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ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 54 ฉบับที่ 3
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“...คําวาสหกรณ เปนเพียงคํา ถาเราปฏิบตั กิ เ็ ปนวิถชี วี ติ อยางหนึง่ แตถา เราถือวาสหกรณ
เปนคําศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็จะไมเปนประโยชนอะไร ฉะนั้นก็ขอใหทุกคนตั้งใจที่จะดําเนินชีวิต
อยางมีความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน ความบริสทุ ธิใ์ จ และรักษาความสามัคคีโดยดี เอือ้ เฟอ
ซึ่งกันและกัน ดังนี้ ก็จะทําใหคําวาสหกรณศักดิ์สิทธิ์และทําใหชีวิตของแตละคนมีความสุข...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตรทั้วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

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
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

Chulalongkorn University
Savings Cooperative Limited
**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

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)
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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อวมเพ็ง
หินแกว
เหลาชัย
สีคําภา
เชยโชติ
หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (รอยละ)

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)

รศ.วิสนศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายสําลี
นายศิริศักดิ์
น.ส.ปยะวรรณ
นายสมชาย
นายณรงค
น.ส.ธารินี
น.ส.ฉัตรชุลี
นายธนากร

***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

2556

ม.ค. 2557

14,544

14,910

14,932

1
11,177
3,366

1
11,340
3,569

1
11,346
3,585

30,568,674,211.23 34,095,197,726.03 34,584,601,010.28
4,267,422,341.99
4,834,002,053.88 4,872,422,104.69
7,146,396,873.20
9,807,796,089.58 10,209,287,672.27
18,892,219,471.96 19,037,467,461.09 19,270,146,652.66
839,326,029.36
548,674,712.35
669,076,527.87
16,747,145,455.67 16,542,934,756.82 16,651,135,465.24
1,305,747,986.93
1,945,857,991.92 1,949,934,659.55
262,635,524.08
415,932,121.48
232,744,580.66
16,445,991,319.94
7,475,000,000.00
7,352,767,717.90
1,500,110,943.91
118,112,658.13

19,155,656,027.08 19,544,281,869.21
8,924,000,000.00 9,164,000,000.00
9,170,486,425.57 9,225,773,331.24
817,119,962.68
832,026,745.42
244,049,638.83
322,481,792.55

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

14,907,896,394.33 15,040,319,141.07
11,204,881,880.00 11,220,009,800.00
1,838,859,389.01 1,838,859,389.01
737,440,085.08
732,749,405.08
133,660,103.65
185,855,015.37
993,054,936.59
69,790,595.02

1,495,772,512.14
164,303,042.38
331,483,317.09
943,073,706.51
56,912,446.16

1,618,817,830.55
210,346,369.52
454,585,758.48
858,321,323.19
95,564,379.36

127,087,752.21
20,208,203.39
50,921,371.39
46,401,999.33
9,556,178.10

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

625,762,893.96
532,093,956.14
93,668,937.82

57,297,157.19
49,649,748.90
7,647,408.29
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ประธานแถลง
ผานไปแลวสําหรับการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ของสหกรณเรา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557
ในปนี้ที่ประชุมใหญอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิจากกําไร 933 ลานบาทเศษ โดยจายเปนเงินปนผลใหกับสมาชิกในอัตรา
รอยละ 6.03 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 42 ของดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกจายใหกับสหกรณ
สมาชิกครับ ในที่ประชุมใหญ สมาชิกไดใหขอเสนอแนะที่ดีหลายประการ เรื่องหนึ่ง คือ การที่สหกรณ
ใหเงินกูกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ที่ประชุมจึงมีมติตั้งสมาชิกขึ้นมา 8 ทาน เพื่อเปนคณะทํางานศึกษา
และกํ า หนดแนวทางในการเรี ย กหนี้ คื น จากสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นคลองจั่ น จํ า กั ด ทั้ ง นี้ ค ณะทํ า งานดั ง กล า ว
จะรายงานผลใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 รับทราบตอไป
นอกจากนี้ยังมีมติที่ประชุมใหญ ยังอนุมัติการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหกับสมาชิกที่เสียชีวิต ใหคงเหลือ
ในอัตรารอยละ 0.01 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และชวยเหลือผูคํ้าประกันและบุคคลที่ชําระหนี้แทนสมาชิก
ผูกูที่เสียชีวิตไปแลวดวย ซึ่งเปนผลประโยชนของสมาชิกอยางมาก
สําหรับขอเสนอในเรือ่ งอืน่ ๆ ผมในนามประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบนั
ขอนอมรับไวแลวนําไปปรับปรุงแกไข และกําหนดนโยบาย เพื่อนํามาใชปฏิบัติที่จะนําสหกรณของเราไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย เพื่อใหสหกรณเติบโตตอไปอยางมั่นคง และเปนที่พึ่งพาใหแกสมาชิกทุกทานไดแนนอนครับ
ในโอกาสนี้ ผมขอเปนตัวแทนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับสหกรณที่ไดรับรางวัล
สหกรณดีเดนระดับภาค ประเภทสหกรณออมทรัพย ประจําป 2557 ไดแก
1.
2.
3.
4.

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด ไดรับรางวัลสหกรณดีเดน ระดับภาคเหนือ
สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ไดรับรางวัลสหกรณดีเดน ระดับภาคกลาง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ไดรบั รางวัลสหกรณดเี ดน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ไดรับรางวัลสหกรณดีเดน ระดับภาคใต

สุ ด ท า ย ผมขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก ที่ เ คารพทุ ก ท า น ร ว มกั น พร อ มใจไปหยั่ ง เสี ย งเลื อ กตั้ ง กั น ใหม อี ก ครั้ ง
เพื่ อ สรรหาสมาชิ ก มาดํ า รงตํ า แหน ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ฯ เขต 6 ประจํ า ป 2557 โดยสมาชิ ก
สามารถอานกําหนดการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม ในขาวประชาสัมพันธ (หนา 15) ของวารสารฉบับนี้ไดเลยครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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áÅÐÂÔéÁ¡ç·íÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบัลล
การยิ้มมีรูปแบบตางๆ กัน 19 แบบ แตมียิ้มแบบเดียวเทานั้นที่เปนยิ้มแท ที่เหลืออีก 18 แบบ
ลวนเปนยิ้มเทียม การยิ้มทุกรูปแบบมีการหดตัวของกลามเนื้อบริเวณโหนกแกมทําใหเกิดรอยยิ้ม
เปนรองระหวางปากและแกมทั้งสองขาง ถาเปนยิ้มแทจะแถมดวยการหดตัวของกลามเนื้อรอบตา
ทําใหเห็นรอยยิม้ เพิม่ ขึน้ ทีข่ อบตาดานนอกตรงบริเวณทีเ่ รียกกันวา “รอยตีนกา” (โปรดดูภาพประกอบ
ซึ่งเปนยิ้มแทของผูไมประสงคจะออกนาม)

โปรดสังเกตรอยยาว
ที่หางตาขณะยิ้ม

อยาเพิ่งตกใจเรื่องรอยตีนกา รอยจากการยิ้มเปนรอยที่เกิดจากการหดตัวของ
กลามเนื้อรอบตา ในขณะที่ยิ้ม เปนรอยชั่วคราว เมื่อหยุดยิ้มกลามเนื้อคลายตัวรอยก็
หายไป (โปรดดูภาพลาง)

เมื่อหยุดยิ้มรอยจะหายไป

เปนคนละเรื่องไมเกี่ยวกันกับรอยตีนกาที่เกิดจากความสูงวัยที่เปนผลจากผิวหนังที่เหี่ยวยน
ซึ่งเปนรอยถาวร
เมื่อมีเรื่องนาพอใจ สนุกสนาน มีความสุข การยิ้มที่เกิดขึ้นเปนแบบยิ้มแท แตถาฝนใจยิ้ม
จะเปนแบบยิ้มเทียมเกือบทั้งสิ้น
เรื่องราวที่กลาวขางตนเปนผลการคนพบของนักจิตวิทยาชื่อเอ็กแมน

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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TIP

ประโยชนของการยิ้ม
หลายคนคงคิดวาการยิม้ คงไมสาํ คัญ แตวนั นีล้ อง
อานดูกอนวาประโยชนของการยิ้มมีมากแคไหน

1. มีเสนห
หลายคนที่ไมไดหลอไมไดสวย แตทุกครั้งที่ยิ้ม ก็
เหมือนกับวาโลกทั้งโลกสวางไสวไปกับรอยยิ้มของเขา
หลายคนไมรตู วั หรอกวา ตัวเองยิม้ สวยแคไหน ตองลอง
ยิ้มกับกระจกและสํารวจดูบาง

คุณเอ็กแมนยังพบวา ยิ้มแทของคนทั่วโลกเหมือนกันหมด
แมแตคนปาบนเกาะที่ไมเคยติดตอกับโลกภายนอกเลยก็มียิ้มแท
เหมือนกับยิ้มแทของคนในเมือง
ในขณะทีค่ นมีความสุข จะมีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ซลลประสาท
ของสมองปรากฏใหเห็นไดเปนคลื่นสมองที่มีลักษณะเฉพาะ ตางจาก
คลื่นสมองในขณะที่มีอารมณอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถนําการบันทึก
คลืน่ สมองมาใชเปนเครือ่ งมือตรวจสอบยืนยันรูปแบบการยิม้ ได ซึง่ พบ
วาขณะ “ยิ้มแท” จะปรากฏคลื่นสมองแบบมีความสุข แตขณะ
“ยิ้มเทียม” จะไมปรากฏคลื่นสมองแบบมีความสุข
คุณเอ็กแมนยังพบตอไปอีกวา ยิ้มแทนี้สามารถฝกได คือ
ฝกยิ้มดวยการสองกระจก พยายามยิ้มจนกระทั่งมีการหดตัวของ
กล า มเนื้ อ รอบตาจนเห็ น รอยที่ ข อบตาขณะยิ้ ม เมื่ อ ทํ า ได สํ า เร็ จ
ก็พบวา ในขณะที่ยิ้มคลื่นสมองก็เปนแบบมีความสุขดวย ไมตางจาก
ยิ้มแทตามธรรมชาติ แสดงวาในขณะที่ยิ้มมีความสุขเกิดขึ้นจริงๆ
ทีเ่ ปนเชนนีก้ เ็ พราะวา ในการฝกยิม้ นัน้ ตองทําใจใหรสู กึ เปนสุขไปดวย
(ปลอยใจยิ้มใหเต็มที่) จึงจะยิ้มแทไดสําเร็จนั่นเอง
ฟงดูแลวไมนา จะยาก ฝกยิม้ กับกระจกทุกวัน ในขณะฝกทําใจ
ใหเปนสุขไปดวย เห็นรอยยิม้ ทีข่ อบตาเมือ่ ไรก็รไู ดทนั ทีวา ฝกสําเร็จแลว
จงยิ้มบอยๆ และยิ้มทุกครั้งเมื่ออยากมีความสุข การสรางสุขทําได
งายนิดเดียวดวยการฝกยิ้ม

(จาก: Stefan Klein. The Science of Happiness.
New York: Marlowe & Co; 2006)
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2. มีมิตรมากกวาศัตรู
รอยยิ้มที่จริงใจและถูกกาลเทศะ จะสรางมิตร
มากกวาสรางศัตรู วากันวา รอยยิม้ คือเครือ่ งมือกะเทาะ
กําแพงนํ้าแข็ง หรือความเย็นชาแปลกหนาที่ผูคนมี
ตอกันไดเปนอยางดี ใครจะรู รอยยิ้มเล็กๆ ที่สงใหกัน
ในวันนี้ อาจนําพาเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตมาใหเราก็ได

3. มีความสดชื่น
รอยยิ้ ม เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องอารมณ ที่ ส ดชื่ น
เหมือนกับความสดชื่นนั้นคือตนไม และรอยยิ้มก็คือ
ดอกไม อารมณและสภาพจิตของคนเรา ปลูกตนอะไร
ไวก็ยอมจะออกดอกเปนสิ่งนั้น

4. มีกําลัง
หลายคนบอกวา เมื่อเผชิญกับปญหา ความทุกข
หรือความยากลําบากใหยิ้มเขาไว จะทําใหมีเรี่ยวแรง
กําลังที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดงายขึ้น เพราะวา
รอยยิ้ม คือกําลังของชีวิตอยางหนึ่ง

5. มีมุมมองที่ดี
คนที่ มี อุ ป นิ สั ย ยิ้ ม แย ม จะเป น คนที่ ม องโลก
ในแงดี แมในเวลาที่มีปญหา ก็จะยิ้มสูและพลิกปญหา
หรืออุปสรรคเหลานั้น ใหกลายเปนโอกาสขึ้นมาได
หลายคนมองขามการเปนคนยิ้มแยมแจมใส ไมคิดวา
มันจะสลักสําคัญอะไร หากใครก็ตามที่มีบุคลิกเปน
คนยิ้มแยมแจมใส เขาจะมีอะไรๆ ที่ “เปนตอ” คนอื่นๆ
อยูหลายเรื่องเลยทีเดียวรวมถึงโอกาสที่จะผานเขามา
ในชีวิตอีกมากมาย
แหลงขอมูล ศิริพร วิษณุมหิมาชัย วิชาการ.คอม
(www.vcharkarn.com)

เช็คธนาคาร เช็คสหกรณ
สมาชิก :
นองครับ พี่จะขอออกเช็ค
เจาหนาที่ : ไดคะ (หยิบแบบฟอรมขอออกเช็คธนาคารให)
สมาชิก : ไมใชแบบนี้!!! เช็คที่ใชถอนเงินของสหกรณนะ
เจาหนาที่ : ????!!!!

ธารินี

นี่คือตัวอยางของบทสนทนาระหวางสมาชิกกับเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ซึ่งเกิดขึ้น
บอยมาก จนเปนทีร่ กู นั ในหมูเ จาหนาทีว่ า ถาสมาชิกบอกวาถาสมาชิกรองขอเช็ค จึงตองถามใหแนใจวาเช็คธนาคาร
หรือวาเปนเช็คทีเ่ บิกเงินจากสหกรณ เพือ่ จะไดบริการไดถูกตองตามความตองการของสมาชิก
ทั้งนี้เนื่องมาจากวา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ของเราไมมีแบบฟอรมสําหรับการถอนเงินเหมือนกับ
การฝากเงิน แตจะออกสมุดสีชมพูเรียกอยางเปนทางการวา “สมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย” ซึ่งมีลักษณะ
คลายสมุดเช็คอยูเ หมือนกัน (ดูรปู ภาพประกอบ) และใชเปนใบสําหรับเบิกเงินจากบัญชีออมทรัพยของสมาชิก
สมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย
และสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาเบิกเงินแทนเจาของบัญชีไดดวย
นอกจากนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยังมีบริการใหแกสมาชิกที่ ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยโดยออกเปนเช็คธนาคาร
หรือทําการฝากเงินโดยใชเช็คธนาคารแทนเงินสดไดอีกดวย แตทั้งนี้วิธีการทั้งฝากและถอนเงินโดยใชเช็คนั้น มีความแตกตางจากธนาคารทั่วไป
ดังนี้

การฝากเงินดวยเช็คธนาคาร
สมาชิกสามารถฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยของทานที่เปดกับสหกรณไดดวยเช็คธนาคาร แตมีเงื่อนไขดังนี้
แคชเชียรเช็ค (Cashier's cheque) คือเช็คที่บุคคลตองนําเงินสดมาซื้อเช็คกับธนาคาร ธนาคารจะออกแคชเชียรเช็คใหโดยคิด
คาธรรมเนียมดวย และธนาคารจะเปนผูจายเงินใหกับผูรับเงินตามที่ระบุในเช็คนั้น แคชเชียรเช็คตางจากเช็คเงินสดที่เช็คเงินสดสั่งจายจากบัญชี
กระแสรายวันของผูสั่งจายซึ่งผูรับเงินอาจจะไมแนใจวา ในบัญชีของผูสั่งจายมีเงินพอจายหรือไม แตแคชเชียรเช็คบุคคลจะนําไปซื้อแคชเชียรเช็ค
กับธนาคารกอนและธนาคารเปนผูจ า ยเงินใหกบั ผูร บั เงิน ดังนัน้ ผูร บั แคชเชียรเช็คจึงมัน่ ใจไดวา จะไดรบั เงินแนนอน โดยแคชเชียรเช็คนัน้ ตองสัง่ จาย
บุคคล นิติบุคคล เปนเช็คขีดครอมธรรมดา หรือขีดครอม "& co" นําฝากเขาสหกรณได
- เช็คขีดครอม “A/C PAYEE ONLY” สั่งจาย “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” นําฝากเขาบัญชีสหกรณได
- เช็คขีดครอม “A/C PAYEE ONLY” สั่งจายบุคคล นิติบุคคล นําฝากเขาบัญชีสหกรณไมได
- เช็คเงินสดและขีด “หรือผูถือ” ออก นําฝากเขาบัญชีสหกรณไมได (เปนเช็คเสีย)
สมาชิกโปรดจําใหดีนะคะ เพราะเวลาไปออกเช็คจากธนาคารเพื่อนํามาเขาบัญชีสหกรณ ถาจําเปนตองขีดครอมเช็คเพื่อความปลอดภัย
แลวละก็ โปรดระบุการสัง่ จายเปนสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ นะคะ จะไดไมเสียเวลา ทัง้ นีเ้ พราะสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เปนนิตบิ คุ คล เปนสถาบัน
การเงิน แตก็ไมใชธนาคาร การนําเช็คธนาคารที่ไดรับจากสมาชิก ไปฝากธนาคารพาณิชยอีกที จึงจําเปนตองสั่งจายเปนชื่อสหกรณ (กรณีที่เปน
เช็คขีดครอม) หรือเปนชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ไมขีดครอม จึงจะนําไปฝากธนาคารอีกทีได
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเบิกเงินที่ฝากดวยเช็คนั้น โดยเช็คนั้นตองถูกเคลียรริ่งกอน ยกตัวอยาง สมาชิกฝากเช็ควันจันทรกอนเวลา 10.30 น.
สามารถเบิกเปนเงินสดไดในวันอังคารหลัง 14.30 น. เปนตนไป หากฝากวันจันทรหลัง เวลา 10.30 น. สามารถเบิกเงินไดในวันพุธหลังเวลา
14.30 น. เปนตนไป

การถอนเงินฝากโดยรับเปนเช็คธนาคาร
หากสมาชิกมีความประสงคจะเบิกเงินจากสหกรณโดยออกเปนเช็คธนาคาร สามารถทําไดโดยขอแบบฟอรมจากเจาหนาทีเ่ พือ่ ขอออกเช็ค
ยื่นใบขอออกเช็คพรอมใบถอนเงิน เจาหนาที่จะนัดหมายเวลาใหมารับเช็ค ซึ่งเช็คนั้นหากสมาชิกไปฝากกับธนาคารที่สมาชิกมีบัญชีอยูก็ตองใช
เวลาเคลียรริ่งเช็คเชนเดียวกัน แตถามีความประสงคตองใชเงินดวนตองเอาเช็คนั้นไปขึ้นเงินที่ธนาคารและสาขาของธนาคารตามที่ระบุไวหนาเช็ค
(ทานตองมีบัญชีธนาคารนั้นดวย) หากเปนธนาคารเดียวกับเช็คที่ออกใหแตตางสาขา หากตองการเงินดวน อาจตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อไมตอง
รอการเคลียรริ่ง ซึ่งคาธรรมเนียมก็เปนไปตามประกาศของแตละธนาคาร
การถอนเงินฝากโดยการออกเปนเช็คนั้น สหกรณก็มีคาธรรมเนียมเชนเดียวกัน คือ
ออกเช็คในวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
ไมเสียคาธรรมเนียม
ออกเช็ควงเงินนอยกวา 5,000 บาท
เสียคาธรรมเนียม 30 บาท
ยกเลิกเช็ค และขอออกเช็คฉบับใหม
เสียคาธรรมเนียม 30 บาท
ขอปฏิบัติเหลานี้ หากสมาชิกรูไวจะไดประโยชน เพราะทําใหไมเสียเวลา สะดวกรวดเร็วอีกดวยคะ พบกันใหมฉบับหนาพรอมสาระดีๆ
นํามาฝากเชนเคย สวัสดีคะ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

ถวายพานพุมสักการะ
พระบิดาแหงการสหกรณไทย

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ที่ปรึกษา รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการ นายวิศษิ ฐ หินแกว
เหรัญญิก และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวายพานพุมสักการะพระอนุสาวรียพระราชวงศเธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ 2557
ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

รับรางวัลพระกินรี ประจําป 2557
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ เขารับมอบโลรางวัล
“พระกินรี 2557” จาก ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี ซึ่งการ
มอบรางวัลพระกินรีนี้ จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย ซึ่งในปนี้จัดเปนครั้งที่ 4 แลว เพื่อเปนรางวัลสําหรับบุคคล
ตัวอยาง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” เมื่อวันจันทรที่ 3 ก.พ.
2557 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
นําโดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ พรอมคณะกรรมการ
เพือ่ รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2556 ทัง้ นีห้ ลังจากเสร็จสิน้
การประชุมฯ ไดมีการจับสลากรางวัล จํานวน 5,231 รางวัล มูลคารวมกวา
2 ลานบาท เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมอเนกประสงค 212
อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รับมอบงาน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ชุดที่ 53 ประจําป 2556 นําโดย อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานกรรมการ
ทําพิธีสงมอบงานใหแกคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54 ประจําป 2557 นําโดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ ไดมอบเกียรติบัตรใหแกกรรมการที่ครบวาระ เพื่อแสดงความยกยองชื่นชม
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท และเสียสละ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา
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แวดวง สอ.จฬ.

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปดตัวแอพพลิเคชั่น ใหม
“CUCOOP MEMBER”
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดงานเปดตัวแอพพลิเคชั่น “CUCOOP
Member” เพื่อใหบริการแกสมาชิกในดานขอมูลทางการเงินผานโทรศัพท
มือถือสมารทโฟน โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ กลาววา
สหกรณจัดทําแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก
ในการเรียกดูขอ มูลสวนตัว อาทิ เงินหุน เงินฝาก เงินกู ตลอดจนขาวสารและกิจกรรม
ตางๆ ของสหกรณ ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ทั้งยังสามารถเรียกดูขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลาอีกดวย โดยในวันเปดตัวมีสมาชิก
ใหความสนใจลงทะเบียนเขาใชงานเปนจํานวนมาก เมือ่ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ
2557 ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงานอาคารจามจุรี 9

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ และสมาชิกสหกรณ ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

พ.29 ม.ค. 57

ครบรอบ 97 ป
คณะวิทยาศาสตร

พฤ.14 ก.พ. 57

ครบรอบ 28 ป
ศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาฯ

ผูแทนสหกรณฯ

ผูแทนหนวยงาน

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
รองประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว
รศ.ดร.สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์
เหรัญญิก
รองคณบดี
นางอารมณ โสตถิอํารุง
กรรมการ

ครบรอบ 97 ป คณะวิทยาศาสตร

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ทวีวงศ ศรีบุรี
กรรมการผูอํานวยการ

ครบรอบ 28 ป ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ โดย นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ นายวิศษิ ฐ หินแกว เหรัญญิก และเจาหนาที่
รวมใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
รอยเอ็ด จํานวน 6 คน เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารงาน
ของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เพือ่ นําไปประยุกตใชในการบริหารงาน
พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหารงานสหกรณฯ เมื่อวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ของคนอยูคอนโดมิเนียม

ชัยยะพร ไตรวงศยอย

สิ่งที่คนอยูในอาคารสูงกลัวมากที่สุดคงหนีไมพนการเกิดไฟไหม เพราะเปนที่ชัดเจนวาการดับเพลิง
ดวยรถดับเพลิงนั้น จะทําไดถาอาคารมีความสูงไมเกิน 10 ชั้น ฉะนั้นยิ่งอยูคอนโดมิเนียมชั้นสูงเทาไร ก็ยิ่งนา
เปนหวงมากเทานั้น สิ่งที่ปองกันไมใหเกิดปญหานี้ไดดีที่สุด คือผูอยูอาศัยตองไมละเมิดกฎความปลอดภัยและระลึก
เสมอวา เราอยูรวมกับคนอื่น หากเกิดเหตุขึ้นมาความเสียหายจะมากมายใหญโต ดังนั้น การปองกันและเขมงวด
เรื่องความปลอดภัยนี้จึงไมอาจยืดหยุนได เชน หามนําถังแกสทุกชนิดขึ้นบนอาคารสูงโดยเด็ดขาด หามสูบบุหรี่
บนเตียงนอนโดยเด็ดขาด ไมควรจุดธูปเทียนไหวพระทิง้ ไวโดยไมเปดหนาตางระบายควัน หรือถาไมอยูห อ งหลายวัน
ควรสับคัตเอาตไฟฟาลง ในหองชุดทุกหองจะตองมีสปริงเกอรสําหรับฉีดนํ้าดับเพลิง หากตัวเซ็นเซอรจับความ
หนาแนนของกลุมควันได สัญญาณไฟไหมจะดัง หลายครั้งสัญญาณอาจจะดังโดยไมไดเกิดไฟไหมแตเจาของหอง
ทําอาหารที่มีควันมากหรือปรุงอาหารและเผลอลืมปลอยใหไหม ทําใหผูอยูอาศัยในอาคารทั้งหมดตองวิ่งหนีไฟลงมา
นอกอาคารตามกฎความปลอดภัยของอาคาร ดังนั้น เมื่ออาคารที่ทานอาศัยจัดซอมหนีไฟ ทานควรจะตองสละเวลา
มาซอมสักครั้ง สองครั้ง เพื่อใหรูวาหากเกิดเหตุแลวจะปฏิบัติตัวอยางไรใหปลอดภัยจะไดมีสติ ไมตื่นตระหนกจน
ขาดสติ ทําอะไรไมถูก เมื่อถึงเวลาที่เกิดเหตุไฟไหมจริงควรจะวิ่งลงพื้นดินทางบันไดหนีไฟใหเร็วที่สุด การวิ่ง
ขึ้นขางบนมีความเสี่ยงมากกวา หากเกิดไฟไหมจากชั้นลางๆ ไฟจะพุงขึ้นทางดานบนและการวิ่งขึ้นขางบนก็ไมแน
เสมอไปวา หนวยดับเพลิงจะมีเฮลิคอปเตอรมารับเราหนีไฟจากดาดฟาตึกได วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ไดใหคําแนะนําวา ควรทําอยางไรในกรณีไฟไหมอาคารสูง
1.
2.
3.
4.
5.
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ตองดับเพลิงในอาคารสูงดวยอุปกรณดับเพลิงประจําอาคารของตนเองอยูใหได ภายในระยะเพลิง
เริ่มไหมภายใน 2 นาทีแรก อยางมัวแตรอความชวยเหลือจากพนักงานดับเพลิง
ดึงหรือกดสัญญาแจงเหตุเพลิงไหมที่กลองแดงที่ติดไวขางผนังทางเดินทันทีที่พบเหตุเพลิงไหม
แมเพลิงเล็กนอยก็ตาม
แตละหองพักจะตองทําแผนผังเสนทางหนีไฟจากหองพักไปสูบันไดหนีไฟอยางนอย 2 เสนทาง
ตรวจสอบเสนทางหนีไฟไวสมํ่าเสมอและไมใหมีสิ่งกีดขวางตลอดเสนทาง
รวมฝกซอมหนีไฟเพื่อเปนการตรวจสอบดวยตัวเองถึงความพรอมของเจาหนาที่ประจําอาคารวา
ยังมีประสิทธิภาพใชการไดดีอยูเสมอ เมื่อทางนิติบุคคลจัดซอมอพยพหนีไฟควรจะตองสละเวลา
มาซอมสักครั้ง เพื่อใหรูวาหากเกิดเหตุจะปฏิบัติตัวอยางไรใหปลอดภัย

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

6.

อยาใชลิฟตหนีไฟเปนอันขาด ใหหนีลงมาโดยเร็วดวยบันไดหนีไฟเทานั้น และตองทันทีที่ไดยินสัญญาณ
เตือนไฟไหมภายในอาคาร
7. หากติดอยูใ นกลุม ควันไฟใหกม ตัวใหตาํ่ หรือหมอบคลาน เพือ่ หาทางออก เพราะควันไฟจะทําใหคนสวนใหญ
เสียชีวิตมากกวาเปลวไฟถึง 3 เทาตัว
8. กอนเปดประตูใหแตะหรือคลําลูกบิดกอน หากรอนจัดแสดงวามีเปลวไฟอยูดานนอกอยาเปดประตูเด็ดขาด
เปลวไฟจะพุงเขาตัวได
9. กรณีหนีไฟไมไดใหอยูในหองพักและปดประตู ใชผาชุบนํ้าอุดขอบบานประตูและใหขอความชวยเหลือ
ทางหนาตางหรือระเบียง
10. แนะนําทุกคนในครอบครัวใหทราบถึงกฎความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม

แหลงขอมูล : หนังสือพิมพโพสตทูเดย

สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ที่ประสบภัยจากเพลิงไหม ทานสามารถยื่นเรื่องของรับสวัสดิการกับสหกรณได ดังนี้

สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
(วงเงินไมเกิน 20,000-100,000 บาท แลวแตกรณี)
ยื่นแบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมเอกสาร ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบานที่คัดจากสํานักงานเขต โดยสมาชิกตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ประสบสาธารณภัย
มาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 180 วัน นับถึงวันที่ประสบสาธารณภัย
3. หนังสือรับรองจากสวนราชการ
4. รูปถายแสดงความเสียหายอยางนอย 4 รูป ดังนี้
- ตองแสดงใหเห็นถึงความเสียหายภายในและภายนอกตัวบาน
- ตองเห็นเลขที่บานที่เกิดความเสียหายชัดเจน
5. สํา เนาใบสํา คัญ การสมรส สํา เนาบั ต รประจํ า ตั วประชาชนของเจ า บ า นและสํ า เนาทะเบี ย นบ า นที่คัดจาก
สํานักงานเขตของเจาบาน
(ในกรณีสมาชิกเปนคูสมรสของเจาบาน) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตประสบสาธารณภัย กรณีสมาชิกมีชื่อเปนผูอาศัย
ใหมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการไมเกิน กึ่งหนึ่งของหลักเกณฑขางตน พิจารณาจายเงินสวัสดิการตามสัดสวนของความเสียหาย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

11

ขายที่ดิน

ขายทาวนเฮาส

♦ เนื้อที่ 2 ไร จ.สระบุรี ชวงตอคลอง 10 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค คณะวิทยาศาสตร
โทร. 02-218-5426, 02-663-1739, 084-673-4325

ขายคอนโดมิเนียม

♦ เนื้อที่ 1 ไร อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ถนนผาน มีนํ้า-ไฟพรอม)
ราคา 1,000,000 บาท สนใจติดตอ คุณกําไร พูลเพิ่มสุข สมาชิกสมทบ
โทร. 089-203-7309

♦ เนือ้ ที่ 19 ไร 71 ตร.ว. ถ.สุขมุ วิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(ใกลถ.สุขุมวิท เพียง 500 ม. ทางเขาวัดญาณสังวราราม) ราคา 110 ลาน
บาท สนใจติดตอ คุณสมาน พุกเจริญ สํานักระบบกายภาพ โทร.
0-2218 3355, 081-732-7923

ขายบานพรอมที่ดิน

♦ หมูบานเรือนแกว เนื้อที่ 35 ตร.ว. ซ. 4 มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง (2 หองนอน 1 หองนํ้า แอร 1 เครื่อง) ราคา 1,400,000 บาท
สนใจติดตอ คุณชัชวาล วงคกวานกรม คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี โทร. 02-218-5776, 089-882-7774
♦ หมูบานนันทวัน สุวรรณภูมิ เนื้อที่ 98.9 ตร.ว. ซ.กิ่งแกว 31/3
ตรงขามโรงแรมแกรนดอินคํา (3 หองนอน 3 หองนํ้า 1 หองทํางาน
1 หองครัว และหองแมบาน ตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรอยางดี
เครื่องใชไฟฟาทั้งหลัง พรอมเขาอยู ตกแตงสวนรอบบานโดยสถาปนิก
กลองวงจรปดภายในหมูบาน มีรปภ. ตลอดเวลา สวนหมูบานขนาดใหญ
สระวายนํ้า ฟตเนส) ราคา 10,500,000 บาท สนใจติดตอ คุณพิสุทธิ์
เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 089-413-1392

♦ หมูบ า นศุภลักษณ เนือ้ ที่ 27 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ โทร. 0-2218-0555 ตอ 1205, 087-821-9129
♦ ดุลิยาเพลส เนื้อที่ 27 9/10 ตร.ว. ซ.นาคนิวาส 37 ถ.นาคนิวาส
แขวง/เขตลาดพราว กรุงเทพฯ (อาคาร D ชั้น 8 หอง 5/608 ตกแตงเสร็จ
พรอมแอร 1 ตัว) ราคา 450,000 บาท สนใจติดตอ ผศ.ดร.สมบูรณ
อินทรถมยา คณะครุศาสตร โทร. 084-531-2821
♦ Butique รัชดา เนื้อที่ 41 ตร.ม. ซ.รัชดา 17 ถ.รัชดา กรุงเทพฯ
(ใกลสถานี MRT สุทธิสาร) ราคา 2,200,000 บาท สนใจติดตอ
คุณอรวรรณ ขมวัฒนา คณะครุศาสตร โทร. 081-513-5316

ขายดาวนคอนโดมิเนียม

♦ เดอะทรัสเรสซิเดนทพัทยาใต หองสตูดิโอเนื้อที่ 23.6 ตร.ม.
กําลังกอสราง แลวเสร็จตนป 2558 ทําเลสะดวก ใกลแหลงชอปปง
แตงเฟอรนิเจอรครบ สระวายนํ้า สวนหยอม ฟตเนส เขาออกดวยระบบ
คียการด ฯลฯ ขายดาวนราคา 180,000 บาท สนใจติดตอ รศ.ชัชชัย
โกมารทัต โทร. 081-750-8321

ขายรถยนต

♦ ฮอนดา รุน แอคคอรด วีเทค เอลอีวี ป 2001 เครื่องยนต 2,300
ซีซี สีเทา (เบาะหนัง สภาพดีมาก พรอมใชงาน) ราคา 300,000 บาท
สนใจติดตอ คุณกัลยาณี ฉวีรตั น คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 081-620-4878

♦ เนื้อที่ 97 ตร.ว. ถ. 345 คลองขอย ปากเกร็ด-นนทบุรี (2 ชั้น
4 หองนอน 2 หองนํ้า จอดรถได 2 คัน) ราคา 3,800,000 บาท สนใจติดตอ
คุณกัลยกร ทองมอญ คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 088-690-7798

♦ วอลโว รุน เอส 80 ป 2002 สีบลอนดเงิน เครื่องยนต 2,500 ซีซี
(รถสถานทูต จดทะเบียนในไทยป 2554) ราคา 400,000 บาท สนใจติดตอ
ผศ.ดร.สมบูรณ อินทรถมยา คณะครุศาสตร โทร. 084-531-2821

♦ หมูบ า นกฤษณาราชพฤกษ (ฮาบิเนต) เนือ้ ที่ 138 ตร.ว. ถ.ราชพฤกษ
ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคา 9,500,000 บาท สนใจติดตอ
คุณวรินทรา แพงสภา คณะครุศาสตร โทร. 086-306-3442

อื่นๆ

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

♦ ทัวรกรุงเทพฯ-ลาวใต-นํ้าตกคอนพะเพ็ง 5 วัน 4 คืน (เที่ยว
เมืองดอกบัวงาม เยือนลาวใต เมืองปากเซ นครจําปาซัก ปราสาทหิน
วัดพู นํ้าตกคอนพะเพ็ง ลองนํ้าโขง แกงหลี่ผี นําตกตาดผาซวม ฯลฯ)
ราคา 8,000 บาท สนใจติดตอ คุณพรรณี สระสม สํานักงานมหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-0115, 089-763-1004

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
คุณโสภณ
คุณสุนะ
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ปนเพชร คณะวิทยาศาสตร
ภูทอง
คณะอักษรศาสตร

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

คุณอาภรณ
คุณเหรียญ

เกงพล
โนกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

“เทากันทุกดาน”

หนานี้มีรางวัล เกม
สวนที่หนึ่ง

15

64

วิธีเลน :

9

16

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ à©ÅÂ ที่หนึ่ง
Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ สวน
»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

นําเลข 6 จํานวนที่ใหมา เติมในชองวางใหครบทุกตัว
โดยแตดานจํานวนรวมตองได 64 เทากัน

10 13 17
22 25 27

ง คําถามประจําเดือน มี.ค. 2557
อ
ส
่
ี
ท
น
สว
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณฯ
เขต 6 ประจําป 2557 (เลือกตั้งใหม) จะจัดขึ้น
ในวันที่
......................................................................................................................................

à©ÅÂ

สวนที่สอง

สหกรณฯ จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
ขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 สถานที่ หองประชุม
212 อาคารมหิตลาธิเบศร

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸
2557
รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กุมภาพันธ 2557
จับรางวัลโดย นายยุทธนา คุมซอนกลิ่น

คณะทันตแพทยศาสตร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 246 คน ตอบถูก 239 คน ตอบผิด 7 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นางวนิดา ทองทา
2. นางสาวกรรณิการ สุวรรณนิตย
3. นางสาววราภรณ ภาคีรักษ
4. นางสาวยุพิน จินตภากร
5. นางสาวจุไรรัตน สินจินา

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

194244
232523
361614
441227
463610

ทันตแพทยศาสตร
สํานักงานวิทยทรัพยากร
ศูนยหนังสือจุฬาฯ
วิทยาศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

6. นางสาวสุภาวดี วุฒาพิทักษ 472246 วิศวกรรมศาสตร
7. นางสาววณิชยา คินิมาน
502923 สํานักตรวจสอบ
8. พรพิมล ชุมแจม
542846 ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยี
ปโตรเคมีและวัสดุ
9. นางหยกรัชต สินแนนพันธ 552964 วิศวกรรมศาสตร
10. นายวันชัย โกสกุล
E40390 สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่
ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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1. คณะกรรมการชุดปจจุบันมีนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหสมาชิกหรือไม อยางไร
หลังจากประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ของสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 เปนตนมา ผมไดรับ
คําถามเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิกไมเวนแตละวัน
ทําใหผมรูสึกวาสมาชิกจํานวนหนึ่งยังไมคอยเขาใจ หรือพยายามจะ
ไมเขาใจคําวา “สหกรณ” ดีพอ เพราะการทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
มีตนทุนทางการเงินที่จายเปนเงินปนผลอยูท่ี 6.01% ในปที่ผานมา
มีตนทุนเงินฝากเฉลี่ยประมาณ 3.00% แตคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
กับสมาชิกเพียง 5.00% เมื่อหักเงินเฉลี่ยคืน 42.00% แลว สมาชิก
จะเสียดอกเบี้ยเงินกูสุทธิเพียง 2.71% เทานั้น เมื่อมองจากตัวเลข
ที่กลาวมา และเทียบกับสหกรณออมทรัพยชั้นนําตางๆ (ตางราง
ดานลาง) แลว จะเห็นไดวา สมาชิกของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เสียดอกเบี้ยเงินกูถูกที่สุดในประเทศไทยแลวครับ
หากจะมองยอนหลังไปสักระยะหนึ่งจะพบวา สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ เคยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับสมาชิก 6.00%
อยูนานหลายป และมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงมาตํ่าที่สุด
เหลือ 4.00% ซึ่งการปรับอัตราดอกเบี้ยในครั้งนั้นก็เปนเหตุมาจาก
สมาชิกทีส่ งั กัดกระทรวงศึกษาธิการมีเงินไดรายเดือนรับเงินเดือนผาน
กรมบัญชีกลาง จะตองมีเงินเดือนหลังจากหักคาใชจายตางๆ เหลือ

สุทธิไมนอยกวา 30.00% โดยจากเดิมทุกคนจะมีเงินเดือนเหลือสุทธิ
แค 10.00% เทานั้น จากกรณีดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการ
ยออยดรอน
ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในขณะนัชั้นยยะพร
ไดเล็งเห็ไตรวงค
นความเดื
ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกวาในแตละป ขาราชการหรือลูกจางแตละคน
มีการปรับขึน้ เงินเดือนเฉลีย่ แลวประมาณ 5.00% เทานัน้ ในขณะที่
กรมบัญชีกลางก็บังคับใหมีเงินเดือนเหลือสุทธิในซองเพิ่มขึ้นปละ
5.00% เชนเดียวกัน ทําใหการกูวนซํ้าของสมาชิกไมสามารถทําได
คณะกรรมการดําเนินการจึงมีการทําแผนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ลดเงินเฉลี่ยคืนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิก
ตอมาเมื่อสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขยายวงเงินกูและขยาย
งวดชําระหนี้ใหกับสมาชิกและเพื่อลดชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแ ละเงินปนผล สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จึงไดประกาศขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูอีกครั้ง ตามที่ทราบจะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ของสมาชิกในปจจุบันถือวาเปนอัตราที่ตํ่ามากที่สุด แถมในแตละป
เมื่อไดรับเงินเฉลี่ยคืนแลว ดอกเบี้ยเงินกูยังถูกแสนถูก จนสมาชิก
บางทานเคยถามดวยความเปนหวงวา “ทํากิจการเชนนี้ไดอยางไร
มันขาดทุนเห็นๆ” เลยอยากจะเขียนใหเปนขอคิดกับทานที่ถาม
เรื่องนี้กับผมวา ทานเขาใจคําวา “สหกรณ” บางแลวหรือยัง?

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกูสมาชิก อัตราเงินปนผล และอัตราเงินเฉลี่ยคืน ประจําป 2556
ของสหกรณออมทรัพยตางๆ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557
ที่

สหกรณออมทรัพย....จํากัด

1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2
3
4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

วชิรพยาบาล

6

พนักงานบริษัทการบินไทย

7

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ

9

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

10

โรงพยาบาลราชวิถี

ดอกเบี้ยเงินกูสมาชิก
(รอยละตอป)
ม.ค. - เม.ย. 4.00
พ.ค. - ธ.ค. 5.00
(เฉลี่ยตลอดป 4.67)
5.25
6.00
6.00
ฉ./ส.
6.50
พ.
6.25
ฉ./ส.
5.25
พ.
5.00
6.25
ฉ./ส.
6.95
พ.
6.45
ฉ./ส.
6.25
พ.
6.75
5.75

เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ เงินปนผล
(รอยละตอป)
(รอยละตอป)
(รอยละตอป)
42.00

2.71

6.03

14.00
6.10
35.00

4.52
5.63
3.90
5.07
4.88
4.83
4.60
5.00
5.91
5.48
5.38
5.06
5.00

8.00
5.70
6.40

22.00
8.00
20.00
15.00
14.00
12.00
13.00

5.15
6.50
6.00
5.25
7.00
5.40

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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(àÅ×Í¡µÑé§ãËÁ‹)
กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ เขตที่ 6

1. รับใบสมัครเขารับการหยั่งเสียงฯ
วั น จั น ทร ที่ 17 ถึ ง วั น พุ ธ ที่ 19 มี น าคม 2557 ระหว า งเวลา 09.00-15.00 น.
ที่สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่
http://www.savings.chula.ac.th

2. การยื่นใบสมัคร
วันจันทรที่ 24 และวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2556 ระหวางเวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

3. การลงคะแนนหยั่งเสียงฯ
3.1 สําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา

วันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น.
ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
3.2 สําหรับการลงคะแนนตามปกติของสมาชิก

วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2557 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น.
ณ หนวยลงคะแนนตางๆ

4. การทักทวงการลงคะแนนหยั่งเสียงฯ
วันจันทรที่ 26 ถึงวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ระหวางเวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
8 ธนาคาร 9 แหง ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ

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

ทานไดทําหนังสือ

สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรับขอมูล
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดตามชองทางตางๆ ดังนี้
●
●
●
●
●
●
●
●

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เว็บไซต http://www.savings.chula.ac.th
sms
e-mail
แอพพลิเคชั่น CUCOOP Member

ใบรับเงินสหกรณ

บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
อาคารจามจุรี 9 และสาขาของสหกรณ
ตูปรับสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย
** แจงรับขาวสารทาง sms และ e-mail
ไดที่ฝายประชาสัมพันธ โทร. 0-2218-0555 ตอ 1800
หรือที่ e-mail : sav.coop@chula.ac.th

แสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนหรือยัง
หนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชน คือ พินัยกรรมหรือ
หนังสือที่สมาชิกแสดงเจตนามอบทรัพยสินที่มีอยูในสหกรณฯ
ใหแก ทายาท หรือบุคคลที่แจงไวตอสหกรณ โดยกรอกแบบพิมพ
พรอมลงลายมือชื่อและลงลายมือชื่อพยานใหเรียบรอย และนําสง
ที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 หรือสาขา
ทุกสาขา
สมาชิ ก สามารถตรวจสอบ หรื อ จั ด ทํ า ฉบั บ ใหม ส  ง ได ที่
ฝ า ยทะเบี ย นสมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ฬ าฯ สํ า นั ก งาน
อาคารจามจุรี 9 ในวันและเวลาทําการ
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

