังกัด
สภาบันภาษา
วิศวกรรมศาสตร
สนง.วิทยทรัพยากร
ครุศาสตร
สัตวแพทยศาสตร

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

6. นางสาวสุดารัตน โคตรสมบัติ
7. นางสาวนงพร ลาระลม
8. นางสาวปยะวดี แสงคําสุข
9. นางสมสมัย แขงขัน
10. ด.ช.อริยะ บุญศรี

504444
514656
E34326
E44123
E17002

คณะ / สังกัด
อักษรศาสตร
จิตวิทยา
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่
ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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1. กูปนผลไปแลว กูซํ้าไดหรือไม
ชัยจยะพร
ไตรวงคจยะให
อย
การกูเงินปนผล เฉลี่ยคืน หรือเรียกเปนทางการวา การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิ
นั้น สหกรณ
เงินกูแ กสมาชิกทีม่ อี ายุการเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอ ยกวาหกเดือน และกูเ งินไดไมเกินรอยละ 60 ของจํานวน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยคํานวณจากอัตราเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเงินกูของปที่ผานมา และตองมีวงเงินกูยืม
ขั้นตํ่าไมนอยกวาสองพันบาท

การใหเงินกูเ พือ่ เหตุฉกุ เฉินเฉพาะกิจ จะใหกไู ดเพียงครัง้ เดียวเทานัน้ วันเวลาและเงือ่ นไขเปนไปตามประกาศ
ของสหกรณฯ ทัง้ นี้ สมาชิกจะตองสงคืนเงินกูพ รอมดอกเบีย้ ในวันทีส่ หกรณจา ยเงินปนผล เงินเฉลีย่ คืนเขาบัญชีออมทรัพย
ของสมาชิก ฉะนั้นสมาชิกที่มีความประสงคจะกูเงินประเภทนี้ตองคํานวณความตองการใหดี เพราะจะกูซํ้าไมได

2. ถาสหกรณฯ หยุดทําการติดตอกันเปนเวลาหลายๆ วัน สมาชิกสามารถถอนเงินฝาก
ไดอยางไร
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด วาดวย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
หมวด 3 วันหยุดและหลักเกณฑการหยุดนัน้ สหกรณฯ จะหยุดใหบริการสมาชิกในวัน เสาร อาทิตย วันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หากมีวันหยุดดังที่กลาวมาแลวติดตอกันหลายวัน คณะกรรมการ
อาจพิจารณาเปดบริการแกสมาชิกไดตามสมควร ทัง้ นี้ หากไมมกี ารเปดใหบริการ สมาชิกก็ยงั สามารถถอนเงินฝากสหกรณ
ไดดว ยบัตรเอทีเอ็มกรุงศรีฯ ทีเ่ ปนบัตรประจําตัวสมาชิก ผานตูเ อทีเอ็มของธนาคารตางๆ ไดทกุ วัน เพียงสมาชิกตองติดตอ
ทําบัตรเอทีเอ็มที่ธนาคารกรุงศรีฯ และติดตอทําขอตกลงถอนเงินฝากผานตูเอทีเอ็มกับทางสหกรณฯ ใหเรียบรอย

3. เงินฝากประจําครบกําหนด สมาชิกตองทําอยางไรบาง
เมื่อเงินฝากประจําของสมาชิกครบกําหนดระยะเวลาฝากตามที่ระบุไวในใบรับเงินฝากประจํานั้น สหกรณฯ
จะนําเงินตนและดอกเบีย้ เงินฝากประจํา โอนเขาบัญชีออมทรัพยของเจาของบัญชี ในวันครบกําหนดนัน้ ซึง่ สมาชิกสามารถ
ถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพยไดตามปกติ
กรณีทวี่ นั ครบกําหนดตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณฯ สหกรณฯ จะนําเงินตนและดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของเจาของบัญชีในวันทําการแรกถัดจากวันที่เงินฝากประจําครบกําหนด
การรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ผูมีอํานาจสั่งจายตองมารับดวยตัวเอง หลังจากเงินฝากประจํา
ครบกําหนด ที่สํานักงานของสหกรณฯ ถาผูมีอํานาจสั่งจายมีความประสงคที่จะมอบใหผูอื่นรับแทน ตองมอบอํานาจ
เปนหนังสือตามที่กําหนดไวในดานหลังใบรับเงินฝากประจํา
กรณีใบรับเงินฝากประจําสูญหาย ใหผูมีอํานาจสั่งจายแจงความลงบันทึกประจําวันเปนหลักฐานและนํา
สําเนาเอกสารแจงความดังกลาวมารับหนังสือรับรองการหักภาษีได
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

มาเข้าร่วมประชุมใหญ่ จะได้ค่าพาหนะ 400 บาท

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
8 ธนาคาร 9 แหง ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

New

สาขา

เลขที่บัญชี

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

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

ซีไอเอ็มบีไทย

มาบุญครอง

700-2-53674-9

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุ
ไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ เพือ่ เขียน
ใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทาน
ไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

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

