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อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
 รอยละ 5.00
(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

 รอยละ 5.50
 (ตั้งแต 28 มิถุนายน 2556)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

**ทานที่ประสงคจะฝากหรือฝากตอเงินฝากประจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน 

สอบถามที่เจาหนาที่ฝายเงินฝากเบอร 0-2218-0555 ตอ 1805

เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จัดทําโดย

 รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
 นายวิศิษฐ หินแกว
 นายสําลี เหลาชัย
 นายศิริศักดิ์ สีคําภา
 น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
 นายสมชาย หอมจันทร
 นายณรงค เพชรสุก
 น.ส.ธารินี  ทองสงฆ
 น.ส.ฉัตรชุลี  โสตถิอํารุง
 นายธนากร  ชวยวงศ

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
 โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 
 ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811
 ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805
 ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813
 ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205
 ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800
 ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603
 ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703
 ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102
 ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004
 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 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.)

 “...การที่ในประเทศใด มีประชาชนทั้งหมดอยูรวมกันโดยสันติ ก็เปนสิ่งที่ปรารถนา

ของทกุคน. ไมมใีครอยากใหมคีวามวุนวายในหมูคณะ ในประเทศชาต ิเพราะวาถามคีวามวุนวายนั้น

เปนความทุกข. ทุกคนตองการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และ

ความที่ทกุสิ่งทกุอยางเปนไปโดยยตุธิรรม...”

พระราชดํารัส ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นําผูพิพากษาประจํากระทรวงเขาเฝาฯ

ถวายสัตยปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2556 มี.ค. 2557 เม.ย. 2557
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 14,910 15,015 15,054

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,340 11,384 11,391

  - สมาชิกสมทบ 3,569 3,630 3,662

1.  สินทรัพยรวม 34,095,197,726.03 35,037,323,801.59 35,431,334,523.20

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 4,834,002,053.88 4,888,649,214.18 4,927,295,564.15

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 9,807,796,089.58 10,516,062,647.51 10,751,399,723.99

  1.3  เงินลงทุน 19,037,467,461.09 19,316,526,356.96 19,513,910,867.47

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 548,674,712.35 628,474,842.42 671,665,128.55

     1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,542,934,756.82 16,739,177,379.67 16,898,900,061.18

     1.3.3  เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น 1,945,857,991.92 1,948,874,134.87 1,943,345,677.74

  1.4 สินทรัพยอื่น 415,932,121.48 316,085,582.94 238,728,367.59

2.  หนี้สินรวม 19,155,656,027.08 20,431,878,325.78 20,655,565,077.06

  2.1  เงินกูยืม 8,924,000,000.00 9,684,000,000.00 9,954,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 9,170,486,425.57 9,801,434,692.81 9,860,894,275.08

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 817,119,962.68 729,711,436.28 656,607,888.90

  2.4  หนี้สินอื่น 244,049,638.83 216,732,196.69 184,062,913.08

3.  ทุนของสหกรณ 14,907,896,394.33 14,605,445,475.81 14,775,769,446.14

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,204,881,880.00 11,345,416,710.00 11,418,445,708.00

  3.2  ทุนสํารอง 1,838,859,389.01 1,988,214,851.47 1,988,214,851.47

  3.3  ทุนสะสม 737,440,085.08 815,939,030.18 818,301,677.98

  3.4  อื่นๆ 133,660,103.65 223,859,636.88 239,072,106.34

  3.5  กําไรสุทธิ 993,054,936.59 232,015,247.28 311,735,102.35

4.  รายได  1,618,817,830.55 399,197,846.08 550,277,281.75

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 210,346,369.52 60,515,068.22 80,932,805.91

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 454,585,758.48 137,874,371.05 186,454,338.12

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  858,321,323.19 173,120,591.91 245,282,495.53

  4.4  รายไดอื่น 95,564,379.36 27,687,814.90 37,607,642.19

5.  คาใชจาย 625,762,893.96 167,182,598.80 238,542,179.40

  5.1 ดอกเบี้ยจาย 532,093,956.14 142,873,861.67 190,378,775.99

  5.2 คาใชจายในการบริหาร 93,668,937.82 24,308,737.13 48,163,403.41
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 สวสัดคีรบัสมาชกิทกุทาน ฉบบันี้ขอเริ่มดวยขาวดทีี่สมาชกิไมควรพลาดเดด็ขาด ดวยคณะกรรมการดาํเนนิการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เล็งเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ คาครองชีพที่สูงขึ้น สมาชิกทุกครอบครัวตองแบกรับคาใชจาย

การศกึษาบตุร และเพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระของสมาชกิไมมากกน็อย คณะกรรมการดาํเนนิการในการประชมุ เมื่อ

วนัที่ 20 พฤษภาคม 2557 จงึมมีต ิใหสวสัดกิารทนุสงเสรมิการศกึษาแกสมาชกิที่มบีตุร อาย ุ5-25 ป และกาํลงัศกึษา

อยูในระดบัชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ถงึระดบัอดุมศกึษา ทกุครอบครวัๆ ละ 1 ทนุๆ ละ 4,000 บาท “โดยไมจํากัดอัตรา

เงินเดือน” สมาชิกทานใดที่ยังไมไดรับเงินสวัสดิการ กรอกแบบพิมพขอรับสวัสดิการและเตรียมเอกสารแนบใหพรอม 

ยื่นขอรบัเงนิทนุสวสัดกิารนี้ไดที่ฝายทะเบยีนสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9 เพยีงเทานี้เงนิสวสัดกิาร

กจ็ะโอนใหทานในวนัทาํการถดัไปเลยครบั หมดเขตภายใน 17 กันยายน 2557 เทานั้นนะครับ

 สวัสดิการทุนเรียนดี ประจําป 2557 ก็มาแลวเชนกัน สมาชิกทานใดมีบุตรที่มีผลการศึกษาในระดับดีเยี่ยม

หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม จะไดรับเงินสวัสดิการทุนเรียนดี ทุนละ 2,200 - 3,500 บาท หรือ

โลเรียนดีสําหรับปริญญาเกียรตินิยม สามารถติดตามรายละเอียดการขอรับทุนสวัสดิการดังกลาว ไดตามชองทาง

การประชาสมัพนัธของสหกรณ เริ่ม 23 มถินุายน 2557 นี้แลวนะครบั

 อีกสวัสดิการหนึ่งที่อยากแนะนํา สําหรับสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้น

ไมวาจะเปนแผนดินไหว นํ้าทวม ไฟไหม หรือภัยจากลมพายุ ทานสามารถยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก 

เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย สหกรณพรอมมอบเงินชวยเหลือเพื่อแบงเบาภาระหนักที่สมาชิกตองเจอ

ใหบรรเทาเบาลงไดไมมากกน็อยนะครบั 

 ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา คณะกรรมการหยั่งเสยีงเลอืกตั้งฯ กาํหนดใหเปนวนัลงคะแนนหยั่งเสยีง

เลอืกตั้งกรรมการดาํเนนิการฯ เขตที่ 6 เลอืกตั้งใหม แตเนื่องจากเกดิสถานการณไมปกตภิายในประเทศ จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัยจึงประกาศใหวันดังกลาวเปนวันหยุดการเรียนการสอน ทําใหคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 

ตองเลื่อนวันลงคะแนนฯ ไปเปนวันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557 สงผลใหกําหนดวันประชุมใหญ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น

ตองเปลี่ยนแปลงตามไปเปนวนัพธุที ่18 มถินุายน 2557 นะครบั ซึ่งสถานที่ยงัคงเปนอาคารมหติลาธเิบศร จฬุาฯ ตั้งแต

เวลา 14.00 น. เชนเดมิ สมาชกิอาวโุสอาย ุ60 ปขึ้นไป ที่เดนิทางเขารวมประชมุกจ็ะไดรบัคาพาหนะ 400 บาทดวยครบั

 สมาชิกครับไมวาสถานการณบานเมืองจะมีความวุนวายมากมายขนาดไหน แตทุกทานยังคงตองดําเนินชีวิต

ตอไป ฉะนั้นผมฝากใหสมาชิกทุกทานมีสติกับสิ่งที่ทําใหมากที่สุด เพื่อที่ทานจะไดมีความสุขกับผลลัพธที่ออกมา 

และอยาลมืในเรื่องของการออม เกบ็หอมรอมรบิ เพื่ออนาคตที่ดแีละความสขุสบายของทกุทาน ที่สาํคญัเปนสมาชกิสหกรณ 

ตองออมเงนิกบัสหกรณ อนาคตสบายนะครบั...สวสัดคีรบั

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



TC-CUCOOP

ÊÁ¡ÒÃÍÍÁà§Ô¹
 หากตองการเพิม่จาํนวนเงนิออม ทาํอยางไรใหเปนคนเกบ็

เงินได มีสมการงายๆ มาบอก ใครๆ ก็สามารถทําได ดังนี้

     ÃÒÂÃÑº – à§Ô¹ÍÍÁ = ÃÒÂ¨‹ÒÂ
ตัวอยาง หากคุณมีรายไดจากเงินเดือนเปนเงิน 15,000 บาท/

เดือน แตแบงไวเปนเงินออม 2,000 บาท ที่เหลือเก็บไวเปน

คาใชจายในเดือนทั้งหมด เชน คาอาหาร คาเดินทาง คานํ้า 

คาไฟ ฯลฯ เปนเงินจํานวน 13,000 บาท/เดือน

ดังนั้น

15,000 – 2,000 = คาใชจาย

คาใชจาย = 13,000 บาท

วิธีการออมเงิน เก็บเงินอยางไรที่ทําไดจริง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

»ÃÐËÂÑ´  รูจักคิดรูจักใชจายอยางมีสติ เชน เลือกซื้อสินคา

ลดราคาตามโปรโมชั่นจากทางราน ที่เห็นบอยๆ ที่สุดเลย

ตามศูนยการคาตางๆ มักจัดโปรโมชั่นลด 5 – 70% กันทุกๆ 

เดือนอยูแลว

ÊÃŒÒ§ÇÔ¹ÑÂÃÑ¡¡ÒÃÍÍÁ  การสรางวินัยในการออม

ควรเริ่มตนที่ตัวเรา และคนในครอบครัวเราดวย สําหรับทาน

ที่มีลูกหลานควรสรางวินัยรักการออมใหลูกหลานของทาน 

กอนอ่ืนผูเปนพอแมหรอืผูปกครองควรทาํตวัอยางใหเหน็เสยีกอน

โดยเริ่มตนซื้อกระปุกออมสินมา พอแม 1 กระปุก ลูกๆ 

อีกคนละ 1 กระปุก แลวชักชวนใหหยอดเงินใสกระปุกทุกๆ วัน

จุดเริ่มตนของการออมเงิน

 การออมเงินเริ่มแรกต องเริ่มต นที่ตัวเราเองก อน 

ฝนวามีเงินเก็บเยอะๆ แต “ผัดวันประกันพรุง” ท่ีจะลงมือทํา

อยางนี้เราก็ไมมีเงินเก็บสักบาท เปลี่ยนจากฝนมาเปนลงมือทํา

เดี๋ยวนี้เลย เพียงเก็บเงินเล็กๆ นอยๆ สะสมกันวันละ 5 บาท 

10 บาท ทําใหเราสามารถมีเงินเก็บเพื่อใชจายคาน้ํา คาไฟ

ไดแลว การเก็บเงินหรือการออมเงินเราตองรู และมีเปาหมาย

ดวยวาเราตองการออมเงินไปเพื่ออะไร สามารถยึดหลักของ

การออมเงินได ดังนี้

¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§  หมายความวา ไมฟุมเฟอย ประหยัด 

รูจักคิด รูจักใชจายอยางมีสติ ถาหากเราไมมีความพอเพียง

อาจกอใหเกิดผลเสียตามมาดวย เชน อยากไดมือถือรุนใหมๆ 

ตามเพื่อน แตตนเองนั้นเงินเดือนทั้งเดือนยังซื้อไมได ก็เลยหันไป

กูยืมเงินมาซื้อ สุดทายก็ตองเปนหนี้ เลยตองนําเงินสวนหนึ่ง

จากเงินเดือนมาใชหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนด แทนที่จะแบงเงิน

ส วนที่จ ายไปนั้นเป นเงินเก็บ กลับใช จ ายอยางฟุ มเฟอย 

หากมีความจําเปนเกิดขึ้น ตองการใชเงินดวน  ก็ตองหันไปกูหนี้

มาอีกชีวิตทั้งชีวิตคงตองใชหนี้อยางเดียว

äÁ‹¿Ø†Áà¿„ÍÂ  สิ่งไหนที่ไมจําเปนตอชีวิตประจําวันก็ตองลด

ไปบาง จะไดมีเงินเหลือเก็บออม โดยเฉพาะคุณผูหญิงที่รักสวย

รกังามท้ังหลาย เรือ่งการแตงตัว รองเทา ทรงผม กระเปา มนัเปน

อะไรที่ขาดไมไดจริงๆ เพราะเราอยูในสังคม มีเพื่อนท่ีทํางาน

เห็นเพื่อนมีอะไรก็อยากมีตามเพื่อนไปดวย แตส วนไหน

ที่ไมจําเปนจริงๆ ใหขมใจเอาไวบางถาอยากมีเงินเก็บเยอะๆ 

 สมัยนี้เรื่องเงินทองถือวาเปนเรื่องใหญพอสมควร บางครอบครัวถึงกับตองมีจุดจบแยกทางกันไป

กเ็พราะเงนิ จากมติรสหายตองกลายเปนศตัร ูเราทกุคนตองออกไปทาํงานกนัตัง้แตเชาจรดเยน็กเ็พราะตองการ

เงินมาใชจายแลกเปลี่ยนเปนอาหาร ส่ิงของ เครื่องนุงหมเพื่อดํารงชีพ ปจจุบันเงินนับวาเปนปจจัยสําคัญมาก

ตอการดํารงชีพของเรา ถามวาทุกวันนี้มี ใครบางทํางานโดยไมมีคาเหนื่อยตอบแทน คนเราทํางานก็เพื่อเงิน

กันทั้งนั้น นี่คือเรื่องจริงของคนสวนใหญ 

 ในเมื่อเงินมีความสําคัญตอการดํารงชีพของเรา จะทําอยางไรใหเรามีเงินมากที่สุด เรื่องจริงที่หนีไมพน 

คือเร่ืองหนี้สิน พนักงานเงินเดือนหรือรายวัน คนสวนใหญในประเทศไทยเปนหนี้กันหมดครับ อยูที่ ใคร

จะเปนมากหรือเปนนอย เทาที่เจอปญหานี้มาคือตอนทํางานไมมีเงินเก็บเลย พอไมมีเงินเก็บแลวมีเหตุจําเปน

ที่ตองการใชจายเงิน ก็ตองไปกูหนี้เขามากอน ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกทานมาเก็บเงิน ออมเงินกันครับ

ที่มา : www.thaiarcheep.com
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หมอกฎหมาย

 ¤íéÒãËŒË¹‹ÍÂ ¤íéÒãËŒË¹‹ÍÂ จะกูสามัญ เชื่อวาคุณคง

เคยเจอกับตัวเองมาบาง เมื่อเพื่อนรวมงาน เจานาย ลูกนองของคุณ

เกิดอยากไดอะไรขึ้นมาซักอยาง หรือมีความจําเปนเรงดวนตองใชเงิน 

แตไมมเีงนิหรอืมไีมพอ จงึตองกูสหกรณ สหกรณเขากใ็หกูนะ แตมเีงื่อนไขวา

ตองมีคนคํ้าประกัน และคนๆ นั้นจะเปนใครไปไดละครับ นอกจากคุณ 

คณุรูไหม คํ้าประกนั คอือะไร คํ้าประกนั กค็อืการที่ใครคนหนึ่งทาํสญัญา

กับเจาหนี้วาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ ผูคํ้าประกันจะชําระหนี้แทนนั่นเอง 

แลวเคยไดยนิสาํนวนนี้ไหม อยากเปนหนี้ ใหเปนนายหนา อยากเปนขี้ขา 

ใหเปนนายประกัน มันเปนอยางนั้นจริงๆ ครับ มันเปนเรื่องของคนที่

เรียกวา เนื้อไมไดกิน หนังไมไดรองนั่ง แตเอากระดูกมาแขวนคอนั่นเอง 

ทาํยงัไงไดละ ในเมื่อคนเราตองมสีงัคม มคีวามสมัพนัธกบัผูอื่น บางคน

ก็ขี้เกรงใจ ใจออน ใครมาขอใหชวยก็ชวย หรือไมก็ตอนเรากูเขาคํ้าเรา 

เมื่อเขากูเรากต็องคํ้าเขา พดูงายๆ กค็อื จบัคูกนักู จบัคูกนัคํ้านั่นเอง โดยที่

ไมรูดวยซํ้าไปวาตัวเองจะตองรับผิดอะไรบาง หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ 

ผูคํ้าประกันตองรับผิดชอบทันที ซึ่งก็มีใหเห็นเยอะแยะไป ขนาดเปน

พี่นองกนัแทๆ หรอืเพื่อนที่สนทิสนมกนัมากๆ ขนาดเขาจะไปกไ็ป หายไป

อยางลอยนวล ปลอยใหเราตองชดใชหนี้ ที่ตวัเองไมไดกอขึ้นอยางขมขื่น

 เอาละครบั ที่อยากจะบอกในวนันี้กค็อื กอนจะลงนามค้ําประกัน

ใหกับใคร สิ่งที่คุณจะตองรูก็คือ 

 1.  ผูคํ้าประกันรับผิดอยางลูกหนี้รวม สญัญาคํ้าประกนันั้นทาํ

โดยสหกรณซึ่งเปนเจาหนี้ และระบุใหผู คํ้าประกันตองรับผิดอยาง

ลูกหนี้รวม แลวลูกหนี้รวมคอือะไร เอางายๆ นะครบั เมื่อหนี้ถงึกาํหนด

ชาํระ สหกรณมสีทิธเิรยีกใหผูกูและหรอืผูคํ้าประกนั ชาํระหนี้ไดโดยพลนั

ถาผูกูไมชาํระ กท็วงเอาจากผูคํ้าประกนัไดทนัท ี

 2.  ค้ําแลวค้ําเลย ยกเลิก เพิกถอนไมได จนกวาผูกู จะชําระ

หนี้ครบ เนื่องจากในสญัญาคํ้าประกนั ระบวุา ผูคํ้าประกนัจะไมเพกิถอน

การคํ้าประกนั เวนแตจะไดรบัความยนิยอมจากสหกรณ 

  3. การเปลี่ยนตัวผู ค้ําประกัน เกิดขึ้นในกรณีที่ผู คํ้าประกัน

พนสมาชกิภาพเทานั้น ซึ่งไดแก 

  1.  ตาย  

  2.  วิกลจริต 

  3.  ลาออกจากสหกรณ 

  4.  ลมละลาย 

  5.  ถูกใหออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด    

  6.  ถูกใหออกจากสหกรณ 

  7.  ขาดคุณสมบัติของการเปนสมาชิก

 4. ความรับผิดอาจไมจํากัดแควงเงินค้ําประกัน  ถึงแมผูคํ้า

ประกนัจะรบัผดิในวงเงนิไมเกนิที่ระบไุวในสญัญาคํ้าประกนั แตถามกีาร

ฟองรองดําเนินคดี ความรับผิดอาจไมหยุดอยูแคนั้น เพราะศาลมักจะ

พิพากษาให ลูกหนี้ (ผู  กู และหรือผู คํ้าประกัน) รับผิดในค าฤชา

ธรรมเนยีมศาล และคาทนายความอกีดวย

 มสีมาชกิถามวา ทาํไมผูกูออกจากงาน ไมฟองผูกูละ มาเรยีกเกบ็

จากผูคํ้าทําไม ก็เวลาฟองตองฟองทั้งผูกูและผูคํ้าประกัน เพราะเปน

มูลหนี้เดียวกัน ซึ่งศาลสามารถพิจารณาและพิพากษารวมไปดวยกันได 

ถาแยกฟอง ฟองหลงัอาจเปนฟองซํ้า ศาลไมอาจรบัฟองไวได และจะทาํให

สหกรณเสยีหายในที่สดุ 

 5.  รับชวงสิทธิของเจาหน้ี  เมื่อผู คํ้าประกันชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้แลว ไมวาชาํระแตโดยด ีหรอืชาํระหนี้โดยถกูบงัคบัตามคาํพพิากษา 

ผูคํ้าประกนักม็สีทิธริบัชวงสทิธขิองสหกรณ (เจาหนี้) ในอนัที่จะเรยีกเอาเงนิ

ที่ชาํระใหแกสหกรณไปแลว คนืจากลูกหนี้ไดตามจาํนวนที่ชาํระไปตลอด

จนคาเสยีหายตางๆ เนื่องจากการคํ้าประกนั  

 ถงึตรงนี้ คงเขาใจแลวนะวา ผูคํ้าประกนัมคีวามรบัผดิอยางไรบาง 

ทางที่ดีหากตองลงนามคํ้าประกันใหใคร ก็ขอใหเปนเรื่องที่จําเปนอยาง

ที่สุดจริงๆ และตองพิจารณาถึงตัวผู กู ดวยวามีความสามารถในการ

ชาํระหนี้มากนอยแคไหน มคีวามซื่อสตัยสจุรติเพยีงใด ทั้งตองพจิารณา

วงเงินคํ้าประกันดวยวาหากผูกู  ไมชําระเราจะรับผิดชอบไหวหรือไม

หรืออาจบอกใหผู กู หาผูคํ้าประกันหลายๆ คน ก็จะเปนการกระจาย

ความเสียงไดระดับหนึ่ง หรือวิธีสุดทาย การปฏิเสธอยางนุมนวลก็เปน

ทางออกที่ดสีาํหรบัคณุ 

 อนึ่ง ขณะนี้สหกรณกําลังศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการ

จดัทาํประกนัสนิเชื่อเพื่อแบงเบาภาระของผูคํ้าประกนั ซึ่งสมาชกิสามารถ

สงความคดิเหน็ของทานมายงัสหกรณได เพื่อสหกรณจะได นาํขอคดิเหน็

ของทานมาประกอบการพจิารณาโครงการดงักลาวตอไป

ความรับผิดของผูคํ้าประกัน
(สิ่งที่ผูคํ้าประกันควรรู)
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 รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ

ดําเนินการ เขารับโลที่ระลึก จาก ศ.นพ.ภิรมย 

กมลรัตนกุล  อ ธิการบดี ในโอกาสท่ีสหกรณ 

ออมทรัพย  จุฬาฯ มอบเงินสนับสนุนแก นักกีฬา

ที่ เข  าร  วมการแข  ง ขันกีฬาบุคลากรสํ านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา คร้ังที่ 33 “อางแกวเกมส” 

จํานวน 256,620 บาท ณ อาคารสปอรตคอมเพล็กซ 

จุฬาฯ เมื่อวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557 

รับโลที่ระลึกการสนับสนุนกีฬา สกอ. ครั้งที่ 33

แวดวง สอ.จฬ.

สุดยอดสหกรณ 7 ประเภท ที่ไดรับรางวัล

“สหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2556”

 เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ซึ่งเปนวันสําคัญของเกษตรกร ผูซึ่งเปนกระดูกสันหลังของชาติ มีการจัดพระราชพิธี ที่สําคัญ 

คือ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเปนขวัญและเปนสิริมงคลแกเกษตรกร ในการเขาสูฤดูการเพาะปลูก 

ในแตละป กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ ท่ีมีผลงานดีเดน เพ่ือเขารับ

พระราชทานโลรางวัลเปนการยกยองเกียรติคุณ โดยในปนี้ มีสหกรณท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารับพระราชทานโลรางวัลดีเดน

แหงชาติ จํานวน 7 สหกรณ ดังนี้

  1.  สหกรณการเกษตรบานตาก จํากัด จ.ตาก

  2.  สหกรณนิคมวังทอง จ.พิษณุโลก

  3.  สหกรณกองทุนสวนยางโสตประชา จํากัด จ.นครศรีธรรมราช

  4.  รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด จ.ตราด

  5.  สหกรณหมูบานสหพร จํากัด จ.นครปฐม

  6.  สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด จ.สุราษฎรธานี

  7.  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแควง จํากัด จ.ลําปาง

 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอรวมแสดงความยินดีกับสหกรณทั้ง 7 สหกรณที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนสหกรณดีเดนแหงชาติประจําป 2556 ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธี 

ทองสนามหลวง เมื่อวันศุกรที่ 9 พฤษภาคม 2557
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สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2557

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

 วัน เดือน ป คณะผูเยี่ยมชม  จํานวนคน

ส. 17 พ.ค. 57 สหกรณออมทรัพยครูกําแพงเพชร จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูกําแพงเพชร จํากัด 

136 คน

อ. 27 พ.ค. 57 สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํากัด

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํากัด

20 คน

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ 
ประจําป 2557 เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการและ
แนวคดิการบรหิาร เพ่ือเปนแนวทางในการบรหิารงานสหกรณ
แกผูบรหิารสหกรณ ทัง้ยงัรวมแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
ประสบการณการบริหารงานของสหกรณออมทรัพย และ
เสรมิสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางสหกรณตางๆ ท่ัวประเทศ 
ในการนี้ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ เปน
ประธานเปดการสัมมนา ณ เดอะ รอยลัพาราไดซ แอนด สปา 
จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10-11 พ.ค. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สวัสดกิารทีส่หกรณจดัใหแกสมาชกิ บรรยาย
โดย รศ.ดร.สวสัด์ิ แสงบางปลา ทีป่รกึษา สหกรณออมทรพัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
  • การบริหารเงินทุนของสหกรณยุคใหม 
บรรยายโดย พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต กลัมพากร รองประธาน
กรรมการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
  • กระบวนการติดตามหนี้สินของสหกรณ 
บรรยายโดย อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม อัยการ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษสํานักงานอัยการสูงสุด

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และขอปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับองคกรใหสามารถนําไปใชใน
การฝกงาน และประยุกตใชไดในการปฏิบัติงานจริงตอไป โดยมี นางศิริวรรณ 
ปญญาธรรม ผูจดัการ เปนวทิยากร และนางสาวขวญัจติ ดารารตันทวี หวัหนา
ฝายแผนฯ เปนผูจัดการปฐมนิเทศในครั้งน้ี ณ หองประชุมสวัสด์ิ แสงบางปลา
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

แวดวง สอ.จฬ.
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 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนรับมอบ

แสดงความยินดี

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้

พฤ. 8 พ.ค. 57 ครบรอบ 56 ป สโมสรอาจารยจุฬาฯ

ครบรอบ 56 ป สโมสรอาจารยจุฬาฯ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

นายอุดม โชคศิริ
เลขานุการ

ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

ศ. 16 พ.ค. 57 ครบรอบ 74 ป คณะทันตแพทยศาสตร

ครบรอบ 74 ป คณะทันตแพทยศาสตร

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการ และเจาหนาที่

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
คณบดี

พ. 21 พ.ค. 57 ครบรอบ 36 ป สํานักงานวิทยทรัพยากร

ครบรอบ 36 ป สํานักงานวิทยทรัพยากร

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว

เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก

กรรมการ

  ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันพุธที่

12 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวางสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด โดยมีหนาท่ีศึกษาการทํา

ธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน และรายงานผล

การศึกษาฯ ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปคร้ังตอไป

ดังมีรายชื่อดังนี้

นางสุภัทรียา จิตรกร
ผูอํานวยการฝายบริหาร

1. ผศ.ปริญญา ผองผุดพันธ ประธานกรรมการ

2. ผศ.ภก.พงษศักดิ์ กรรณลวน รองประธานกรรมการ

3. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา กรรมการ

4. รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ กรรมการ

5. นายบุญชอบ มีนาภา กรรมการ

6. นางสุมาลี โคกขุนทด กรรมการ

7. นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ กรรมการ

8. นายวิเชียร ปลื้มคิด กรรมการและเลขานุการ

9. นางลัดดาวัลย บดีรัฐ ผูชวยเลขานุการ

3
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ธารนิี

 ในปนี้ เรามักจะไดยินขาวการเกิดแผนดินไหวในแถบประเทศ
เพือ่นบานบอยครัง้ ทําใหคนไทยเริม่ตืน่ตัวกบั เรือ่งแผนดนิไหวมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในรอบประเทศไทยเองกม็แีนวรอยเลือ่นทีต่องเฝาระวงัเปนพเิศษ กระทัง่ลาสดุ 
เมื่อเวลาประมาณ 18.08 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ไดเกิดเหตุ
แผนดินไหว 6.3 ริกเตอร จุดศูนยกลางอยูที่ อ.พาน จ.เชียงราย สงผลใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง และถือเปนแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่ประเทศไทย
เคยเผชิญในรอบหลายป 
 ในเมื่อการเกิดแผนดินไหวไมใชเร่ืองไกลตัวอีกตอไป เราควรทําความ
รูจักกับเรื่องแผนดินไหวใหมากขึ้น รวมทั้งวิธีเตรียมการรับมือกับเหตุการณ
แผนดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต
 สําหรับ “แผนดินไหว” ถือเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้น
จากการปลดปลอยพลังงานที่สะสมไวในโลก เพ่ือปรับสมดุลของเปลือกโลก
ใหคงที่ ซึ่งปกติจะเกิดการเคลื่อนที่บริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลก ทําให
ชั้นหินขนาดใหญ ใตพื้นผิวโลกเคลื่อนที่ตามไปดวย และเกิดการโอนถาย
พลังงานศักย จนเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น โดยจุดที่แผนดินเกิดการเคลื่อนที่
นั้นเรียกวา “จุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว”

 ¢¹Ò´
 á¼‹¹´Ô¹äËÇ  

¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº                        ¼Å¡ÃÐ·º  ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¡Ô´·ÑèÇâÅ¡
 

 1.9 ลงไป ไมรูสึก (Micro) ไมมี 8,000 ครั้ง / วัน
 2.0 - 2.9 เบามาก (Minor) คนทั่วไปมักไมรูสึก แตก็สามารถรูสึกไดบาง และตรวจจับไดงาย 1,000 ครั้ง / วัน
 3.0 - 3.9 เบามาก (Minor) คนสวนใหญรูสึกได และบางครั้งสามารถสรางความเสียหายไดบาง  49,000 ครั้ง / ป
 4.0 - 4.9 เบา (Light) ขาวของในบานสั่นไหวชัดเจน สามารถสรางความเสียหายได 6,200 ครั้ง / ป
 

5.0 - 5.9 ปานกลาง (Moderate)
 สรางความเสียหายยับเยินไดกับสิ่งกอสรางที่ไมมั่นคง

   แตกับสิ่งกอสรางที่มั่นคงนั้นไมมีปญหา 
800 ครั้ง / ป

 6.0 - 6.9 แรง (Strong) สรางความเสียหายที่คอนขางรุนแรงไดในรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร 120 ครั้ง / ป
 7.0 - 7.9 รุนแรง (Major) สามารถสรางความเสียหายรุนแรงในบริเวณกวางกวา 18 ครั้ง / ป
 8.0 - 8.9 รุนแรงมาก (Great)  สรางความเสียหายรุนแรงไดในรัศมีเปนรอยกิโลเมตร 1 ครั้ง / ป
 9.0 - 9.9 รุนแรงมาก (Great)  "ลางผลาญ" ทุกสิ่งทุกอยางในรัศมีเปนพันกิโลเมตร 1 ครั้ง / 20 ป
 10.0 ขึ้นไป ทําลายลาง (Epic)  ไมเคยเกิด จึงไมมีบันทึกความเสียหายไว 0
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ÀÑÂ·ÕèäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¢ŒÒÁ
á¼‹¹´Ô¹äËÇ

ÀÑÂ·ÕèäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¢ŒÒÁÀÑÂ·ÕèäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¢ŒÒÁ
á¼‹¹´Ô¹äËÇ
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ÁÍ§¢ŒÒÁ
ÀÑÂ·ÕèäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¢ŒÒÁá¼‹¹´Ô¹äËÇ ÀÑÂ·ÕèäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¢ŒÒÁ

 ท้ังนี้ ทั่วโลกมีเขตรอยตอแผนเปลือกโลกท่ีทําใหเกิดแผนดินไหว
ตามมามากมาย แตจุดที่เปนรอยตอขนาดใหญ และเปนจุดเกิดแผนดินไหว
มากกวา 80% ของพืน้ท่ีอืน่ๆ ทัว่โลก คอื บรเิวณวงแหวนแหงไฟ (Ring of Fire) 
ที่อยูรอบมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งประกอบไปดวยหลายประเทศ เชน ญี่ปุน 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ชิลี นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ท่ีมัก
จะเกดิแผนดินไหว  นอกจากวงแหวนแหงไฟแลว กย็งัมแีถบทะเลเมดเิตอรเรเนยีน 
ทางทวีปยุโรปตอนใต แถบเทือกเขาอนาโตเลีย ที่ประเทศตุรกี ผานบริเวณ
ตะวนัออกกลาง จนถงึเทอืกเขาหมิาลัย เชน ประเทศอฟักานสิถาน ประเทศจนี 
และประเทศพมา
 อยางไรก็ตาม แผนดินไหวที่เกิดข้ึนในแตละครั้งจะมีพลังทําลายลาง
ไดมากแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับความรุนแรงที่รูสึกไดมากนอยเพียงใด และขึ้นอยู
กับระยะทางจากศูนยกลางแผนดินไหว โดยหากอยูใกลศูนยกลางแผนดินไหว 
ก็จะมีความเสียหายมากกวาจุดอื่นๆ ที่อยูหางออกไป
 สําหรับการวัดขนาดของแผนดินไหว ใชระบบการวัดไดหลายรูปแบบ 
แตทีเ่ปนทีน่ยิมท่ีสดุ คือ มาตราวดัขนาดของแผนดินไหวแบบรกิเตอร โดยขนาด
ของแผนดินไหวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีดังนี้

 ÍÑ¹´Ñº·Õè ÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§â´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº 

 I เปนอันดับที่ออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ
 II พอรูสึกไดสําหรับผูที่อยูนิ่งๆ ในอาคารสูงๆ
 III พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรูสึก
 IV ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว
 V รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว
 VI รูสึกไดกับทุกคนของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว
 VII ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหาย
 VIII เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา
 IX สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดี เสียหายมาก
 X อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ
 XI อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด
  ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเปนคลื่นบน พื้นดินออน
 XII ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคลื่นบนแผนดิน

 สําหรับการวัดความรุนแรงของแผนดินไหว ในประเทศไทยจะใชมาตราเมอรแคลลี่ ซึ่งมีทั้งหมด 12 อันดับ เขียนตามสัญลักษณเลขโรมันดังนี้

10 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



ขอขอบคุณแหลงขอมูล : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,
กรมอุตุนิยมวิทยา และกระปุกดอทคอม

ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ

 1. อยาต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาทานอยู
ในบานกใ็หอยูในบาน ถาทานอยูนอกบานก็ใหอยูนอกบาน เพราะสวนใหญ
ไดรับบาดเจ็บ เพราะวิ่งเขาออกจากบาน
 2. ถาอยูในบานใหยนื หรือหมอบอยูในสวนของบานทีม่โีครงสราง
แข็งแรง ท่ีสามารถรับนํ้าหนักไดมาก และใหอยูหางจาก ประตู ระเบียง 
และหนาตาง 
 3. กรณีอยู ในอาคาร ใหหาที่หลบกําบังในบริเวณที่ปลอดภัย 
พรอมใชมอืกาํบงัศรีษะและลาํคอ โดยหมอบบรเิวณใตโตะ เกาอีท้ีแ่ขง็แรง
ไมมีสิ่งของหลนใส หรือในจุดที่มีโครงสรางแข็งแรง ไมอยูใตคานหรือ
ใกลเสาอยู ใหหางจากประตู หนาตางที่เปนกระจกและเฟอรนิเจอร
ขนาดใหญที่สามารถลมลงมาได หามวิ่งหนีออกจากอาคารโดยใชลิฟต 
เพราะหากกระแสไฟฟาดับ จะติดคางอยูในลิฟต ทําใหขาดอากาศหายใจ
เสียชวีติได และไมควรใชบนัไดหนไีฟ เพราะอาจไดรับอนัตรายจากสิ่งของ
ที่รวงหลนจากแรงสั่นสะเทือน หรือบันไดหนีไฟอาจรวงหลนมาจากตึกได 
  4.  ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิ่งหอยแขวน
ตางๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โลงแจง 
 5. อยาใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ 
เพราะอาจมีแกสรั่วอยูบริเวณนั้น 
 6. หากกําลังขับรถ ใหหยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและรอจนกวา
เหตุแผนดินไหวสงบคอยขับรถตอ หามหยุดรถบริเวณใตสะพาน ทางดวน 
ปายโฆษณาและตนไมขนาดใหญ เพราะเสี่ยงตอการถูกลมทับ
 7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว 
 8. กรณีอยูบริเวณชายทะเล หากสังเกตเห็นนํ้าทะเลลดระดับ
อยางรวดเร็ว ใหรีบหนีข้ึนที่สูงหรือออกหางจากชายฝงทะเลใหมากที่สุด 
เพราะอาจเกิดคล่ืนสึนามิ ถาอยู ในเรือ ใหนําเรือออกสู กลางทะเล 
และรอจนกวาสถานการณสงบ จึงคอยนําเรือกลับเขาฝง

 สําหรับวิธีปฏิบัติตัว เมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้น ทางกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไดใหขอแนะนําไวดังนี้คะ

¡‹Í¹¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ

 1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน 
และใหทุกคนทราบวาอยูที่ไหน 
 2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 3.  ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย 
เปนตน 
 4.  ควรทราบตําแหนงของวาลวปดนํ้า วาลวปดกาซ สะพานไฟฟา 
สําหรับตัดกระแสไฟฟา 
 5. อยาวางส่ิงของหนกับนชัน้ หรอืหิง้สงูๆ เมือ่แผนดนิไหวอาจตกลง
มาเปนอันตรายได 
 6. ผูกเครื่องใชหนักๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน 
 7. ควรมีการวางแผนเร่ืองจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพราก
จากกัน เพื่อมารวมตัวกันอีกครั้งในภายหลัง 
 8. สร างอาคารบานเรือนใหเป นไปตามกฎเกณฑท่ีกําหนด 
สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
 9. ตรวจสอบบานเรือนและเครื่องใชตางๆ ภายในบานใหอยู 
ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ยึดติดอุปกรณและเฟอรนิเจอรตางๆ กับพ้ืน
หรือผนังบานอยางแนนหนา

ËÅÑ§¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ

  1. ควรตรวจตัวเองและคนข างเคียงว าได  รับบาดเจ็บหรือไม 
ใหทําการปฐมพยาบาลขั้นตนกอน 
  2. ควรรีบออกจากอาคารที่ เ สี ยหายทันที  เพราะหากเกิ ด
แผนดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได 
 3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมเีศษแกว หรอืวสัดแุหลมคมอืน่ๆ 
และสิ่งหักพังแทง 
 4. ตรวจสายไฟ ทอนํ้า ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส
ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวา ไมมีแกสรั่ว
 5. ตรวจสอบวาแกสร่ัวดวยการดมกล่ินเทานั้น ถาไดกล่ินใหเปด
ประตูหนาตางทุกบาน 
 6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 
 7. เปดวิทยฟุงคาํแนะนาํฉกุเฉนิ อยาใชโทรศัพท นอกจากจาํเปนจรงิๆ 
 8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอนํ้าทิ้งกอนใช 
 9. อยาเปนไทยมงุหรือเขาไปในเขตทีม่คีวามเสยีหายสงู หรอือาคารพงั 
 10. อยาแพรขาวลือ หรือหลงเชื่อขาวลือ

 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� Ø̈ÌÒÏ µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
¨Ò¡ÀÑÂá¼‹¹´Ô¹äËÇ Ö̈§ä´Œ Ñ̈´ãËŒÁÕ·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÁÒªÔ¡
à¾×èÍÊ§à¤ÃÒÐË�ÊÁÒªÔ¡·Õè»ÃÐÊºÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ ¤ÃÍº¤ÅØÁ
ÀÑÂµ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé

 กรณีธรณีพิบัติภัย ไมเกิน 20,000 บาท

 กรณีอุทกภัย ไมเกิน 20,000 บาท

 กรณีวาตภัย ไมเกิน 20,000 บาท

 กรณีอัคคีภัย (มีประกันอัคคีภัย) ไมเกิน 50,000 บาท

 กรณีอัคคีภัย (ไมมีประกันอัคคีภัย) ไมเกิน 100,000 บาท

 ทั้งนี้  สหกรณพิจารณาเงินสวัสดิการตามสัดสวนความเสียหาย
จากรูปถายที่แสดงความเสียหายอยางนอย 4 รูป ซึ่งรูปตองแสดงใหเห็นถึง
ความเสียหายภายในและภายนอกนอกตัวบาน และเห็นเลขท่ีบานท่ีเกิด
ความเสียหายชัดเจน 

 นอกจากรูปถายแลว สิ่งที่สมาชิกตองเตรียมมาเพื่อรับสวัสดิการ ไดแก 
สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานที่คัดจากสํานักงานเขต โดยสมาชิก
ที่ประสบภัยดังกลาวตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ประสบภัยมาแลวเปน
เวลาติดตอกัน ไมนอยกวา 180 วันนับถึงวันที่ประสบสาธารณภัย หากสมาชิก
มีชื่อเปนผูอาศัยจะไดรับเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินสวัสดิการ นอกจากนี้ 
ในกรณทีีส่มาชกิเปนคูสมรสของเจาบาน ตองนาํใบสาํคญัการสมรส สาํเนาบตัร
ประชาชนของเจาบาน มาเพิ่มเติมอีกดวย

 ÀÑÂµ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ñé§·Õèà¡Ô´¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔËÃ×Í¹íéÒÁ×ÍÁ¹ØÉÂ� 

ËÒ¡àÃÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ àµÃÕÂÁµÑÇã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹äÇŒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‹Ò§æ äÇŒ 

¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‹Ò§æ ¡ç¨ÐºÃÃà·ÒËÃ×ÍÅ´Å§ 
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***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ
“ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,

chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน

 ♦ เน้ือท่ี 125 ไรเศษ อ.ลําลูกกา คลอง 14 จ.ปทุมธานี
(ที่ดินทํานา) ราคาไรละ 1 ลานบาท สนใจติดตอ คุณบุญชู ยันตศิริ
คณะแพทยศาสตร โทร. 081-406-9467

 ♦ เนื้อที่ 200 ตร.ว. อ.คลองหลวง คลอง 3 จ.ปทุมธานี ราคา 
1,200,000 บาท สนใจติดตอ คุณสุวรรณ สุขโข คณะวิทยาศาสตร 
โทร. 089-067-8070

 ♦ เนื้อที่ 4 ไร ซ.36 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ (ติดดานหลังม.สยาม) ราคาตร.ว.ละ 70,000 บาท
สนใจติดตอ คุณอภิญญา สังกะนิษฐ คณะแพทยศาสตร 
โทร. 086-504-9149

ขายบานพรอมที่ดิน

 ♦ หมูบานปากเกรด็วลิเลจ เนือ้ท่ี 21 ตร.ว. ถ.ตวิานนท-ปากเกรด็ 
20 (3 หองนอน 2 หองนํ้า 1 ครัว แอร 2 เครื่อง พัดลม 5 ตัว จอดรถ
ได 2 คัน และเคเบิลทีวี) ราคา 1,700,000 บาท สนใจติดตอ คณุลดัดา
สุทธิโคตร คณะวิทยาศาสตร โทร. 0-2218-5416-7, 089-140-0390

ขายทาวนเฮาส

 ♦ หมูบานพฤกษา 17 เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี (2 ชั้น 3 หองนอน 2 หองนํ้า) ราคา 950,000 บาท 
สนใจตดิตอ คุณพสษิฐวส ุมวงประเสรฐิ สํานกับรหิารทรพัยากรมนษุย 
โทร. 085-959-3377

 ♦ หมูบานพฤกษา เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน 
สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ โทร. 0-2218-0555 ตอ 1205, 088 -881-0156

 ♦ เคหะทุงสองหอง เน้ือท่ี 19 ตร.ว. ถ.วิภาวดีรงัสติ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ นายพารา 
รื่นสุนทร คณะเภสัชศาสตร โทร. 089-751-7754

ขายดาวนทาวนเฮาส

 ♦ หมูบานคัทลียาวิลล เน้ือท่ี 18 ตร.ว. 2 ชั้น ถ.ลําลูกกา
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี (ไมติดคางวด มีประกันอัคคีภัย) 
ราคา 45,000 บาท สนใจติดตอ คุณสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธ์ิ 
สํานักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-3685-7, 081-981-6457

ขายรถยนต

 ♦ โตโยตา รุนอแวนซา ป 2012 รุนทอป สีขาว เครื่องยนต 
1,500 ซีซี ราคา 520,000 บาท สนใจติดตอ คุณพิมสิริ เดชอรัญ 
ขาราชการบํานาญ โทร. 081-141-1545

อื่นๆ

 ♦ ขายเครื่องซักผาโตชิบา รุนไฮบริจ 11 ก.ก. (สภาพใหมเอี่ยม
ใชงาน 2-3 ครั้ง เครื่องอยูในประกัน) ราคา 10,000 บาท สนใจติดตอ
คุณชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 
0-2218 -3685, 0-2461-0221, 087-076-3539

 ♦ ขาย Macbook Pro 15 inch. I7 ราคา 30,000 บาท 
สนใจติดตอ คุณมณเทียร สมดี สํานักระบบบริหารกายภาพ 
โทร. 0-2218-0135

 ♦ ทัวรแคชเมียร เดนิทาง 2 ทานขึน้ไปราคาทานละ 26,500 บาท 
(ราคาเฉพาะคาทัวร วีซา โรงแรม พาหนะทองเท่ียว และคาอาหาร 
ไมรวมคาตั๋วเครื่องบิน) สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ 
สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247 หรือที่ kantatip@gmail.com

 ♦ ขายเสื้อผาทหาร เสื้อผามัน และอื่นๆ ที่ตลาด Siam Night 
Bazaar Zone A70 ตั่งแตเวลา 15.00-22.00 น. ลดราคาพิเศษสําหรับ
ชาวจุฬาฯ ทุกทาน สนใจตดิตอ คุณวนัิย ติธรรมโม คณะเศรษฐศาสตร 
โทร. 095-750-0320

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

นายสายชล ผดุงวงษ คณะแพทยศาสตร

นางสาวจินตนา งามจันทึก ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤษภาคม 2557

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè 
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÏ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9 â·Ã. 0-2218-0555

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  306  คน

หนานี้มีรางวัล

ตอบผิด  104  คนตอบถูก  202  คน

เกม
สวนที่หนึ่ง

จับรางวัลโดย

à©ÅÂ
Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ
»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
¾ÄÉÀÒ¤Á

2557

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน มิ.ย. 2557

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน

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

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

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

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

1. นางนงนุช ธีรกรชัยธวัช 321140 วิศวกรรมศาสตร

2.  นางอัจฉรา สิทธิพันธ  331115 หอประวัติจุฬาฯ

3.  นางสาว วันเพ็ญ ซินเฮง 341815 ทันตแพทยศาสตร

4. นางกรรณิการ พูลสมบัติ 341856 สถาบันภาษา

5. นางสาวแกวทิพย ประจักษจิตร 415781 สํานักบริหารวิจัย

“«Ùâ´¡Ø”
วิธีเลน : เติมตัวเลข 1-9 ลงใน

ชองวาง โดยในตารางตวัเลข 3 x 3  

ในแถวแนวนอน และแถวแนวตั้ง

ตัวเลขตองไมซํ้ากัน

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัการประชมุใหญสามัญประจาํป 

2556 ครั้งที่ 2 ในวันที่

ลูกคนที่ 5 ชื่อ susan

 สหกรณใหทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุน
สงเสรมิการศกึษา ประจาํป 2557 แกสมาชกิครอบครวัละ 
1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท โดยสมาชิกตองเลขประจําตัว
ไมเกิน 561471

สวนที่สอง
à©ÅÂ

6. นางสาวลลิตภัทร นาคะกุล 430868 สํานักบริหารระบบกายภาพ

7. นางสาวจุไรรัตน สินจินา 463610 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

8. นางสาวโสลัดดา ชัชวาลวิจิตร 483956 บัณฑิตวิทยาลัย

9. นางสาวกมลรัตน ยอดใส 512995 แพทยศาสตร

10. นางเชอรลี่ สวางคง D91088 สมาชิกสมทบ

 นายอุดม สายโน  สังกัด สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

สวสัดกิารทุนสงเสรมิการศกึษา บุตรสมาชกิ ป 2557

 3.  เงินเดือนปจจุบัน

  ยกตวัอยางเชน สมาชกิเปนพนกังานมหาวทิยาลยั เงนิเดอืนขณะนั้น 17,000.- บาท และมอีายกุารเปนสมาชกิ ณ วนัที่กู 4 ป 

7 เดอืน สมาชกิจะสามารถกูไดโดยนาํอตัราเงนิเดอืนคูณดวยจาํนวนเทาที่กาํหนด(ตามตารางดานบน) เทากบัวงเงนิที่สมาชกิจะกูสามญัได 

(คอื 17,000 x 17 เทา = 289,000.- บาท) ทั้งนี้วงเงนิกูสามญัสูงสดุตองไมเกนิ 600,000.- บาท

  ตามตัวอยางนั้น แมสมาชิกจะคํานวณวงเงินกูสามัญได 289,000.- บาท แตเมื่อมายื่นกูเจาหนาที่ตองดูขอมูลอื่นๆ ประกอบ

การกูเงนิดวย ดงันี้ 

  1. หากใชบคุคลคํ้าประกนั ตองดูเงนิเดอืนคงเหลอืสทุธ ิและระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาจาง (เฉพาะพนกังานมหาวทิยาลยั

สญัญาจางตํ่ากวา 5 ป) และวงเงนิของผูคํ้าประกนั ประกอบการกูดวย เพราะหากสมาชกิมเีงนิเดอืนคงเหลอืสทุธไิมพอที่จะชาํระเงนิกู

ตอเดอืน หรอืระยะเวลาของสญัญาจางเหลอืนอย (เฉพาะพนกังานมหาวทิยาลยัสญัญาจางตํ่ากวา 5 ป) และผูคํ้าระบวุงเงนิการคํ้าประกนันอย

กจ็ะทาํใหกูเงนิไดนอยลงตามไปดวย

  2.  ใชหุนคํ้าประกนั เจาหนาที่จะดูหุนของสมาชกิที่นาํมาใชคํ้าประกนั ไมเกนิ 95% ของเงนิหุนที่ม ีหากสมาชกิมหีุนนอยกวา

วงเงนิที่คาํนวณได สมาชกิกส็ามารถกูเงนิสามญัสูงสดุตามเงนิหุนที่มเีทานั้น

  วงเงินคํ้าประกัน เมื่อทราบวงเงนิกูไดแลว วงเงนิคํ้าประกนักม็จีาํนวนเทากบัวงเงนิกูนั่นเอง แตวงเงินทัง้สองอยางแยกออก

จากกัน หมายความวา ถาสมาชกิมวีงเงนิกูสามญัได 289,000.- บาท สมาชกิกส็ามารถคํ้าประกนัผูอื่นไดเปนจาํนวนเงนิ 289,000.- บาท

เชนกัน ถาสมาชิกใชวงเงินใดวงเงินหนึ่งอีกวงเงินก็ยังคงอยู เชน สมาชิกกูสามัญไปแลว 200,000.- บาท ก็ยังคงมีวงเงินคํ้าประกัน 

289,000.- บาทเตม็ ไมไดเสยีหรอืลดจาํนวนของวงเงนิคํ้าประกนัไปแตอยางใด อกีประการ คอื วงเงนิคํ้าประกนันี้ สมาชกิจะใชคํ้าประกนัได

จนเต็มวงเงิน โดยระบุจํานวนเงินที่จะคํ้าประกันในสัญญาคํ้าประกันใหชัดเจน วาตนเองมีความประสงคคํ้าประกันในวงเงินเทาไหร

เพื่อปองกนัตนเองในการรบัผดิชอบเมื่อผูกูไมชาํระหนี้นั้นดวย หากสมาชกิคํ้าประกนัเตม็วงเงนิแลวจะไมสามารถคํ้าประกันผูอื่นไดอกี

 วงเงนิกูสามญั กบัวงเงนิคํา้ประกนัเงินกูสามญัเหมอืนหรือตางกนัอยางไร 
และจะทราบวงเงินดังกลาวอยางไร

สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจาง สมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

เปนสมาชกิ 1 ป ไมถงึ  2 ป กูได 11 เทาของเงนิเดอืน

เปนสมาชกิ  2 ป ไมถงึ  3 ป กูได 13 เทาของเงนิเดอืน

เปนสมาชกิ  3 ป ไมถงึ  4 ป กูได 15 เทาของเงนิเดอืน

เปนสมาชกิ  4 ป ไมถงึ  5 ป กูได 17 เทาของเงนิเดอืน

เปนสมาชกิ  5 ป ขึ้นไป   ใหหลกัเกณฑเดยีวกบัขาราชการ

    หรอืลูกจาง

 เปนสมาชกิ  1 ป  ไมถงึ  5 ป  กูได  17 เทาของเงนิเดอืน

 เปนสมาชกิ  5 ป  ไมถงึ  11 ป  กูได 20 เทาของเงนิเดอืน

 เปนสมาชกิ  11 ป  ไมถงึ  13 ป  กูได  24 เทาของเงนิเดอืน

 เปนสมาชกิ  13 ป  ไมถงึ  15 ป  กูได  25 เทาของเงนิเดอืน

 เปนสมาชกิ  15 ป  ไมถงึ  17 ป  กูได  26 เทาของเงนิเดอืน

 เปนสมาชกิ  17 ป  ไมถงึ  19 ป  กูได  27 เทาของเงนิเดอืน

 เปนสมาชกิ  19 ป ขึ้นไป    กูได  28 เทาของเงนิเดอืน

วงเงินกูสามัญของสมาชิก กับวงเงินคํ้าประกันเงินกูสามัญนั้นมีจํานวน “เทากัน”

วงเงินกูสามัญ   

สมาชกิสามารถคาํนวณวงเงนิ กูสามญัไดโดยใชขอมูล ดงันี้

 1.  ประเภทการจางงานของสมาชิก 

 2.  อายุการเปนสมาชิก
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จายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
งวดครึ่งปแรก ประจําป 2557
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยงวดครึง่ปแรก ประจาํป 2557 

จะจายใหสมาชิกในวันจันทรที่ 30 มิถุนายน 2557 

โดยโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก

 ระบบ Krungsri Phone 1572 และ ระบบ  
Krungsri Online วนัท่ี 28-29 มิถนุายน 2557
เพือ่คาํนวณดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยงวดครึง่ปแรก 

ท้ังน้ีสมาชิกสามารถใชบริการไดตามปกติตั้งแต

วันจันทรที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนตนไป

ครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท
ยื่นรับทุนตั้งแตวันนี้ – 17 กันยายน 2557

4,0004,0004,0004,0004,0004,000
สวสัดกิารทุนสงเสรมิการศกึษา บุตรสมาชกิ ป 2557

“ไมจํากัดอัตราเงินเดือน”

งดใหบริการฝาก-ถอนเงินฝาก

ผานระบบ ATM
งดใหบริการฝาก-ถอนเงินฝาก

ผานระบบ ATM

ยื่นรับทุนตั้งแตวันนี้ – 17 กันยายน 2557ยื่นรับทุนตั้งแตวันนี้ – 17 กันยายน 2557ยื่นรับทุนตั้งแตวันนี้ – 17 กันยายน 2557ยื่นรับทุนตั้งแตวันนี้ – 17 กันยายน 2557

ตรวจสอบยอดดอกเบี้ย
ดวยการปรับสมุดรายงานบัญชีเงินฝากออมทรัพย
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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

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
8 ธนาคาร 9 แหง ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏิบัติดังน้ี : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุ
ไวขางตน) พรอมสาํเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ เพือ่เขยีน
ใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทาน
ไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

เมื่อครบกําหนด
สหกรณจะโอนเงินตน

พรอมดอกเบี้ยเขาที่บัญชี
ออมทรัพยของสมาชิก

หากสมาชิกมีความประสงค
จะฝากประจําตอ

เงนิฝากประจาํเงินฝากประจํา

ตองติดตอที่สหกรณ
ฝายเงินฝาก

โทร 02-218-0555 ตอ 1805


