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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“...ความสงบหนั ก แน น เป น เครื่ อ งผ อนปรนระงั บ ความรุ น แรง ความขั ด แย ง
ความไมเขาใจในกัน และกันไดทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้น
ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงชวยใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราว
ปญหาและกระทํา ไดถูกตองพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

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
2
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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

2556

ม.ค. 2557

ก.พ. 2557

14,910

14,932

14,949

1
11,340
3,569

1
11,346
3,585

1
11,346
3,602

34,095,197,726.03 34,584,601,010.28 35,084,841,081.20
4,834,002,053.88
4,872,422,104.69 4,854,681,525.51
9,807,796,089.58 10,209,287,672.27 10,341,475,897.14
19,037,467,461.09 19,270,146,652.66 19,540,735,406.76
548,674,712.35
669,076,527.87
806,874,966.21
16,542,934,756.82 16,651,135,465.24 16,781,958,019.07
1,945,857,991.92
1,949,934,659.55 1,951,902,421.48
415,932,121.48
232,744,580.66
347,948,251.79
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

19,544,281,869.21 20,647,505,180.96
9,164,000,000.00 9,644,000,000.00
9,225,773,331.24 9,871,838,135.12
832,026,745.42
825,908,098.52
322,481,792.55
305,758,947.32

14,907,896,394.33
11,204,881,880.00
1,838,859,389.01
737,440,085.08
133,660,103.65
993,054,936.59

15,040,319,141.07 14,437,335,900.24
11,220,009,800.00 11,281,087,790.00
1,838,859,389.01 1,988,214,851.47
732,749,405.08
820,355,152.68
185,855,015.37
203,276,581.23
69,790,595.02
144,401,524.86

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

255,490,325.94
40,350,045.29
89,835,360.02
107,148,954.98
18,155,965.65

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

57,297,157.19
49,649,748.90
7,647,408.29

111,088,801.08
93,666,545.28
17,422,255.80

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดีครับสมาชิกทุกทาน กวา 53 ปแลวที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปดใหบริการดานการเงินแกสมาชิก
ดวยคําขวัญที่วา “สหกรณออมทรัพย ยกระดับเศรษฐกิจ ชีวิตแจมใส” และพันธกิจหลัก คือ การสงเสริมการออม
เพือ่ ชวยยกระดับเศรษฐกิจของสมาชิกใหดขี นึ้ ผมจึงตัง้ ปณิธานแนวแนตงั้ แตเริม่ เขามาเปนประธานกรรมการดําเนินการ
ครั้งแรกเมื่อป 2550 เนนนโยบายเรื่องการออมเงินของสมาชิกเปนหลัก เห็นไดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ
จะสูงกวาสถาบันการเงินอืน่ เสมอ ทัง้ ยังปราศจากเงือ่ นไขการฝากทีจ่ ะทําใหสมาชิกยุง ยาก และในขณะเดียวกันสหกรณ
ก็ตองเปนที่พึ่ง ชวยเหลือ และแบงเบาภาระของสมาชิกกูเงินดวยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและสมาชิกไดรับเงินปนผล
ในอัตราที่ดีดวย สวนที่ผมเนนมากเปนพิเศษ คือ การใหบริการของเจาหนาที่แกสมาชิก ใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และเปนมืออาชีพ ทั้งควรมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ และมีจิตใจใหบริการ เพราะผมอยากใหสมาชิกทุกคนมีรอยยิ้ม
และความสุขเมื่อเดินเขาและกลับออกจากสหกรณของเรา ใครไมมีรอยยิ้มกลับไปใหแจงผมทราบทันที
การบริหารงานในป 2557 ผานไปแลว 1 ไตรมาส แมผลประกอบการเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2557 กําไรสุทธิ
จะนอยกวาทีต่ งั้ เปาหมายไว เพราะสภาพเศรษฐกิจทีย่ งั มีความผันผวน แตสมาชิกอยาไดกงั วลไปเลยครับ เพราะสหกรณ
ออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ยังมัน่ คง เจริญเติบโตตอเนือ่ ง เขมแข็ง และเปนทีพ่ งึ่ ใหสมาชิกไดแนนอนครับ
เดือนเมษายนนี้ คงเปนเดือนทีค่ นทัง้ ประเทศรอคอยเพราะเปนเดือนทีม่ เี ทศกาลใหญทสี่ รางความสุขสนุกสนาน
ใหคนไทย คือ เทศกาลสงกรานต ทั้งวันที่ 13 เม.ย. ยังเปนวันผูสูงอายุแหงชาติที่ทุกคนจะไดรดนํ้าขอพรผูอาวุโส
เพื่อความเปนสิริมงคล และวันที่ 14 เม.ย. เปนวันครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวจะมารวมกันพรอมหนาพรอมตา
ทําอาหารรับประทานกัน สําหรับสหกรณเราก็ไมละเลยที่จะสืบสานประเพณีดีงามอยางนี้แนนอน โดยตั้งแตตนเดือน
เมษายน สหกรณจัดใหสมาชิกไดสรงนํ้าพระพุทธรูปบริเวณดานหนาสหกรณ และในวันที่ 11 เมษายน 2557
ผมขอเชิญสมาชิกรวมพิธีรดนํ้าขอพรจากสมาชิกและกรรมการอาวุโส และพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิก
กรรมการ และเจาหนาที่ที่ลวงลับไปแลว ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน
อาคารจามจุรี 9
เรือ่ งสุดทาย ทีส่ มาชิกหลายคนคงรอคอยในเดือนเมษายน คือ การกูส ามัญในเทศกาลสงกรานต จุดประสงคหลัก
ของการใหกูนี้คือ ใหสมาชิกนําเงินไปใชจายในชวงวันหยุดยาวที่จะมาถึง จึงเปดบริการใหสมาชิกกูตั้งแตวันที่ 8 – 11
เมษายน 2557 ทีฝ่ า ยเงินกู สหกรณออมทรัพย สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 เทานัน้ สมาชิกทีม่ คี วามประสงคจะยืน่ กู
เพือ่ ความรวดเร็ว ควรเตรียมเอกสารการกูแ ละเอกสารประกอบการกูข องทาน และของผูค าํ้ ประกันใหเรียบรอย หาเวลา
สะดวกมาตรวจสอบวงเงินกูยืม การคํ้าประกัน และตรวจสอบเอกสารกอนการกูสักครั้งก็ดี นะครับ...สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ) à»š¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇä»
ดังนี้

การสะสมหุน ในแบบฉบับของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ นัน้ มีเกณฑปฏิบตั อิ ยูพ อสมควร เปนขอๆ ไป
1. ผู  ที่ ส มั ค รเป น สมาชิ ก จะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มแรกเข า และถื อ หุ  น รายเดื อ นในอั ต รา
รอยละ 4 ของเงินไดรายเดือนของตนเองเปนอยางนอย โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ณ ที่จายทุกเดือน จึงจะถือวาเปนสมาชิก
2. การสะสมหุนรายเดือนขั้นตํ่าสุด คือ รอยละ 4 ของเงินเดือน ขั้นสูงสุดไมเกินรอยละ 90
ของเงินเดือนสุทธิ (เงินเดือนสุทธิ คือเงินเดือนที่เหลือจากการหักคาใชจายตางๆ เรียบรอย
หมดแลว)
3. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่มหุนรายเดือน (ใหมากกวารอยละ 4) หรือลดหุน
รายเดือนลง (เหลือไมนอยกวา รอยละ 4) ได โดยแจงความจํานงตอเจาหนาที่สหกรณ
ซึ่งเจาหนาที่จะดําเนินการใหในเดือนที่สมาชิกแจงไว
4. สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย หากประสงคจะยื่นกูกับสหกรณ ตองเพิ่มหุน
รายเดือนเปนรอยละ 6 ตอเดือน
5. สําหรับสมาชิกทีม่ หี นุ ตัง้ แต 3 ลานบาท ไมสามารถเพิม่ หุน เปนครัง้ คราวได สามารถเพิม่ จาก
เงินเดือนไดเทานั้น
6. สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ รับเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน การสงหุน ตองไมนอ ยกวา
รอยละ 4 ของเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จรายเดือน และไมเกินรอยละ 90 ของเงินบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือนที่เหลือสุทธิ
7. สมาชิ ก ที่ ล าออกจากงาน และรั บ บํ า เหน็ จ ไปแล ว แต ยั ง มี ส ถานภาพเป น สมาชิ ก
สหกรณอยู สามารถสงคาหุน รายเดือนไดอยางนอย 100 บาท และสูงสุดไดไมเกิน 20,000 บาท
ตอเดือน
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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8. สมาชิกไมสามารถงดสงคาหุนรายเดือนได หากเดือนไหน สหกรณหักคาหุนรายเดือน
จากสมาชิกไมได อายุสมาชิกก็จะหยุดนับในเดือนนั้นๆ ดวย ตอเมื่อสหกรณหักคาหุน
ไดในเดือนใด อายุสมาชิกก็จะนับตอ แตจะไมนับยอนหลังใหในเดือนที่หักไมได
มาถึงคําถามที่จั่วหัวเรื่องไววา “สมาชิกสามารถถอนหุนเปนบางสวนเพื่อนําไปใชไดหรือไม”
คําตอบคือ ไมได เพราะตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขอที่ 23 กลาวไววา สมาชิก
จะโอนหุนที่ตนถืออยูใหผูอื่นไมได และจะถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได
แลวจะทําอยางไรละ... มีความจําเปนตองใชเงินนี่นา สะสมหุนมาก็ตั้งหลายสิบป หุนก็มีมากมาย
มีวธิ อี ยูเ หมือนกันทีจ่ ะแกปญ
 หาเรือ่ งนีไ้ ด นัน่ คือ ใชหนุ ทีส่ มาชิกมีอยู คํา้ ประกันการกูเ งินกับสหกรณ
ไดสูงสุดถึง รอยละ 95 ของมูลคาหุน
แลวจะดีเหรอ เปนหนี้นะนั่นนะ คุมหรือเปลาก็ไมรู
คุม ไมคมุ ไมรู แตขอบอกวา เงินปนผลหุน แตละปไมตาํ่ กวารอยละ 6 ตอป ดอกเบีย้ เงินกูร อ ยละ 5
ตอป (ยังไมไดคดิ เฉลีย่ คืน) บวกลบกัน ยังไดกาํ ไรตอหุน รอยละ 1 ตอป แตหากคิดเฉลีย่ คืนดอกเบีย้ เงินกู
อีกจะไดปนผลหุนมากกวาที่บอกไป ยกตัวอยางปที่ผานมา สหกรณจายปนผลหุนในอัตรารอยละ 6.03
ตอป เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 42 (ดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยตลอดป 2556 เทากับรอยละ 4.67 ตอป
คืนสมาชิกไปรอยละ 42 สมาชิกเสียดอกเบี้ยเงินกูสุทธิจริงๆ เทากับรอยละ 2.71 ตอป นับวาดอกเบี้ย
เงินกูถูกที่สุดแลว) หากนําหุนมาคํ้าประกัน หุนยังไดเงินปนผลเต็มจํานวน นั่นคือ 6.03 หักดอกเบี้ยเงินกู
สุทธิ 2.71 เหลืออัตราปนผลเทากับ 3.32 โดยไมเสียภาษี นับวาเปนอัตราการลงทุนที่ไดผลตอบแทนดีมาก
และยังไดเงินไปใชที่จําเปนอีกดวย
ที่เลาใหฟงแบบนี้ ไมไดเปนการสงเสริมเรื่องการกูใหแกสมาชิก เพราะเปาหมายหลักจริงๆ
ของสหกรณ คือ สงเสริมการออม จนสามารถยกระดับเศรษฐกิจของสมาชิกใหดีขึ้นได แตถาหากสมาชิก
มีความจําเปนจริงๆ ตองใชเงินและเสียดอกเบีย้ ในราคายุตธิ รรม ไมตอ งไปพึง่ พาคนอืน่ ๆ ในการคํา้ ประกัน
การกู เราสามารถใชหุนที่เรามีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวเราได สําหรับสมาชิกที่มีหุนนอยๆ อยู
ก็ใหรีบเก็บออมนะคะ อนาคตภายภาคหนาเปนสิ่งไมแนนอน หากมีความจําเปนในการใชจาย ก็ตอง
ยึดหลักตนเปนที่พึ่งแหงตน คือใชหุนของตนในการคํ้าประกันการกูนั่นแหละ ดีที่สุด
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แวดวง สอ.จฬ.

ทูลเกลาฯ ถวายเงินแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินในวาระครบรอบ 97 ป แหงการสถาปนา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
โดยมีบคุ ลากรจากคณะและหนวยงานตางๆ ภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เฝารับเสด็จฯ ณ บริเวณหอประชุมจุฬาฯ
จากนั้นไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย และผูแทนหนวยงานตางๆ เขาเฝาฯ ในโอกาสนี้
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท

ถวายพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 2 รัชกาล และรวมพิธีทําบุญตักบาตร
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ พรอมดวยกรรมการ และเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวายพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา
และรวมพิธีทําบุญตักบาตร ในวาระครบรอบ 97 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

รวมถวายปจจัยแดพระภิกษุอาพาธ เนือ่ งในวาระครบรอบ 97 ป
แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 97 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ และเจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ รวมกิจกรรมกับบุคลากร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถวายปจจัยและเครือ่ งอุปโภคบริโภค แดพระภิกษุ
อาพาธ ณ ตึกวชิรญาณวงศ โรงพยาบาลจุฬาฯ เมือ่ พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 36 ประจําป 2557

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการ
และเจาหนาที่สหกรณสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมเดินขบวนพาเหรด
ในพิธเี ปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครัง้ ที่ 36 ประจําป 2557
และมอบเงิ น สนั บ สนุ น การแข ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากร เป น จํ า นวนเงิ น
300,000 บาท ณ สนามกีฬาจุฬาฯ เมื่อวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2557

แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ กับหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานภายนอก ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนหนวยงาน

ผูแทนสหกรณฯ

จ. 3 มี.ค. 2557

ครบรอบ 31 ป
คณะศิลปกรรมศาสตร

รศ.ดร.ศุภกรณ ดิษฐพันธุ
คณบดี

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
รับรางวัลสหกรณดีเดน ประจําป 2557
ระดับภาคกลาง
ประเภทสหกรณออมทรัพย

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร
ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการ

สหกรณออมทรัพยตํารวจ
สุราษฎรธานี จํากัด
รับรางวัลสหกรณดีเดน ประจําป 2557
ระดับภาคใต
ประเภทสหกรณออมทรัพย

ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม
ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการ

พ. 5 มี.ค. 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร
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สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด

นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด

แวดวง สอ.จฬ.
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวนคน

อ. 4 มี.ค. 2557
ศ. 14 มี.ค. 2557

สหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

8 คน
6 คน

จ. 17 มี.ค. 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด

7 คน

สหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการสัมมนาคณะกรรมการ และเจาหนาที่ ประจําป 2557 เรื่อง “การจัดทําแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (job description)” โดยมีการบรรยายเรื่องตางๆ ดังนี้
● เรื่อง “การจัดทําแบบบรรยายลักษณงาน (job description)” โดย อ.จริยา บุณยะประภัศร วิทยากร
● เรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ป 2557” โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ เขารวมสัมมนา ระหวางวันเสารที่ 22 - วันอาทิตยที่ 23 กุมภาพันธ 2557
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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1. ¤‹Òà´Ô¹·Ò§
คือตนทุนสําคัญอันดับหนึ่ง สวนใหญมักพบวาเวลาคาใชจายบานปลาย สวนหนึ่งมาจากคา
เดินทางนีแ่ หละคะ ปจจุบนั มีสายการบินแบบตนทุนตํา่ ใหบริการเทีย่ วบินตางประเทศในราคาทีถ่ กู โดยเฉพาะ
ชวงโปรโมชั่น ยิ่งเปนโปรโมชั่นขามปยิ่งถูกมาก แตงานนี้ตองมือไวหนอยนะคะ ชาหมด...อดคะ

2. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡
ควรเลือกที่พักใกลแหลงทองเที่ยว ใกลยานใจกลางเมืองหรือแหลงชอปปงใหมากที่สุด เปนการ
ประหยัดเวลาและคาใชจา ยในการเดินทาง และเลือกทีพ่ กั เปนโรงแรมระดับสามดาวก็พอ หรือถาใครอยากมี
ประสบการณการเขาพักแบบตองแชรหองกับเพื่อนรวมทางคนอื่นๆ ก็อาจเลือกพักตามเกสตเฮาสหรือ
โฮสเทลตางๆ ที่มีกระจัดกระจายตามแหลงทองเที่ยวตางๆ ก็ได ซึ่งนอกจากประหยัดแลว อาจไดเพื่อนใหม
อีกดวยนะคะ

3. ¤‹ÒÍÒËÒÃ
ทางเลือกทีน่ า สนใจคือ การนําอาหารจากบานเราติดไปทานดวยคะ ประหยัดไดหลายมือ้ เชียวนะคะ
แตกอนนําไปตองเช็คขอมูลประเทศที่จะไปใหละเอียดกอนวาประเทศที่จะไปนั้นนําอาหารอะไรเขาไปไดบาง
และอะไรที่เขาหามนําเขา จะไดไมพลาดไงคะ
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4. àµÃÕÂÁ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·È·Õè¨Ðä»à·ÕèÂÇãËŒ¾ÃŒÍÁ
ยุคนี้เปนยุคอินเทอรเน็ตแลว การหาขอมูลไมใชเรื่องยาก หรือจะหาจากไกดบุกตางๆ
ซึง่ ทําใหเรารูข อ มูลพืน้ ฐานของประเทศทีต่ อ งการไป อะไรควรปฏิบตั ิ ไมควรปฏิบตั ิ การไดทราบขอมูล
วาแหลงทองเที่ยวอยูตรงไหน เดินทางไปอยางไร ทําใหสะดวกในการเดินทาง ไมเสียเวลาไปกับ
การคนหา

5. àµÃÕÂÁÊÑÁÀÒÃÐãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÄ´Ù¡ÒÅ¹Ñé¹æ
ควรตรวจสอบสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศที่ เ ราจะไปในช ว งนั้ น ๆ ว า มี ส ภาพเช น ไร
ฤดูกาลไหน อุณหภูมิเทาไร ทําใหเตรียมเสื้อผาและอุปกรณตางๆ ไดถูกตอง ไมตองไปหาซื้อที่
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ อีก

6. áÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒ¾ÃŒÍÁ
ควรตรวจสอบใหแนชดั วาอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินของประเทศทีเ่ ราจะไปนัน้ เทาไร แพงถูก
มากนอยแคไหนและแลกใหเพียงพอที่ตองการใช เปนเหตุผลหนึ่งที่จะทําใหเราตัดสินใจซื้อของที่
แหลงทองเที่ยว หรือกลับมาซื้อที่บานเรา

7. ¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô¢Í¤×¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ (VAT)
คุณสามารถใชสทิ ธิขอคืนภาษีมลู คาเพิม่ ไดหากซือ้ สินคาในรานคาทีเ่ ขารวมรายการ แตตอ ง
ดู เ งื่ อ นไขด ว ยว า ต อ งซื้ อ ของเป น เงิ น จํ า นวนเท า ไร จึ ง จะสามารถนํ า ใบกํ า กั บ ภาษี จ ากร า นค า
ที่รวมรายการไปทํารายการคืนภาษีมูลคาเพิ่มไดที่เคานเตอรสนามบิน นอกจากจะทําใหไดสินคา
ในราคาโปรโมชั่นแลว ยังไดเงินคืนเพิ่มขึ้นอีก

8. ¡ÒÃãªŒ¤Ù»Í§Ê‹Ç¹Å´µ‹Ò§æ
บางประเทศมีการสงเสริมการทองเที่ยว มักจะจัดกิจกรรมแจกคูปองสวนลดคาซื้อสินคา
คาเขาชมการแสดง พิพิธภัณฑตางๆ โดยอาจจะแจกภายในประเทศตามหางสรรพสินคาตางๆ
โดยมีเงื่อนไขใหแสดงพาสปอรต

9. à·¤¹Ô¤¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÀÒÂã¹àÁ×Í§ ÃÐËÇ‹Ò§µÑÇàÁ×Í§
การใชบริการขนสงในแตละประเทศมักจะมีบตั รทีส่ ามารถใชจา ยไดทงั้ คารถไฟฟา คารถเมล
คาซือ้ ตามรานสะดวกซือ้ ตางๆ เชน ทีฮ่ อ งกงจะมีบตั ร Octopus หรือทีเ่ กาหลีจะมีบตั ร T-money นอกจาก
จะทําใหเราสะดวกสบายมากขึ้นในการใชบริการตางๆ ยังมีสวนลดใหกบั ผูใชบัตรดวยนะคะ
ดวยงบประมาณการทองเที่ยวที่มีอยูอยางจํากัด หากรูจักใชจายใหถูกที่ถูกเวลา
นอกจากจะสนุกกับการทองเทีย่ วแลว เรายังไดประสบการณการจัดการเงินเพือ่ การทองเทีย่ ว
ใหกระชับแบบงบไมบานปลายอีกดวย งั้นขอตัวไปจัดกระเปากอนนะคะ สวัสดีคา
ที่มา: คอลัมน Money Management นิตยสาร HR MAGAZINE ฉบับที่ 132 เดือนธันวาคม 2013
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ขายที่ดิน

ขายคอนโดมิเนียม

♦ เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน ซ.วัดบางรักใหญ ถ.รัตนาธิเบศร
ต.บางรักนอย อ.เมือง จ.นนทบุรี (รถไฟฟาสายสีมว ง) ราคา 22 ลานบาท
และ เนื้อที่ 8 ไร 1 งาน 60 ตร.ว. ซ.ปาไมประชาอุทิศ ถ.รัตนาธิเบศร
ต.บางรักใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (รถไฟฟาสายสีมว ง) ราคา 180 ลานบาท
สนใจติ ด ต อ คุ ณ สมาน พุ ก เจริ ญ สํ า นั ก ระบบกายภาพ
โทร. 02-218 3355, 081-732-7923

♦ หัวหินซีวิวพาราไดซ เนื้อที่ 189 ตร.ม. ซ.หมูบานตะเกียบ
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ (ดานหนาติดทะเลระเบียง
กวาง 45 ตร.ม. 2 หองนอน 2 หองนํ้า ตกแตงพรอมอยู) ราคา
14.5 ลานบาท สนใจติดตอ คุณสุวรรณ สงคประชา สมาชิกสมทบ
โทร. 086-368-6874

ขายบานพรอมที่ดิน
♦ เนื้อที่ 3 งาน 3 ตร.ว. ต.บางขุนทอง อ.บางกรวย (บางใหญ)
จ.นนทบุรี (ที่วางเปลา ถมแลว บานเดี่ยว 1 หลัง จอดรถได 2 คัน
ดานหนาติดคลองบางกอกนอย ดานหลังมีถนนเขาออก) ราคา 25 ลาน
บาท สนใจติดตอ คุณอิตถี ออนทอง คณะทันตแพทยศาสตร
โทร. 02-218-2630-31, 087-493-7796

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบานพฤกษา เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ โทร. 02-218-0555 ตอ 1205, 087-821-9129
♦ การเคหะทุง สองหอง เนือ้ ที่ 18 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6 แยก 7
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เขาอยูไดทันที
ทาสีใหมทั้งหลัง รถยนตเขาถึง หลังคาระบายความรอน แถม
เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง) ราคา 680,000 บาท สนใจติดตอ
คุณเทวัญ พุมจันทร คณะรัฐศาสตร โทร. 089-055-5446
♦ เนื้อที่ 20 ตร.ว. ซ.หัวหิน 19 ถ.เพชรเกษม ต./อ. หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ (3 ชั้น 4 หองนอน 3 หองนํ้า หางทะเล 100 เมตร
จอดรถได 1 คัน หนากวาง 5 เมตร) ราคา 2,050,000 บาท สนใจติดตอ
คุณสุวรรณ สงคประชา สมาชิกสมทบ โทร. 086-368-6874
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ
“ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน
จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขายรถยนต
♦ ฟอรด รุนเฟยสตา (รุนท็อป) ป 2010 สีขาว เครื่องยนต
1,600 ซีซี (รักษาดี ไมเคยชน) ราคา 430,000 บาท สนใจติอตอ
คุณอรวรรณ ขมวัฒนา คณะครุศาสตร โทร. 081-513-5316
♦ ฮอนดา รุน City.V (A) ABS ป 2009 เครื่องยนต 1,500 ซีซี
สีเทาดํา (รถบานสภาพดีมาก ขับมือเดียวตลอด ใชงานไดทันที)
ราคา 350,000 บาท สนใจติดตอ คุณละคร โมกขจันทร สํานักงาน
การทะเบียน โทร. 089-609-8413, 085-164-3545

อื่นๆ
♦ หองวางใหเชา ใกลสถานีรถไฟฟาใตดินหวยขวาง ใหเชา
เดือนละ 2,400 บาท สนใจติดตอ คุณกัญญา อุน ไทยแท คณะครุศาสตร
โทร. 085-828-1633, 081-837-0439
♦ เซ ง กิ จ การร า นเสริ ม สวย ซ.จุ ฬ าฯ 50 สนใจติ ด ต อ
คุณธารินี ทองสงฆ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 080-228-9357
♦ บริการทองเที่ยว แควนแคชเมียร-อินเดีย 7 วัน 5 คืน
(2-8 พฤษภาคม 2557) ราคา 36,500 บาท สนใจติ ด ต อ
รศ.ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247
หรือที่อีเมลล kantatip@gmail.com
♦ รับจางขับรถ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
ขับรถดี ซื่อสัตย สุจริต สนใจติดตอ คุณชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ
สํานักบริหารระบบกายภาพ โทร. 02-218-3685, 02-461-0221,
087-076-3539

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
คุณชยากริต ศิริอุปถัมภ คณะวิศวกรรมศาสตร
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คุณประดับ บุลสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร

เกม “·ÒÂ¤íÒ¨Ò¡ÀÒ¾”

หนานี้มีรางวัล
สวนที่หนึ่ง

วิธีเลน :

ทายคําจากภาพปริศนา
ที่ใหมานี้ เปนคํา 3 พยางค
ตอบ ........................................................

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

ง คําถามประจําเดือน เม.ย. 2557
อ
ส
่
ี
ท
สวน
สหกรณเปดใหสมาชิกกูเงินสามัญวนซํ้ากรณีพิเศษ
ไมนบั งวดชําระเดิมไดตงั้ แตวนั ที่ .............................................
ถึง ............................................................................................

à©ÅÂ

สวนที่สอง

à©ÅÂ
à©ÅÂ
ึ่ง
Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ สวนที่หน
»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

การหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ
สหกรณฯ เขต 6 ประจําป 2557 (เลือกตัง้ ใหม)
จะจัดขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ÁÕ¹Ò¤Á
2557
รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มีนาคม 2557
จับรางวัลโดย

นายสมศักดิ์ หงษเกษมศักดิ์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 328 คน

ตอบถูก 293 คน ตอบผิด 35 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. นางมนูญ บวรสิน
2. รศ.คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา
3. นายวิชัย ถนัดชาง
4. นางกมลรัศมิ์ สิริปญญะกุล
5. นางจําเริญ ฮวดศรี

111872
130425
211268
241212
260705

แพทยศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
โรงพิมพแหงจุฬาฯ
โรงพิมพแหงจุฬาฯ
สํานักงานมหาวิทยาลัย

6. นางสาวพรระวี ไขประภาย
7. นายอเนก ทองศรี
8. นางสาวอรอุมา พงษแสง
9. นางสาวสุคนธมาศ นกแกว
10. นายวรเมธ โกศัลวัฒน

474412
494758
553401
570982
E20424

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่
ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

คณะ / สังกัด
สัตวแพทยศาสตร
ศูนยรักษาความปลอดภัยแหงจุฬาฯ
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เศรษฐศาสตร
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

¤íÒ¶ÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ :

เมือ่ สมาชิกสหกรณถงึ แกกรรมโดยไมไดตงั้ ผูร บั โอนผลประโยชนไว ทายาทตองดําเนินการ
อยางไรเพื่อขอรับเงินตางๆ จากสหกรณ
ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 9 วรรค 3 เรื่อง “การตั้งผูรับโอนประโยชน” กําหนดวา
ไตรวงคคืยนอใหยแกผูรับ
“เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย บรรดาที่สมาชิชักยมียะพร
อยูในสหกรณ
โอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิ์
ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 15 วรรคแรก และขอ 16”
จากความในวรรคนี้ อาจกลาวไดวา เมือ่ สมาชิกเสียชีวติ และไมไดทาํ หนังสือตัง้ ผูร บั โอนประโยชนมอบไวใหกบั สหกรณ ทายาทตองนําหลักฐานยืนยัน
ตัวตนวาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับผลประโยชนมาติดตอกับสหกรณ ได 2 วิธี ดังนี้

1. ทําเรื่องรองขอเปนผูรับโอนประโยชนตอสหกรณ เพื่อดําเนินการขอรับโอนประโยชนของสมาชิกผูถึงแกกรรม ไดแก
-

เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
เงินฝาก เงินกู
และสวัสดิการอื่นๆ

เอกสารประกอบในการรองขอเปนผูรับโอนประโยชน ดังนี้
1.1 เอกสารของทายาทที่เกี่ยวของ
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูจัดการมรดกเปนคูสมรสของสมาชิก)
1.2 เอกสารของสมาชิกผูเสียชีวิต
- สําเนาใบมรณบัตร
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน (จากสํานักงานเขตและประทับตรา “ตาย”)
1.3 ลําดับทายาทโดยชอบธรรม*
1.4 เอกสารอื่นๆ ตามที่สหกรณรองขอ

2. รองขอตอศาลเพื่อตั้งผูจัดการมรดก ผูจัดการมรดก** คือ บุคคลที่ทายาทผูมีสิทธิ รองขอตอศาลใหตั้งเปนผูจัดการมรดก ณ ศาล

ทีผ่ ถู งึ แกกรรมมีภมู ลิ าํ เนาอยู อาจเปนตัวแทนของทายาทหรือตัวทายาทเองทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากศาล เพือ่ ทําหนาทีจ่ ดั การแบงปนทรัพยมรดก ใหกบั ทายาท
ของเจามรดก ผูมีสิทธิจะไดรับตามกฎหมายตอไป ซึ่งสหกรณจะทําการสงมอบทรัพยสินทั้งหมดของสมาชิกผูเสียชีวิตให เมื่อมีผูจัดการมรดกแลวก็เพียง
นําหลักฐานตามที่กลาวมาแลว พรอมคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกมาติดตอกับสหกรณ
ทั้งนี้ ฝายทะเบียนสมาชิก จะไดดําเนินการนําเรื่องขอรับผลประโยชนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น
จะแจงผลมติที่ประชุมใหทราบภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ฝายทะเบียนสมาชิก สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218 0555 ตอ 1301, 1812
หมายเหตุ : *ลําดับทายาทโดยชอบธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก
1. ผูสืบสันดาน
3. พีน่ องรวมบิดามารดาเดียวกัน
5. ปู ยา ตา ยาย

2. บิดามารดา
4. พีน่ องรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
6. ลุง ปา นา อา

นอกจากนั้นกฎหมายยังกําหนดใหคูสมรสที่มีทะเบียนถูกตอง ถือเปนทายาทโดยธรรมเปนกรณีพิเศษ เมื่อมีการแบงมรดกตองจัด
ใหคูสมรสอยูในลําดับเดียวกับผูสืบสันดานดวย
**การตั้งผูจัดการมรดก ทายาทตองปฏิบัติในกรณีคณะกรรมการไมอนุมัติคํารองขอเปนผูรับโอนประโยชน หรืออาจปฏิบัติเพื่อ
จัดการทรัพยมรดกในสวนอื่นๆ ของผูเสียชีวิตอยูแลว
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
8 ธนาคาร 9 แหง ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

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

ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
µÑé§áµ‹àÇÅÒ 8.30 – 15.30 ¹.
ขอเชิญสมาชิกลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เขต 6
ประจําป 2557 (เลือกตั้งใหม)
ณ หนวยลงคะแนนตามหนวยงานที่สังกัด
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

