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ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 54 ฉบับที่ 5
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
...ถาจะทําบุญเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไป เราก็เปนสิ่งที่สูงขึ้นไปอีก เราทําอะไรทุกอยางในการพูดจา
ในการกระทํา ในการคิด ทําในสิ่งทีเ่ รียกวาสุจริต หมายความวาทําในสิ่งทีไ่ มทาํ ใหเกิดความเดือดรอน
ตอผูอ นื่ ตรงขาม บรรเทาความเดือดรอนตอผูอ นื่ อันนีก้ เ็ ปนการทําบุญอีกขัน้ หนึ่ง ซึ่งสูงยิ่งขึน้ ไปอีก...
พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะชาวหวยขวาง พญาไท เฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล และตนเทียนพรรษา ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
จัดทําโดย

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552
ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

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

1.4752
1.7713
2.0678

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
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
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

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.)

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
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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

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

อวมเพ็ง
หินแกว
เหลาชัย
สีคําภา
เชยโชติ
หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

**ทานที่ประสงคจะฝากหรือฝากตอเงินฝากประจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
สอบถามที่เจาหนาที่ฝายเงินฝากเบอร 0-2218-0555 ตอ 1805

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

ก.พ. 2557

มี.ค. 2557

14,910

14,949

15,015

1
11,340
3,569

1
11,346
3,602

1
11,384
3,630

34,095,197,726.03 35,084,841,081.20 35,037,323,801.59
4,834,002,053.88
4,854,681,525.51 4,888,649,214.18
9,807,796,089.58 10,341,475,897.14 10,516,062,647.51
19,037,467,461.09 19,540,735,406.76 19,316,526,356.96
548,674,712.35
806,874,966.21
628,474,842.42
16,542,934,756.82 16,781,958,019.07 16,739,177,379.67
1,945,857,991.92
1,951,902,421.48
1,948,874,134.87
415,932,121.48
347,948,251.79
316,085,582.94
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

20,647,505,180.96 20,431,878,325.78
9,644,000,000.00 9,684,000,000.00
9,871,838,135.12 9,801,434,692.81
825,908,098.52
729,711,436.28
305,758,947.32
216,732,196.69

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

14,437,335,900.24 14,605,445,475.81
11,281,087,790.00 11,345,416,710.00
1,988,214,851.47 1,988,214,851.47
820,355,152.68
815,939,030.18
203,276,581.23
223,859,636.88
144,401,524.86
232,015,247.28

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

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

399,197,846.08
60,515,068.22
137,874,371.05
173,120,591.91
27,687,814.90

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

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

167,182,598.80
142,873,861.67
24,308,737.13
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ประธานแถลง
สวัสดีครับทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกทาน ในเดือนพฤษภาคมของทุกปจะมีวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ซึ่งองคการสหประชาชาติมีญัตติประกาศใหเปนวันสําคัญของโลก คือ วันวิสาขบูชา (Vesak Day) ซึ่งเปนวันที่มี 3 เหตุการณ
สําคัญทีเ่ กีย่ วกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึง่ เวียนมาบรรจบในวันเดียวกันแมจะตางชวงเวลาก็ตาม นัน่ คือ พระพุทธองค
ทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ในวันสําคัญนี้กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค
ถวายเปนพุทธบูชา เชน ทําบุญตักบาตร ฟงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน เปนตน และสามารถทําไดในทุกๆ วัน
ดวยนะครับ
สมาชิกครับในชวงที่ผานมาเศรษฐกิจผันผวนและอยูในภาวะชะลอตัว อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกและปญหาทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น ทําใหคณะกรรมการดําเนินการตองทํางานอยางหนัก เพื่อใหผลประกอบการของสหกรณอยูในเกณฑที่ดี
คณะกรรมการดําเนินการจะใชความรูค วามสามารถบริหารกิจการสหกรณใหเต็มความสามารถ และยึดหลักการลงทุนทีม่ นั่ คง
มีความเสี่ยงนอยและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
สําหรับสมาชิกที่รอคอยสวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษา ป 2557 ซึ่งเปนสวัสดิการที่ใหแกสมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษา
อยูในระดับชั้น ป.1 – ปริญญาตรี ครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท โดยสมาชิกผูขอรับเงินสวัสดิการตองมีเงินไดรายเดือน
ไมเกิน 26,800 บาท ทานสามารถเตรียมเอกสารตางๆ พรอมกรอกแบบพิมพขอรับสวัสดิการไดแลวนะครับ รายละเอียดอื่นๆ
นอกจากนี้สามารถอานจากขาวประชาสัมพันธในขาวสหกรณฯ ฉบับนี้ และเนื่องจากปนี้มหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงวันเปดการศึกษาเพื่อเตรียมพรอมเขาสูสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งใหเปนสากล ดังนั้นเพื่อใหสมาชิกทุกทาน
ไดรับสวัสดิการนี้อยางครบถวน คณะกรรมการจึงมีมติขยายเวลาการรับสวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาไปจนถึง 17 กันยายน
2557 เลยครับ
วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2557 นี้ เปนอีกครั้งหนึ่งที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกทานจะไดทําหนาที่คัดเลือก
ผูที่จะเขามาบริหารสหกรณในตําแหนงที่วางอยู ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานเขาคูหาเพื่อหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการเขต 6 (เลือกตั้งใหม) คัดสรรคนดีมาทําหนาที่คณะกรรมการดําเนินการบริหารงานสหกรณ บริหารเงินของทาน
สมาชิกสามารถใชสิทธิไดตั้งแตเวลา 8.30-15.30 น. ณ หนวยลงคะแนนของทานนะครับ
สําหรับผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเขต 6 (เลือกตั้งใหม) จะนําเสนอในที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2556 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ ตั้งแตเวลา 14.00 น.
เปนตนไป การประชุมใหญฯ ครั้งนี้สมาชิกอาวุโสที่เขารวมการประชุมก็จะไดรับคาพาหนะเหมือนเดิมนะครับ แตไมมีการ
จับรางวัลหลังการประชุมใหญฯ เทานัน้ ทัง้ ยังมีวาระสําคัญเรือ่ ง การแกไขขอบังคับของสหกรณอกี วาระหนึง่ ทีอ่ ยากใหสมาชิก
ไปรวมแสดงความคิดเห็น ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกเขารวมประชุมใหญฯ ตามกําหนดการที่ไดแจงไวขางตนดวยนะครับ…
สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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เมื่อสหกรณ
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ธารินี

ความปรารถนาสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อยากใหเกิดขึ้นแกสมาชิกสหกรณคือ การที่สมาชิกมีที่ดิน
และบานเปนของตนเอง ไมตองไปเชา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จึงเปดใหบริการเงินกูพิเศษตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณ ขอมูล
เมื่อป พ.ศ. 2556 สมาชิกที่มีบาน ที่ดินหรืออาคารชุดไวในครอบครองโดยไดทําการกูพิเศษจากสหกรณนั้น มีถึง 3,351 ราย
คิดเปนรอยละ 29.55 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด (ไมรวมสมาชิกสมทบ) ซึ่งนับวันสมาชิกไดใหความสนใจในเรื่องการกูพิเศษ
ของสหกรณ เพราะนอกจากดอกเบีย้ เงินกูจ ะถูกแลว ยังไดรบั เงิน เฉลีย่ คืนจากดอกเบีย้ เงินกู เมือ่ สิน้ ปบญั ชีและไดมกี ารจัดสรรกําไรสุทธิ
เรียบรอยแลว นอกจากนี้ หากเปนการซื้อบานหลังแรก ทานยังสามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูเพื่อนําไปลดหยอนภาษี
ประจําปไดอีกดวย
มีคาํ ถามจากสมาชิกหลายทานโทรศัพทมาสอบถามทีส่ หกรณวา ขัน้ ตอนการกูพ เิ ศษตองทําอยางไร เมือ่ ยืน่ กูแ ลวจะนัดหมาย
ไปประเมินกันอยางไร เมื่อไร ใครเปนผูประเมิน แลวจะรับเงินเมื่อไร...ฯลฯ
การยื่นกูพิเศษนั้น กอนอื่นสมาชิกตองสํารวจตนเองกอนวาทานมีคุณสมบัติในการกูหรือไม นั่นคือ
➤
➤
➤
➤
➤

ตองมีอายุการเปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป
สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตอง
เปนสมาชิกไมนอยกวา 5 ป และเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาจางฉบับปจจุบันที่เหลืออยู ตองมีระยะเวลา
ตั้งแต 8 ปขึ้นไป
ต อ งมี มู ล ค า หุ  น ไม น  อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของยอดเงิ น ที่ กู  (สามารถเพิ่ ม หุ  น ได เมื่ อ คํ า นวณการกู 
แลวพรอมที่จะกู)
เมื่ อ ได รั บ การอนุ มั ติ เ งิ น กู  แ ล ว สมาชิ ก ต อ งส ง ค า หุ  น รายเดื อ นไม น  อ ยกว า ร อ ยละ 6 ของเงิ น เดื อ น
(จากเดิมไมนอยกวารอยละ 4)

เมือ่ สํารวจแลวทานมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ะบุ ก็สามารถทําการยืน่ กูพ เิ ศษไดเลย โดยยืน่ ไดทกุ วันทําการ ทีฝ่ า ยเงินกู สํานักงาน
อาคารจามจุรี 9 เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบเอกสารการกู (อานรายละเอียดไดจากแผนพับ หรือจากเว็บไซตสหกรณ) และ
ทําการคํานวณเงินกู ระยะเวลาสงชําระ เสร็จแลวจะนัดหมายสมาชิกเพือ่ ไปทําการประเมินราคาหลักทรัพยทใี่ ชเปนหลักประกัน
การกู ขั้นตอนนี้สมาชิกตองเตรียมตัวดังนี้
1) เขียนแผนที่ที่ตั้งหลักทรัพยในใบคําขอกูใหชัดเจน และใหเบอรโทรศัพทสําหรับการติดตอนัดหมายในวันที่มายื่นกู
2) กรณีเปนทีด่ นิ วางเปลา ตองตรวจสอบทีต่ งั้ ของทีด่ นิ จัดเตรียมหาหมุดหลักเขตทีด่ นิ ใหชดั เจนโดยมีเลขบนหลักหมุด
ใหตรงกับเลขที่ที่ดินในโฉนดอยางนอย 3 หมุด
3) กรณีเปนทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง สิง่ ปลูกสรางนัน้ ตองมีสภาพทีเ่ สร็จเรียบรอย พรอมเขาอยูอ าศัย มีสาธารณูปโภคครบ
มีบานเลขที่ชัดเจนอยูในสารบบของกรมการปกครอง
การไปประเมินราคาหลักทรัพย ถาที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี สมาชิก ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมใดๆ แตถาหากอยูตางจังหวัดจะมีคาธรรมเนียมตามระยะทางในอัตราตางๆ กันซึ่งอานไดจากแผนพับเงินกูพิเศษ
คูมือสมาชิก
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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หลักเกณฑการประเมินราคาหลักทรัพยที่สมาชิกควรรู
·Õè´Ô¹
-

ถาเปนที่ดินวางเปลาถูกปลอยทิ้งรกราง ไมไดทําประโยชนใดๆ สหกรณประเมินราคา ไมเกินราคาประเมิน
ของกรมที่ดิน
ที่ดินวางเปลา ใชทําประโยชนดานการเกษตร เชน ทํานา ปลูกผลไม สหกรณประเมินราคาไมเกิน 1.3 เทา
ของราคาประเมินของกรมที่ดิน
ที่ดินวางเปลา ถมแลว พรอมปลูกสรางที่อยูอาศัย สหกรณประเมินราคาไมเกิน 1.6 เทาของราคาประเมิน
ของกรมที่ดิน

·Õè´Ô¹¾ÃŒÍÁÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
-

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สหกรณประเมินราคาไมเกิน 1.7 เทาของราคาประเมินของกรมที่ดิน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ซื้อจากกรมบังคับคดี สหกรณประเมินในอัตราขั้นตํ่าโดยประมาณ 1.4 เทาของ
ราคาประเมินของกรมที่ดิน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหม (บานใหม) ที่อยูในโครงการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินเปน
ผูประกอบธุรกิจตามพ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค ประเมินราคาได ไมเกินราคาในสัญญาจะซื้อจะขาย
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางใหม (บานใหม) ในทีด่ นิ ของตนเอง การประเมินราคาเปนไปตามหลักเกณฑของสหกรณ
และบานใหมที่สรางในที่ดินของสมาชิก ตองมีสัญญาจางสรางบานโดยบริษัทที่เชื่อถือได ซึ่งราคาประเมิน
จะไมเกินราคาที่ระบุในสัญญาจาง

ËŒÍ§ªØ´
-

หองชุดที่เปนผูซื้อรายแรกจากนิติบุคคล สหกรณประเมินราคาโดยใชราคาในสัญญาจะซื้อจะขาย 100%
หองชุดที่สมาชิก-คูสมรส บิดา มารดา บุตร ที่โอนกรรมสิทธิ์แลว สหกรณประเมินราคาไมเกินรอยละ 70
ของราคาประเมินของกรมที่ดิน
หองชุดที่สมาชิกซื้อตรงจากโครงการที่เปนคณะบุคคล สหกรณประเมินราคาไมเกินรอยละ 70 ของราคา
ที่คณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเปนผูประเมิน และไมเกินราคาในสัญญาจะซื้อจะขาย
หองชุดทีส่ มาชิกซือ้ จากบุคคลอืน่ (มือสอง) สหกรณประเมินราคาไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมินของกรมทีด่ นิ

หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินราคาหลักทรัพย ฝายเงินกูจะรวบรวมขอมูลทั้งหมดนําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินราคาหลักทรัพย เพื่อทําการวิเคราะห ตรวจสอบ และอนุมัติวงเงินกูในเบื้องตน เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมือ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมตั กิ ารขอกูเ งินพิเศษแลว เจาหนาทีเ่ งินกูจ ะทําการติดตอ นัดหมายสมาชิก
และคูสัญญาหรือธนาคารที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดวันไปทํานิติกรรมที่สํานักงานที่ดินเขต ซึ่งถาสํานักงานที่ดินอยูตางจังหวัด
ที่มีระยะทางมากกวา 110 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ สมาชิกตองจัดหารถรับ-สงเจาหนาที่ในวันที่ไป ทํานิติกรรม
เมื่อขั้นตอนการทํานิติกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สหกรณก็จะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก ในวันเดียวกัน
นับเวลาแลวตั้งแตเริ่มตนการยื่นกูจนถึงวันทํานิติกรรมแลว ใชเวลาไมเกิน 2 เดือน
ขั้นตอนการดําเนินการกูพิเศษนี้ เปนสิ่งที่สมาชิกที่มีความประสงคจะขอยื่นกู ตองทําความเขาใจในหลักเกณฑและ
รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ใหถูกตองและครบถวน เพื่อจะไดสะดวก รวดเร็ว และไมเสียเวลา ทั้งนี้ สามารถสอบถามโดยตรง
จากเจาหนาที่เงินกู และสื่อประชาสัมพันธตางๆ ของสหกรณที่มีไวบริการสมาชิกไดตลอดเวลาคะ
6
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แวดวง สอ.จฬ.

จัดพิธีรดนํ้าขอพรผูอาวุโส และพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิกผูลวงลับเนื่องในเทศกาลสงกรานต
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต และเพื่อความเปนสิริมงคล สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดจัดพิธี
รดนํ้าขอพรจากสมาชิกและกรรมการอาวุโสขึ้น โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณเขารวมในพิธี ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังไดทําพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิก กรรมการ
และเจาหนาที่ผูลวงลับดวย ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวนคน

อ. 8 เม.ย. 2557

สหกรณการเกษตรยางชุมนอย จํากัด (จ.ศรีสะเกษ)

23 คน

พฤ. 10 เม.ย. 2557

สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด

9 คน

ศ. 18 เม.ย. 2557

สหกรณการเกษตรยางชุมนอย จํากัด
(จ.ศรีสะเกษ)

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด

4 คน

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จํากัด
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้

วัน เดือน ป

È. 18 àÁ.Â. 2557

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนรับมอบ

¤ÃºÃÍº 23 »‚ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ¾ÅÑ§§Ò¹

ÃÈ.´Ã.ºÑÞªÒ ªÅÒÀÔÃÁÂ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÈ.ÇÔÊ¹ÈÑ¡´Ôì Í‹ÇÁà¾ç§
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¹ÒÂÇÔÈÔÉ° ËÔ¹á¡ŒÇ
àËÃÑÞÞÔ¡

È.´Ã.¸ÃÒ¾§É ÇÔ·ÔµÈÒ¹µ
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

Í. 22 àÁ.Â. 2557

¤ÃºÃÍº 40 »‚ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÊÑ§¤Á

¾. 23 àÁ.Â. 2557

¤ÃºÃÍº 79 »‚ ¤³ÐÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ

¤ÃºÃÍº 23 »‚ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ¾ÅÑ§§Ò¹

¹ÒÂÇÔÈÔÉ° ËÔ¹á¡ŒÇ
àËÃÑÞÞÔ¡
¹ÒÂÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÕ¤íÒÀÒ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¹ÒÂÇÔÈÔÉ° ËÔ¹á¡ŒÇ
àËÃÑÞÞÔ¡
¹ÒÂÍØ´Á âª¤ÈÔÃÔ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¤ÃºÃÍº 40 »‚ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÊÑ§¤Á

สัมมนากรรมการและผูประสานงาน ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการสัมมนาคณะกรรมการ และผูประสานงาน
ประจําป 2557 เรื่อง “บทบาทและหนาที่ของผูประสานงานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ป 2557” โดยมีการบรรยายเรื่องตางๆ ดังนี้
✽ นโยบายและเปาหมายในการดําเนินการ ป 2557 โดย รศ.ดร.บัญชา
ชลาภิรมย ประธานกรรมการดําเนินการ
✽ บริการตางๆ ของสหกรณ / บทบาทและหนาที่ของผูประสานงาน โดย
นางศิรวิ รรณ ปญญาธรรม ผูจ ดั การ นางอมรรัตน สันธนะวานิช หัวหนาฝายทะเบียน
สมาชิก นางสาวขจิตพรรณ แพงนคร หัวหนาฝายเงินฝาก นางเยาวดี ชื่นแฉง
หัวหนาฝายเงินกู และ นางสาวธารินี ทองสงฆ หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ และผูป ระสานงานเขารวมการสัมมนา ระหวาง
วันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จ.เพชรบุรี
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คุณรับประทาน

ยา

ถูกวิธีหรือยัง
ดอกเตอรแอล

โรคภัยไขเจ็บเปนสิ่งที่ทุกคนไมอยากพบเจอ แตเมื่อเปนแลวก็ตองรักษา ยิ่งชวงนี้เปนชวงเปลี่ยนฤดู
จากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน การเจ็บไขไดปวยก็ยิ่งมีโอกาสสูง วิธีการรักษาในเบื้องตนคือการกินยา แตถารับประทาน
ไมถูกวิธีอาจทําใหเกิดโรคเรื้อรังหรือเกิดโรคแทรกซอน จนเปนอันตรายตอรางกายได

การรับประทานยาใหถูกวิธี ควรปฏิบัติดังนี้
1. ยากอนอาหาร ตองรับประทานกอนอาหาร (รวมทั้งนมและขนม) อยางนอย 30-60 นาที
เพื่อใหยาถูกดูดซึมไดดี แตถาลืมรับประทานยาในชวงดังกลาว ก็ตองรับประทานอาหารมื้อนั้นผานไปแลว
อยางนอย 2 ชั่วโมง
ยากอนอาหารมักเปนยาที่มีขอจํากัด หากรับประทานยาไปแลวขณะที่มีอาหารอยูในกระเพาะ
จะลดการดูดซึมของยาลง ทําใหยาออกฤทธิ์ไมดีเทาที่ควรหรือไมไดผลเลย จึงตองรับประทานตอนทองวาง
นอกจากนั้น ยาที่ใชปองกันการคลื่นไสอาเจียน ตองรับประทานกอนอาหาร 30 นาที จึงจะไดผลเต็มที่
ในการปองกันการคลื่นไสอาเจียน
2. ยาหลังอาหาร โดยทั่วไปตองรับประทานหลังอาหาร ประมาณ 15-30 นาที
3. ยาที่รับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานพรอมอาหาร คือใหรับประทานยา
ทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จแลว หรือยาที่รับประทานระหวางมื้ออาหาร ยาประเภทนี้จะระคายเคือง
กระเพาะมาก หามรับประทานเวลาทองวาง อาจทําใหเปนแผลในกระเพาะอาหารได
4. ยารับประทานกอนนอน ใหรับประทานยากอนเขานอนตอนกลางคืนประมาณ 15-30 นาที
5. การรับประทานยาเมื่อมีอาการ ใหรับประทานยาเมื่อมีอาการของโรค ไดแก ยาลดนํ้ามูก
แกปวด ลดไข ยาแกไอ ฯลฯ ยาประเภทนี้ถาระบุไววา ใหรับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ...
หมายความวา เมือ่ มีอาการ เชน ถาปวดศีรษะ ใหรบั ประทานตอนมีอาการปวด แตถา ยังไมหายปวด ตองรอ
ใหครบเวลาอยางนอย 4 ชั่วโมงไปกอน จึงจะรับประทานยาครั้งตอไปได ไมควรรับประทานซํ้าถายัง
ไมถึงเวลาที่กําหนด เพราะอาจจะเกิดพิษจากยาเกินขนาดได
การลืมรับประทานยาครั้งหนึ่ง ใหรีบรับประทานทันทีที่นึกได แตถาใกลถึงเวลามื้อตอไปแลว
ใหขามมื้อที่ลืมไปเสีย อยาเพิ่มขนาดยาเปน 2 เทา ในมื้อตอไปเปนอันขาด และการใชยาควรอยู
ในความดูแลของหมอหรือเภสัชกรเทานั้น

อโรคยา ปรมาลาภา ....ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ นั้นเปน

พุทธสุภาษิตทีท่ กุ คนนาจะเห็นพองตองกัน แตถา หลีกเลีย่ งไมได ก็ตอ งรับประทานยาเพือ่ รักษา กอนจากกัน
ฝากขอคิดไววา อยารับประทานยาเปนอาหาร ใหรับประทานอาหารเปนยา นะคะ
ที่มา : นิตยสาร HR Magazine Vol. 11 No.129 September 2013
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ประชากรสวนใหญของประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับระบบสหกรณอยางคุนเคยอยูแลว ไมวาจะเกี่ยวของ
กับทางดานอาชีพที่ทําอยูหรือแหลงเงินออมดอกเบี้ยสูงที่หลายคนตองการ มีการวิจัยจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
แหงหนึ่ง ผลการวิจัยพบวา มีคนไทยเกี่ยวของมากกวา 10 ลานคน หรือ ประมาณ 10% ของประชากรรวมทั้งประเทศ
แตเชือ่ ไหมวา คนไทยยังคงมีความเขาใจอยางลึกซึง้ ในเรือ่ งสหกรณนอ ยเหลือเกิน ทัง้ ๆ ทีร่ ะบบสหกรณเขามามีบทบาท
กับชีวิตคนไทยมากวา 98 ป เปนเพราะอะไร ?
ก็มีคนอยูไมนอยเลยทีเดียวที่พยายามศึกษาและใหความสนใจกับคําวา “สหกรณ” เนื่องจากไดพบเห็น
อยูใ นชีวติ ประจําวัน ไมวา จะพบเห็นจากรถแท็กซี่ รถสองแถว ผลิตภัณฑทางการเกษตร หรือภาพจดจํามาจากสหกรณ
ในโรงเรียน ซึ่งเปนความเขาใจโดยผิวเผินเทานั้น จึงอาจมองไดวา ความเขาใจในเรื่องราวของสหกรณ เปนเพียง
ความสนใจของคนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น คําถามที่มักจะพบเจอหรือเปนความคิดของคนสวนใหญ มักจะมองภาพ
สหกรณเปนแหลงจําหนายสินคาราคาถูก แหลงเงินทุนที่ใหดอกเบี้ยสูง แหลงเงินกูที่ดอกเบี้ยตํ่า แตแทจริงแลว
สหกรณไดใหอะไรหลายๆ อยางมากกวานั้น นั่นก็คือการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก ดูแลสมาชิกตั้งแตวันที่กาวเขามา
เปนสมาชิกจนถึงวันสุดทายของชีวติ ซึง่ สถาบันการเงินอยางเชน ธนาคาร หรือสถาบันการเงินหลายๆ แหง ไมสามารถ
จัดสวัสดิการเหลานี้ไดเลย นับวาเปนจุดแข็งที่สหกรณหลายแหงยังคงสรางความสนใจกับสมาชิก
สหกรณ กับ หางหุนสวนหรือบริษัท มีความแตกตางอยางไร วันนี้เรามีคําตอบใหอาน ใหคลายขอสงสัย
กันพอสังเขป เพื่อใหเปนขอมูลใหสมาชิกเห็นถึงความแตกตางใหงายขึ้น ดังตารางนี้

ลักษณะ
1. วัตถุประสงค

สหกรณ
ดําเนินธุรกิจและบริการเพื่อชวยเหลือ
สมาชิก ในการแกไขปญหาตางๆ

2. ลักษณะการรวมกัน มุงดานการรวบรวม คน มากกวา ทุน
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หางหุนสวน/บริษัท จํากัด
ดําเนินธุรกิจเพื่อการคา ทําธุรกิจกับ
บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากําไรใหมากที่สุด
มุงดานการรวบรวมทุนตองการทุน
ในการดําเนินงานมาก

ลักษณะ

สหกรณ

หางหุนสวน/บริษัท จํากัด

3. หุนและมูลคาหุน

ราคาหุนคงที่และมีอัตราตํ่าเพื่อใหทุกคน
สามารถเขาถือหุนได

ราคาหุนเปลี่ยนแปลงตามฐานะ
ของกิจการ จํานวนหุนมีจํากัด

4. การควบคุม
และการออกเสียง

ควบคุมตามแบบประชาธิปไตย สมาชิก
ออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง (ยกเวนระดับ
ชุมนุมสหกรณ) และออกเสียงแทนกันไมได

ออกเสียงไดตามจํานวนหุนที่ถือและ
ออกเสียงแทนกันได

5. การแบงกําไร

การแบงกําไรจะแบงตามความมากนอยของ
การทําธุรกิจกับสหกรณ และจํานวนหุนที่ถือ

การแบงกําไร แบงตามจํานวนหุนที่ถือ
ถือหุนมากไดเงินปนผลคืนมาก

นอกจากนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่สมาชิกไดรับจากสหกรณ ยังไดรับการงดเวนภาษีอีกดวย จึงเปนสิ่ง
ที่จูงใจสมาชิกใหอยูกับสหกรณพอสมควร แมแตขนาดที่วา ธนาคารก็ยังมีสหกรณออมทรัพยของพนักงานธนาคาร
อยูหลายแหงเลยทีเดียว
หากสมาชิกมีความเขาใจและหวงแหนสหกรณประดุจดั่งบานหลังที่สองของตนเอง สหกรณก็จะมีความแข็งแรง
มั่นคง กาวหนาและมีความเจริญรุงเรืองอยางตอเนื่อง ใหประโยชนกับสมาชิกและเปนแบบอยางที่ดีของการบริหาร
งานสหกรณ ซึ่งเปนที่ยอมรับของสหกรณอื่นๆ ทั่วประเทศ
ที่มาจาก : กรมสงเสริมสหกรณ http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/index.html

»ÃÐ¨íÒ»‚
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡¡ÒªÒ´ 2557
¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
รางวัลที่ 1 รถยนตเบ็นซ C200 Edition C

1 รางวัล

หมายเลข

45427

รางวัลที่ 2 รถยนตโตโยตา SOLUNA VIOS 1.5J 1 รางวัล

หมายเลข

11880

รางวัลที่ 3 รถยนตโตโยตา YARIS J ECO

1 รางวัล

หมายเลข

37198

รางวัลที่ 4 รถยนตซูซูกิ SWIFT 1.2 M/T GA

1 รางวัล

หมายเลข

01344

รางวัลที่ 5 สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท

5 รางวัล

หมายเลข

95437

47905

09523

09959

51296

รางวัลเลขทาย 4 ตัว

บัตรกํานัล มูลคารางวัลละ 2,000 บาท 10 รางวัล

หมายเลข

0842

รางวัลเลขทาย 3 ตัว

บัตรกํานัล มูลคารางวัลละ 1,000 บาท 100 รางวัล

หมายเลข

284

รางวัลเลขทาย 2 ตัว

บัตรกํานัล มูลคารางวัลละ 500 บาท

1,000 รางวัล หมายเลข

29

รับรางวัลไดที่ ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
หากไมมารับภายในกําหนด ถือวาผูถูกรางวัลสละสิทธิและมอบสิ่งของใหแกสภากาชาดไทยเพื่อการกุศลตอไป
“ผูที่ถือสลากเทานั้นที่จะมีสิทธรับรางวัลได” สอบถามขอมูลที่ โทร. 0-2218-3364-5, 0-2218-0053
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขายที่ดิน
♦ เนือ้ ที่ 10 ไร 1 งาน 40 ตร.ว. ถ.บางกรวยไทรนอย ต.บางเลน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี ราคา 180 ลานบาท และเนือ้ ที่ 12 ไร 10 ตร.ว.
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สนใจติดตอ คุณสมาน พุกเจริญ
สํานักระบบกายภาพ โทร. 0-2218-3355, 081-732-7923
♦ ที่ดินจัดสรร จํานวน 14 แปลงๆ ละ 200 – 400 ตร.ว.
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน ใกลไรองุนหัวหิน ฮิลล วินยารด ราคา
ตร.ว.ละ 1,500 บาท สนใจติดตอ คุณพรรณนภา จินตศิริกูล
สถาบันบัณฑิตศศินทร โทร. 0-2218-3885, 083-231-4560

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบานพฤกษา เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ คุณกนกกุล
สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 0-2218-0555 ตอ 1205,
087-821-9129
♦ หมูบ า นพรทวีวฒ
ั น เนือ้ ที่ 27 ตร.ว. ซ.วัฒนคาม ถ.ประชาชืน่
แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (พื้นที่ใชสอย 200 ตร.ม. ใกลรถไฟฟา
สายสีมว ง สีแดง ใกลสถานีบางซือ่ ) ราคา 2,900,000 บาท สนใจติดตอ
คุ ณ อรอุ ม า เสนะวี ร ะกุ ล คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โทร. 089-826 2740, 081-438-1866
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ
“ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน
จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

♦ หมูบานปยทรัพย เนื้อที่ 26 3/10 ถนน รังสิต-นครนายก
ต.ผึงสนัน่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 1,380,000 บาท สนใจติดตอ
คุณพรทิพย จูบา นพราว คณะครุศาสตรจฬุ าฯ โทร. 097-290-5809

ขายดาวนทาวนเฮาส
♦ หมูบานคัทลียาวิลล เนื้อที่ 18 ตร.ว. 2 ชั้น ถ.ลําลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี (ไมตดิ คางวด มีประกันอัคคีภยั )
ราคา 45,000 บาท สนใจติดตอ คุณสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์
สํานักบริหารระบบกายภาพ โทร.0-2218-3685-7, 081-981-6457

อื่นๆ
♦ รับจางขับรถ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
ขับรถดี ซือ่ สัตย สุจริต สนใจติดตอ คุณชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ
โทร. 0-2218-3685, 0-2461-0221, 087-076-3539
♦ ทัวรกรุงเทพฯ-ลาวใต-นํ้าตกคอนพะเพ็ง 5 วัน 4 คืน
(10-14 กรกฏาคม 2557 เที่ยวเมืองดอกบัวงาม เยือนลาวใต
เมืองปากเซ นครจําปาซัก ปราสาทหินวัดพู นํ้าตกคอนพะเพ็ง
ลองนํ้าโขง แกงหลี่ผี นําตกตาดผาซวม ฯลฯ) ราคา 8,000 บาท
สนใจติดตอ คุณพรรณี สระสม สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร.
0-2218-0115, 089-763-1004
♦ ใหเชาบาน สองชัน้ พรอมทีจ่ อดรถ อยูห ลังตลาดบางแค
กรุงเทพฯ (คาเชาไมแพง) สนใจติดตอ คุณประสาน พึ่งผล
โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-214-9221

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
คุณโชคชัย
คุณสุภรณ
12
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เปลี่ยนไพโรจน
พงศะบุตร

คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

หนานี้มีรางวัล เกม

“·ÒÂª×èÍÅÙ¡ÊÒÇ”

สวนที่หนึ่ง แมของ SUSAN มีลูกสาว 5 คน
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

NANA
NENE
NINI
NONO

¶ÒÁ : ÅÙ¡¤¹·Õè 5 ª×èÍÍÐäÃ?
ตอบ ........................................................

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................

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

เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................

สหกรณใหทนุ อุดหนุนการศึกษา ประเภททุนสงเสริมการศึกษา
ประจําป 2557 แกสมาชิกครอบครัวละ 1 ทุน

คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทุนละ.........................................................................................บาท

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

โดยสมาชิกตองมีเลขประจําตัวไมเกิน ...............................................

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

และอัตราเงินเดือนไมเกิน ........................................................ บาท

à©ÅÂ
à©ÅÂ
Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ สวนที่หนึ่ง
»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
µÍº : »ÃÐà·Èä·Â

à©ÅÂ

สวนที่สอง

สหกรณเปดใหสมาชิกกูเงินสามัญ
วนซํ้ า กรณี พิ เ ศษไม นั บ งวดชํ า ระเดิ ม
ไดตั้งแตวันที่ 8 ถึง 11 เมษายน 2557

àÁÉÒÂ¹
2557
รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน เมษายน 2557

จับรางวัลโดย นาย ชัยยะพร ไตรวงคยอย ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 279 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวปฏิญญา โอดเอี่ยม
นายนิวัฒน พงษทอง
นางสาวจินตนา สุวรรณเทศ
นางอัจฉรา เพ็งจันทร
นางสาวนํ้าคาง ขอพันดุง

ตอบถูก 276 คน ตอบผิด 3 คน

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

360087
462375
463573
484821
490479

วิศวกรรมศาสตร
สํานักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
วิศวกรรมศาสตร
ทันตแพทยศาสตร

6. นายสมารท อยูศิริ
7. นางสาวยุพเยาว พันธคําเกิด
8. นางสาวกรรณิกา วงศสีดา
9. นายจักกฤษณ ฉายสีศิริ
10. นายสุเมธ ภูมิอภิรดี

492904
503340
511905
E17691
E45914

สหเวชศาสตร
นิเทศศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9 â·Ã. 0-2218-0555
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ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

¤íÒ¶ÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ :

กูเงินกับสหกรณ ทําไมในสลิปเงินเดือนเดือนนั้นไมมีรายการหักเงินกู

¤íÒµÍº
ในการเรียกเก็บเงิน ณ ที่จายประจําเดือนเพื่อหักชําระหุนรายเดือนและหนี้สินของสมาชิกที่มีกับ
สหกรณนั้น สหกรณจะสงขอมูลจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บ (ตามฐานขอมูลของสหกรณ) ใหกับสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย โดยสมาชิกที่มีสถานะภาพเปนขาราชการบํานาญ และลูกจางบําเหน็จรายเดือน ขาราชการ
และลูกจางประจํา สงขอมูลในวันที่ 1 ของเดือน (แมเปนวันหยุดราชการ) และสงขอมูลในวันที่ 5 ของเดือน
สําหรับสมาชิกที่มีสถานะภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด จากนั้นสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยจะเปน
ผูดําเนินการหักเงินดังกลาวสงใหสหกรณในวันที่เงินเดือนออก และบันทึกยอดเงินที่เรียกเก็บลงในใบแจงยอด
เงินเดือนของสมาชิกแตละคน ซึ่งเงินที่สหกรณไดรับมาแลวนั้น จะนําฝากเขาที่บัญชีออมทรัพยของสมาชิก
แตละคนกอน เพื่อรอการหักชําระตางๆ ในวันทําการสุดทายของเดือน
จากวิธกี ารทีก่ ลาวมาแลว หากสมาชิกทีอ่ ยูใ นกลุม ใดๆ ดังกลาวขางตน มากูเ งินหรือเปลีย่ นแปลงรายการ
สงคาหุนรายเดือนหลังจากวันที่สหกรณสงขอมูลเรียกเก็บดังกลาวไปแลว ยอดเงินที่สหกรณจะไดรับรวมถึง
ยอดเงินในใบแจงยอดเงินเดือนก็จะเปนตามขอมูลที่สหกรณไดสงไป แตในการหักชําระตางๆ ของสมาชิกนั้น
จะทําการหักเงินตามขอมูลจริงจากฐานขอมูลของสหกรณทมี่ กี ารปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบนั ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือนนั้นๆ ทั้งนี้กอนการตัดยอดชําระจริงจากบัญชีออมทรัพยของสมาชิกในวันทําการสุดทายนั้น สหกรณ
จะทําการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีออมทรัพยวาเพียงพอตอการหักชําระตางๆ หรือไม ซึ่งหากสมาชิกคนใด
ที่มีเงินไมพอหัก สหกรณจะสงหนังสือเรียกเก็บเพิ่มใหแกสมาชิกผานผูประสานงานประจําหนวย และทางไปรษณีย
ใหสมาชิกนําเงินฝากในบัญชีออมทรัพยใหพอหักชําระ เพื่อปองกันการผิดนัดชําระที่จะเกิดขึ้น และในวันทําการ
สุดทายของเดือนนั้นๆ ก็จะตัดเงินจากบัญชีออมทรัพยเพื่อชําระหุนรายเดือนและหนี้สินของสมาชิกที่มีกับสหกรณ
ขั้นตอนสุดทาย คือ จัดทําใบรับเงินประจําเดือนสงใหสมาชิกนั่นเอง

**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขอเชิญสมาชิกเขารวมรับทราบผลการดําเนินงานและใชสิทธิ์ออกเสียงตามวาระตางๆ

»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ¤ÃÑé§·Õè 2
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
ณ หองประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดยวิธีการ
• สแกนลายนิ้วมือ
• แสดงบัตรประชาชน

ระเบียบวาระการประชุมใหญฯ ครั้งที่ 2 มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เขต 6 ประจําป 2557
เรื่องการพิจารณาแกไขขอบังคับ

ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ (Â¡àÇŒ¹ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º) ·ÕèÍÒÂØ 60 »‚¢Öé¹ä» à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁãËÞ‹Ï

¨Ðä´ŒÃÑº¤‹Ò¾ÒË¹Ð 400 ºÒ·
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
8 ธนาคาร 9 แหง ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ใหผูอื่นถอนเงินฝาก

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

การมอบอํานาจ

โปรดแสดง
✽ บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชี
พรอมถายสําเนาบัตรฯและรับรองสําเนาถูกตอง
✽ บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
พรอมถายสําเนาบัตรฯและรับรองสําเนาถูกตอง

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

**กรณีเปนบัญชีโครงการหรือหนวยงานสหกรณฯ
อนุญาตใหแสดงเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรฯ

“ºÑµÃ»ÃÐªÒª¹·Õè¹íÒÁÒáÊ´§µŒÍ§äÁ‹ËÁ´ÍÒÂØ”

กําหนดเวลายื่นขอออกเช็ค และเวลารับเช็ค
สมาชิกสามารถยื่นขอเช็ค ไดที่สํานักงานอาคารจามจุรี 9 และสาขา 1-5 ทุกวันทําการตามกําหนดเวลา ดังนี้

Ê¶Ò¹·Õè¢ÍÍÍ¡ áÅÐÃÑºàªç¤

àÇÅÒÂ×è¹¢ÍÍÍ¡àªç¤

àÇÅÒÃÑºàªç¤

ÊÍ.¨ØÌÒ
ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9

08.30 – 10.30 ¹.
10.30 – 11.30 ¹.
11.30 – 13.30 ¹.

11.00 ¹.
12.00 ¹.
14.00 ¹.

ÊÍ.¨ØÌÒÏ ÊÒ¢Ò 1-5

08.45 – 10.30 ¹.
10.30 – 12.30 ¹.

11.30 ¹.
14.00 ¹.

*¼ÙŒ»ÃÐÊ§¤¨Ð¢ÍÃÑºàªç´¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡àÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´¹Õé â»Ã´µÔ´µ‹Í·Õè ÊÍ.¨ØÌÒ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9
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

