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ปที่ 54 ฉบับที่ 7

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ขาว เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

ภาพปกโดย น.ส.ฉัตรลดา ไชยแกว
ภาควชิาการออกแบบอตุสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาฯ



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.)

 “...ความเพียรนี่หมายความวา ไมใชความเพียรในการทํางานเทานั้นเอง หมายถึงความเพียร
ทีจ่ะขมใจตวัเองดวยความกลาหาญท่ีจะขมใจตัวเองใหอดทน ไมใชอดทนแลวก็เหมอืนวาใครทาํก็ทาํไป 
เราทนเอาไว เทากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไมใชอดทนที่จะยังไมเห็นผล อดทนที่จะทราบวาสิ่งใด
ที่เราทําตองใชเวลา ถาเราอดทน หรือถาพูดตามธรรมดาวา “เหนียว” ไว อดทนในความดี ทําใหดี 
เหนียวไวในความดีแลวภายภาคหนาไดผลแน”

กระแสพระบรมราโชวาท พระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย

ในโอกาสเขาเฝาฯ

ณ อาคารใหม สวนอัมพร วันเสารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



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

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 14,910 15,054 15,078

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,340 11,391 11,394

  - สมาชิกสมทบ 3,569 3,662 3,683

1.  สินทรัพยรวม 34,095,197,726.03 35,431,334,523.20 35,252,456,082.53

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 4,834,002,053.88 4,927,295,564.15 4,961,448,685.70

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 9,807,796,089.58 10,751,399,723.99 10,862,040,894.91

  1.3  เงินลงทุน 19,037,467,461.09 19,513,910,867.47 19,163,426,345.54

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 548,674,712.35 671,665,128.55 677,425,699.88

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,542,934,756.82 16,898,900,061.18 16,540,645,365.46

    1.3.3  เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น 1,945,857,991.92 1,943,345,677.74 1,945,355,280.20

  1.4  สินทรัพยอื่น 415,932,121.48 238,728,367.59 265,540,156.38

2.  หนี้สินรวม 19,155,656,027.08 20,655,565,077.06 20,357,493,906.06

  2.1  เงินกูยืม 8,924,000,000.00 9,954,000,000.00 9,384,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 9,170,486,425.57 9,860,894,275.08 10,084,443,244.11

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 817,119,962.68 656,607,888.90 683,381,637.75

  2.4  หนี้สินอื่น 244,049,638.83 184,062,913.08 205,669,024.20

3.  ทุนของสหกรณ 14,907,896,394.33 14,775,769,446.14 14,894,962,176.47

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,204,881,880.00 11,418,445,708.00 11,479,085,200.00

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

  3.3  ทุนสะสม 737,440,085.08 818,301,677.98 801,292,984.98

  3.4  อื่นๆ 133,660,103.65 239,072,106.34 217,697,288.96

  3.5  กําไรสุทธิ 993,054,936.59 311,735,102.35 408,671,851.06

4.  รายได  1,618,817,830.55 550,277,281.75 702,691,853.67

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 210,346,369.52 80,932,805.91 101,522,980.12

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 454,585,758.48 186,454,338.12 237,249,725.79

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  858,321,323.19 245,282,495.53 316,573,784.61

  4.4  รายไดอื่น 95,564,379.36 37,607,642.19 47,345,363.15

5.  คาใชจาย 625,762,893.96 238,542,179.40 294,020,002.61

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 532,093,956.14 190,378,775.99 239,454,522.57

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 93,668,937.82 48,163,403.41 54,565,480.04
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ผานไปแลวนะครบัสาํหรบัการประชมุใหญวสิามญั ประจาํป 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวนัพธุที่ 18 มถินุายน 2557 

ที่ผานมา ซึ่งมวีาระการประชมุที่สาํคญั 2 วาระ ดงันี้ 

 1. การเลอืกตั้งกรรมการดาํเนนิการ เขตที่ 6 ประจาํป 2557 (เลอืกตั้งใหม) ซึ่งที่ประชมุฯ ไดมีมตเิลอืกตั้ง 

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร เปนกรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

 2. รายงานผลความคืบหนาของคณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวางสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด โดย ผศ.ปริญญา 

ผองผุดพันธ ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ เปนผูรายงานผล สรุปไดวา เอกสารการทํานิติกรรมสัญญา

เงินกูและนิติกรรมจํานองระหวางสองสหกรณนั้นถูกตอง ครบถวนตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

โดยในระหวางการศึกษาขอมูล คณะกรรมการศึกษาฯ ไดมีขอเสนอแนะเล็กนอยมายังคณะกรรมการสหกรณ 

เชน ใหเปลี่ยนกรมธรรมประกนัอคัคภียัใหม และใหจดัจางบรษิทัประเมนิมูลคาหลกัทรพัยจาํนอง เพื่อใหทราบมูลคา

ของทรัพยสินที่เปนราคาที่ถูกตอง แทจริง นาเชื่อถือและเปนปจจุบันของตลาด ซึ่งทางคณะกรรมการสหกรณ

ออมทรพัยจฬุาฯ กไ็ดจดัทาํตามขอเสนอแนะเรยีบรอยทกุประการ

 สมาชิกหลายทานที่สอบถามผมเรื่องการยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการทุนของสหกรณ ทั้งทุนสงเสริม

การศกึษา และทนุเรยีนด ีวากลวัจะไมทนัเวลา เพราะปนี้มหาวทิยาลยัทกุแหงไดเลื่อนการเปดภาคการศกึษา 

 ผมขอแจงใหสมาชิกสบายใจไดนะครับ เพราะสหกรณของเราก็ขยายเวลาการใหเงินทุนทั้งสองประเภทไป

เชนเดยีวกนั เพื่อใหสมาชกิทกุทาน ทกุครอบครวัไดรบัสทิธปิระโยชนที่ทานควรไดรบัอยางทั่วหนาครบั

 อกีเรื่องที่สมาชกิสอบถามผมอยางมาก คอื ปนี้สหกรณจะพาสมาชกิไปสมัมนาเมื่อไหร ที่ไหน และมหีวัขอ

สัมมนาอะไรนาสนใจบาง ผมขอแจงใหสมาชิกทราบวา สหกรณจะจัดสัมมาสมาชิกอาวุโสขึ้นในวันที่ 13 – 14 

กันยายน 2557 สวนสัมมนาสมาชิกจัด 2 รุนอยางทุกๆ ป รุนที่ 1 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 และรุนที่ 2 

วนัที่ 27 - 28 กนัยายน 2557 ทราบวนัที่กนัแลว ทานใดที่ยงัไมเคยเขารวมใน 2 ปที่ผานมากเ็ตรยีมตวัมาลงทะเบยีน

เขารวมกนัได ซึ่งวนัเวลาการลงทะเบยีนและสถานที่สมัมนาจะแจงตอไปนะครบั

 สมาชกิครบั สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ของเราจะเตบิโต และเขมแขง็อยางทกุวนันี้ไมได หากขาดการสนบัสนนุ 

และความรวมมืออยางดียิ่งของสมาชิกทุกคนตลอดมา ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ทําใหสหกรณของเรา

เปนสหกรณมคีณุภาพ และเปนสหกรณชั้นนาํสหกรณหนึ่งในขบวนการสหกรณ ผม คณะกรรมการ และเจาหนาที่

ทกุคนจะมุงมั่นทาํงานอยางเตม็ที่ เตม็กาํลงั เพื่อมอบสิ่งดีๆ  กลบัคนืใหสมาชกิทกุทานนะครบั

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



นายสยาม

 “ตาแชม” เปนคนที่..ไมชอบเขาวดัฟงเทศน ฟงธรรมะ อยางคนอื่นเขา 
แกชอบสวดมนตภาวนา ขอพรพระเจาที่ตนเอง เคารพนับถือ กราบไหว 
อยูในบาน ตาแชมสวดมนตภาวนาขอพรพระเจาทุกวัน เพราะตาแชม

เชื่อวา พระเจาจะคอยดูแลปกปองใหความชวยเหลือตาแชม

ในยามทุกขยากเสมอ

 อยูมาวันหนึ่ง เกิดเหตุราย มีภัยธรรมชาติ นํ้ากําลังจะทวมบาน 
ชาวบานตางพากันรีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด มีแตตาแชมเทานั้นที่ไมยอม
หนไีป ตาแชมบอกกบัทกุคนวา.. “ขาไมไปหรอก ขาสวดมนตขอพรพระเจา
ทุกวัน พระเจามีอิทธิฤทธิ์ ทานตองมาชวย ไมทิ้งขาใหลําบากอยูแลว
ขาจะโงหนทีาํไม เดี๋ยวพระเจากม็า..”
 ชาวบานชวยกันเตือนวา..นํ้ากําลังทวมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตาแชม
หนีเถอะ แตตาแชมก็ไมสนใจ เอาแตนั่งสวดมนตภาวนาบนบานตอไป
อยางไมลดละ เพราะเชื่อวาพระเจาจะมาชวยเหลอืตนเอง ใหรอดพนจาก
ภัยอันตรายได แต....รอแลวรอเลาก็ไมมา ตาแชม จึงไดแตบนพึมพํา
ในใจตนเองวา “เอ..ทําไมพระเจาไมรีบมาชวยเรา” หรือวา “พระเจา
ตดิธรุะกาํลงัชวยคนอื่นอยู โธ..พระเจา รบีมาชวยตาทเีถอะ” ตาแชมกไ็ดแต
นั่งสวดภาวนาอยูอยางนั้น นํ้ากท็วมสงูขึ้นมาเรื่อยๆ ถงึชั้นสองของตวับานแลว 
ตอมา.. 
 มีคนพายเรือลําหนึ่งมา เขารองตะโกนเรียกวา “ตาแชมลงเรือ
หนเีถอะ นํ้ากาํลงัทวมสงูมากแลว อกีไมนานคงทวมถงึหลงัคา รบีหนกีนัเถอะ
ตาแชม” แตตาแชมกย็งัไมยอมลงเรอื แถมยงัขบัไลชายหนุมที่พายเรอืมารบั 
ตอมา.. 
 นํ้าก็ทวมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบถึงหลังคา ตาแชมตองปนหลังคา
มานั่งสวดมนตภาวนาขอพรพระเจาอยูบนหลังคา อยูๆ ก็มีเฮลิคอปเตอร
ลําหนึ่งบินมา มีคนทิ้งบันไดเชือกลงมา แลวรองตะโกนบอกตาแชมวา 
“คุณตาขึ้นเครื่องเถอะ นํ้าจะทวมหมดแลวเดี๋ยวจมนํ้าตายนะตา”
แตตาแชมก็ยังไมยอมขึ้นเครื่อง แถมยังตะโกนบอกคนบนเฮลิคอปเตอร
วา.. “คณุไปเถอะ ตาไมไปหรอก เดี๋ยวพระเจากม็าชวยตาแลว ทานกาํลงั
ทดลองใจของตาดูเทานั้นเอง” 
ตอมา.. 
 นํ้าสงูขึ้นเรื่อยๆ จนนํ้าทวมหมดทั้งบาน ทาํใหตาแชมตองจมนํ้าตาย 
พอตายแลว ยมบาลมารับตัวไปพิจารณาวาตาแชมจะไดขึ้นสวรรคหรือ
ลงนรก แตทานยมบาลยังไมทันไดพิจารณาคดี ก็ไดยินเสียงตาแชม 
ดาพระเจาตางๆ นานา วาพระเจาเลวอยางนั้นอยางนี้ ไมยอมมาชวยเหลอืตนเอง 
 เทวดาบนสวรรค ไดยินเขา จึงรีบลงมาอธิบายแทนพระเจาวา 
“เจาคิดผิดแลวตาแชม พระเจาไมไดใจจืดใจดําทอดทิ้งตาเลยนะ
ตรงกันขาม พระเจาไดชวยชีวิตตาแชม ตั้งแตนาทีแรกที่ตาแชมสวดมนต
ขอพรแลว” ลองคดิดูดีๆ  ซ.ิ.ตาแชม 

 ศาสนาทุกศาสนานั้น มีหลักคําสอนตางๆ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน โดยทุกศาสนา
มีเปาหมายเดียวกัน คือ “มุ งใหทุกคนมีธรรมะ มีคุณธรรม และสอนใหคนเปนคนดี” ดังนั้น 
ศาสนาแตละศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนของตนเอง เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ในเดือน
แหงอาสาฬหบูชานี้ จึงมีนิทานสนุกๆ พรอมหลักธรรมคําสอนดีๆ ที่ผูอานสามารถนําไปใชปรับใชในชีวิต
ประจําวันไดมาเลาใหทุกทานฟง

µÒáª‹Á ¹Ñ¡¢Í¾Ã

ที่มา : http://www.dhammatoon.com

ครั้งแรก.. 
 พระเจาใชอิทธิฤทธิ์ ดลใจใหชาวบานมาบอกตาแชมวา นํ้าทวม
ใหรบีหนไีป แตตาแชมกไ็มยอมไปใชไหมละ 
ครั้งที่สอง.. 
 พระเจาใชอิทธิฤทธิ์ ดลใจใหคนพายเรือมาชวยรับตาแชม ใหหนี
ไปดวย แตตาแชมกไ็มยอมไปอกีใชไหมละ 
ครั้งที่สาม.. 
 พระเจากลวัตาแชมจมนํ้าตาย จงึใชอทิธฤิทธิ์ดลใจใหคนขบัเฮลคิอปเตอร
รบีมาชวยรบัตาแชมใหหนไีปกบัเขา แตตาแชมกย็งัไมยอมไปอกีใชไหมละ 
 ตาแชมคิดตามเรื่องราวที่เทวดาพูด ก็ไดฉุกคิด สํานึกในพระคุณ
ของพระเจาไดแตนั่งรองไห เพราะสาํนกึผดิที่ดาวาพระเจาตางๆ นานา
เทวดาจึงพูดอีกวา.. 
 เห็นหรือยัง พระเจาชวยตาแชมไวถึง 3 ครั้งแลว แตเพราะตัว
ตาแชมเองตางหากละ ที่ไมยอมรบัความชวยเหลอืจากพระเจาเลย จงึตอง
จมนํ้าตายอยางนี้
 ยมบาลจงึพูดวา “เทวดาพูดถูกตองแลวละ ตาแชมเอยจงอยาโกรธ
พระเจาเลย คุณงามความดีที่ตาแชมไดสรางกําลังจะชวยใหตาแชม
ไดขึ้นสวรรคแลวนะ แตเพราะตาแชมดาวาพระเจา ทําใหตาแชมตอง
ตกนรกกอนเพื่อชดใชกรรมเกานี้จงึจะไดขึ้นสวรรค”
 ตาแชม พูดวา “ครับทานยมบาล โปรดจงลงโทษขา ตามเห็น
สมควรเถดิ”
 เทวดาจึงรีบพูดวา.. “ทานยมบาล ไมตองลงโทษตาแชมให
ตกนรกหรอก ยกเวนการลงโทษใหตาแชมไดขึ้นสวรรคเทอญ” 
 ตาแชมไดฟงดังนั้น ก็รองไหกมลงกราบเทวดาขอบคุณพระเจา
ที่ชวยเหลอืตน 
 นทิานเรื่องนี้สอนใหรูวา
  “ผูฉลาด ยอมรูจักชวยเหลือตนเองกอนเสมอ”

 ดั่งธรรมภาษติวา
  “อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ คือ ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน”

 ทุกทานตองรู จักพึ่งพาตัวเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ในการประกอบกิจการงาน ในการประกอบคุณงามความดี เพื่อยกระดับ
ชีวิตของตนใหสูงขึ้น ไมคิดแตจะเอาดีดวยการออนวอน ขอพร บวงสรวง
หากแตการชวยเหลือตนเองไดนั้นก็ไมใชคิดทะนงตนวาทําไดเอง 
ไมตองพึ่งพาใคร เพราะตามหลักแลวทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกันไมมาก
ก็นอย ฉะนั้นการนําหลักธรรมคําสอนไปใชในการดํารงชีวิตเปนสิ่งที่ดี
และถูกตอง แตกต็องปฏบิตัใิหพอเหมาะพอด ี ไมมากเกนิไป และไมนอย
เกนิไป นั่นคอื การเดนิทางสายกลางดวย
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CU Coop Member
Application

By It-CU Coop

 สวัสดีสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกทาน 
หลังจากที่มีการเปดตัว CU Coop Member Application 
เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2557 ท่ีผานมา เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับสมาชิกไดตรวจสอบขอมูลที่ดําเนิน
ธุรกรรมตางๆ กับสหกรณใหอุนใจกันแลว จนกระทั่ง
ตอนนี้ผานไปเกือบ 5 เดือนแลว มีสมาชิกใหความสนใจ
เขามาดาํเนนิการติดต้ังและขอรับ Username และ Password 
เปนจาํนวนมาก แตก็ยงัมสีมาชกิอกีหลายทานทียั่งไมทราบ

CU Coop Member Application คืออะไร
 CU Coop Member Application คือ Application ที่สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
รวมกับ บริษัท ดโีคซ่ี จาํกัด พฒันาขึน้เพือ่อํานวยความสะดวกใหแกสมาชิก สามารถเขาถึงบรกิารและขาวสาร ประชาสมัพนัธตางๆ
ในสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไมวาจะเปนการตรวจสอบยอดทุนเรือนหุน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หรือเงินกูคงเหลือ รวมไปถึงการตรวจสอบภาระการค้ําประกันของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลสวนตัวเหลานี้
ไดดวยตัวเองในรูปแบบออนไลนผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟน

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรบัและการ Download

 CU Coop Member Application รองรับระบบ
ปฏิบัติการ iOS และ AndroidOS โดยคุณสามารถเขาไป 
Download Application ไดที่

 ➤  ระบบปฏบิตักิาร iOS ดาวนโหลดไดที ่App Store

 ➤  ระบบปฏิบัติการ AndroidOS ดาวนโหลด
ไดที่ Play Store

หรือสงสัย และสอบถามถึงวิธีการใชงานแอพพลิเคชั่นนี้อยูพอสมควร วันนี้เราจึงกลับมาบอกถึงประโยชน
และวิธีการใชงานอีกครั้ง ใครที่ยังไมรูจะได ไมตกเทรน ใครที่รูแลวก็ทบทวนไปในตัวครับ

Play StoreApp Store
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 นอกจากจะชวยอํานวยความสะดวกและเปนประโยชนในการเช็คยอดเงินที่ฝากอยูกับสหกรณใหอุนใจแลว 
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยังคงไมหยุดย้ังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิก ซึ่งมีขาวแววๆ
มาวา CU Coop Member Application เวอรชั่นใหมกําลังพัฒนาอยู และเตรียมพบกันไดในเร็วๆ นี้

 หากสมาชิกมีขอสงสัย ตองการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดต้ัง การเขาระบบ การใชงาน หรือขอรหัสผาน 
สามารถติดตอทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0 2218 0555 ตอ 1800 ทุกวันและเวลาทําการนะครับ 

การสมคัรใชบรกิาร CU Coop Member Application

 เพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบขอมูลสวนตัวของสมาชิก ทุก
ครั้งท่ีตองการเขาใชงาน CU Coop Member Application จะตองทําการ 
Log in ดวย Username และ Password ซึ่งสมาชิกสามารถขอรับ Username 
และ Password ไดโดย การลงทะเบียนผานเจาหนาที่สหกรณ  ซึ่งสมาชิก
สามารถติดตอขอรับวิธีการใชงาน Application พรอมกับรับ Username และ 
Password ไดที่เจาหนาที่ ดังนี้

 สํานักงานใหญ อาคารจามจุรี 9 : เคานเตอรประชาสัมพันธ หรือ 
เคานเตอรเงินฝาก
 สาขา ภายในมหาวิทยาลัย : เคานเตอรเงินฝากทุกสาขา

เริ่มใชงาน CU Coop Member Application กันเลย

 เมื่อสมาชิกตองการใชงาน CU Coop Member Application สมาชิกจะตองทําการ Log in ดวย Username และ Password 
ที่ไดทําการขอรับจากสหกรณแลว นอกจากนี้ สมาชิกตองทําการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวย 3G/EDGE/GPRS หรือ WIFI เมื่อเขาสู
ระบบไดแลว ระบบจะแสดงขอมูลเบื้องตนของสมาชิก พรอมกับรูปถายประจําตัวของสมาชิก

วิธีการ Log in
ปุมดานบน ซายสุดของจอ

สัญลักษณ                คือปุม

เมนูของ Application นี้ 

เมือ่กดไปแลวจะพบกบัเมนตูางๆ 

ของ Application ที่คอย

จะอํานวยความสะดวกในการ

รบัทราบขอมลูตางๆ ของสมาชกิ 

ดังรูปนี้

ใชงานตามฟงกชั่นเมนูดังภาพไดเลยเมื่อสมาชิกกดปุมแสดงขอมูล
ระบบจะแสดงจํานวนเงินหุน

และจํานวนที่หักสงหุนรายเดือน
ดังที่ปรากฏในภาพดานลางนี้
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แวดวง สอ.จฬ.

■  รวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่ รวมวางพวงมาลา
เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคลาย
วนัสวรรคต ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจฬุาฯ เมื่อวนัจนัทรที่ 9 มถินุายน 2557

■  ประชุมใหญวิสามัญประจําป 

2557 ครั้งที่ 1

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุม
ใหญวิสามัญประจําป 2557 ครั้งที่ 1 โดย
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ 

■  การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
เขตที่ 6 ประจําป 2557

 คณะกรรมการดาํเนนิการหยั่งเสยีงเลอืกตั้งฯ จดัใหมกีารลงคะแนน
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ เขตที่ 6 ประจําป 2557 เมื่อ
วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ หนวยเลือกตั้งประจําเขตตางๆ เพื่อนํา
ผลการหยั่งเสยีงเลอืกตั้ง จะนาํเสนอตอที่ประชมุใหญวสิามญัประจาํป 2557 
ครั้งที่ 1 เพื่อลงมตเิลอืกตั้งเปนกรรมการตอไป

พรอมคณะกรรมการดาํเนนิการ เพื่อเลอืกตั้งกรรมการดาํเนนิการ เขต 6 และรบัทราบรายงานผลความคบืหนาของคณะกรรมการศกึษาการทาํธรุกรรม
และนิติสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ณ หองประชุม 212 อาคาร
มหติลาธเิบศร จฬุาฯ เมื่อวนัพธุที่ 18 มถินุายน 2557

1 นายสมบุญ   บุญดกีลุ              482 4

2 นายพารา   ร่ืนสุนทร           1,484 2

3 นายสมลกัษณ์   คลงัเพช็ร์              483 3

4 อ.น.สพ.ดร.ทลิดสิร์  รุ่งเรืองกิจไกร           1,753 1

             343

4,545

               29

          4,574

4574

        11,368

40.24

ผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้ง

ผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิคดิเป็นร้อยละ

รวมจ านวนบัตร

ไม่ประสงค์จะเลอืก

บัตรเสียทั้งฉบับ

กรรมการ
เขตที่ 6

บัตรดี

สรุปผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ปี พ.ศ. 2557

วนัศุกร์ที่  6  มิถุนายน  2557
ต าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมคัร ช่ือ - นามสกุลผู้สมัคร อนัดบัทีไ่ด้รวม

1 นายสมบุญ   บุญดกีลุ              482 4

2 นายพารา   ร่ืนสุนทร           1,484 2

3 นายสมลกัษณ์   คลงัเพช็ร์              483 3

4 อ.น.สพ.ดร.ทลิดสิร์  รุ่งเรืองกิจไกร           1,753 1

             343

4,545

               29

          4,574

4574

        11,368

40.24

ผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้ง

ผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิคดิเป็นร้อยละ

รวมจ านวนบัตร

ไม่ประสงค์จะเลอืก

บัตรเสียทั้งฉบับ

กรรมการ
เขตที่ 6

บัตรดี

สรุปผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ปี พ.ศ. 2557

วนัศุกร์ที่  6  มิถุนายน  2557
ต าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมคัร ช่ือ - นามสกุลผู้สมัคร อนัดบัทีไ่ด้รวม

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร
กรรมการดําเนินการ เขตที่ 6
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 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนรับมอบ

 วัน เดือน ป คณะผูเยี่ยมชม  จํานวนคน

จ. 9 มิ.ย. 57 สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด

9 คน

พฤ. 19 มิ.ย. 57 สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด

4 คน

■  รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ

 นายวิศิษฐ หินแกว เหรัญญิก นายศิริศักดิ์ สีคําภา กรรมการ พรอมดวยเจาหนาที่ 
เปนผูแทนสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ถาวร ฉวรรณกุล 
อดีตกรรมการสหกรณ ป พ.ศ. 2526 โดยมอบเงินจํานวน 6,000 บาท ใหแกทายาท เพื่อรวมแสดง
ความอาลัย และระลึกถึงสมาชิกผูทําคุณประโยชนแกสหกรณฯ ณ ศาลา 2 วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวหิาร (บางเขน) เมื่อวนัพธุที่ 11 มถินุายน 2557

■  แสดงความยินดี
 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมแสดงความยนิดกีบัหนวยงาน ดงันี้

ครบรอบ 101 ป

คณะวศิวกรรมศาสตร

ครบรอบ 101 ป คณะวศิวกรรมศาสตร

นายอุดม โชคศิริ
เลขานกุาร

น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา
กรรมการ

น.ส.ธารินี  ทองสงฆ
หวัหนาฝายประชาสมัพนัธ

ผศ.เจิดกุล  โสภาวนิตย
รองคณบด ีฝายกจิการนสิติ

ผศ.ดร.มาโนช  โลหเตปานนท
รองคณบดดีานสื่อสารองคกร

และวริชักจิจ. 2 ม.ิย. 2557

ครบรอบ 18 ป

ศูนยทดสอบทางวชิาการแหงจฬุาฯ

ครบรอบ 18 ป ศูนยทดสอบทางวชิาการแหงจฬุาฯ

นายอุดม โชคศิริ
เลขานกุาร

น.ส.ธารินี ทองสงฆ
หวัหนาฝายประชาสมัพนัธ

■  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ใหการตอนรบัคณะบคุลากรจากสหกรณออมทรพัยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน ดงันี้

รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย
กรรมการผูอาํนวยการ
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 นี่คือตัวอยางบทสนทนาของสมาชิกหลายๆ ครอบครัว ที่เมื่อถึงเวลาจําเปนตองใชเงิน สหกรณออมทรัพย

เปนสิ่งแรกที่เขานกึถงึอยางมคีวามหวงั 

 วตัถปุระสงคของคนสวนใหญที่เขามาเปนสมาชกิสหกรณ นอกจากการออมเงนิ สะสมหุนที่เปนหลกัประกนั 

ความมั่นคงของชวีติและเปนวตัถปุระสงคหลกัของการดาํเนนิงานสหกรณแลว รองลงมาคอื ตองการกูเงนิจากสหกรณ 

เพราะงาย สะดวก และดอกเบี้ยถูก แถมยงัมเีฉลี่ยคนืใหอกีตอนสิ้นปบญัชี

 สมาชิกหลายคนเมื่อกูไดเงินไปใชแลว ยังใชหนี้เดิมไมหมด อยูตอมามีความตองการใชเงิน อยากจะกูอีก 

อยางนี้เรียกวา การกูวนซ้ํา บางคนกูได บางคนก็กูไมได สับสนวุนวายกันยกใหญ และมีคําถามมามากมายวา 

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ มหีลกัเกณฑอยางไรในการขอกูวนซํ้า เลยมคีาํตอบมาแจงใหทราบดงันี้คะ

 การกูของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มี 3 ประเภท คือ กูฉุกเฉิน กูสามัญ และกูพิเศษ การกูฉุกเฉินเปน

การกูระยะสั้นเพยีง 1 - 2 งวดเดอืน จงึไมมกีารกูวนซํ้า ที่เหลอืคอืการกูสามญั และกูพเิศษ ซึ่งมรีายละเอยีดหลกัเกณฑ

การกูมากพอสมควร ในที่นี้ผูเขยีนจะขอกลาวถงึกรณกีารขอกูวนซํ้าเทานั้น

การกูสามัญวนซํ้า  

 ในการยื่นกูครั้งแรก สมาชกิตองทราบกอนวางวดชาํระหนี้เงนิกูสามญัของตนเองมทีั้งหมดกี่งวด ซึ่งสหกรณ

มีงวดชําระหนี้เงินกูสามัญสูงสุดคือ 96 งวด ถาสมาชิกมีสัญญาการชําระหนี้สูงสุด 96 งวด หากตองการกูวนซํ้า 

ตองสงเงินชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 1 ใน 12 ของจํานวนงวดเดือนในสัญญาชําระหนี้ (นั่นคือ 96 หารดวย 12 

เทากบั 8 งวดเดือน) ถงึจะขอยื่นกูวนซํ้าได 

 หากสมาชกิมกีารขาดสงในเดอืนใด แตเดอืนตอไปมาชาํระหนี้ของที่แลวและเดอืนปจจบุนั สหกรณจะนบัเปน

1 งวดไมใช 2 งวด ถึงแมจะชําระของเดือนที่แลวดวยก็ตาม เชน สมาชิกตองสงเงินชําระหนี้เงินกูสามัญเดือนละ 

5,000 บาท เดือนที่แลวไมไดชําระ จะมาชําระในเดือนนี้เปน 10,000 บาท สหกรณจะนับเปนชําระ 1 งวดเดือน 

ไมใช 2 งวดเดอืนนะคะ

 สมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาสัญญาจางเหลืออยูอีก 3 ป (36 เดือน) มาขอกูสามัญ 

กูไปไดสักพัก อยากขอกูใหมอีก มีคําถามวาตองชําระใหครบ 8 งวดเดือนกอนหรือไม ถึงจะกูวนซํ้าได คําตอบคือ 

ไมใช แตสมาชกิตองเอา 12 ไปหาร 36 งวดเดอืน จะไดเทากบั 3 นั่นหมายความวา สมาชกิทานนั้นชาํระหนี้ใหได

อยางนอย 3 เดอืน จงึจะขอกูใหมไดอกี ไมตองรอใหถงึ 8 เดอืน 

ธารินี ทองสงฆ

กูวนซํ้า...ทําได ถาเขาใจ

“พอ...ลกูเราเปดเทอมแลว ยังไมไดจายคาเทอมใหโรงเรยีนเขาเลย เขาทวงมาแลวเนีย่”
 “เอ...จะหาเงินที่ไหนดี กูทุกอยางแลว ยังไมพอคาใชจายเลย...เอานะแม
พอจะไปตดิตอสหกรณออมทรพัย วาเขาพอจะใหกูอีกไดไหม สงมาหลายงวดแลวนี”่
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 มีหลักคิดงายๆ คือ จําสัญญาชําระหนี้ของตนเองใหดีตอนยื่นกูวาสหกรณเขาอนุมัติใหทั้งหมดกี่งวด 

แลวเอา 12 หารงวดเดือนที่ตองสงชําระ เลขที่ไดคือจํานวนงวดที่อยางนอยตองชําระหนี้ไปแลวถึงจะกูวนซํ้าไดอีก 

(ถาผลออกเปนเศษใหปดขึ้น เชน หารแลวได 3.6 ใหปดเปน 4 หมายความวา ตองสงชําระหนี้มาแลวอยางนอย 

4 เดอืน จงึจะขอกูวนซํ้าได) 

 สมาชิกบางทานมีเงินมาชําระหนี้เงินกูสามัญ แตเปนการชําระบางสวน ไมไดชําระทั้งหมด อยางนี้ก็ไมได

นบัเปนงวดนะคะ ถงึแมวาหนี้จะเหลอืนอยลงแตถาจะขอกูวนซํ้าใหมตองรอใหครบงวดเดอืนที่ตรงตามหลกัเกณฑดวย

หรอืไมกต็องชาํระใหครบทั้งหมดเสยีกอนคะ จงึจะขอกูสญัญาใหมได

 สาํหรบัสมาชกิที่ใกลจะเกษยีณอายงุาน ตองการกูสามญั กส็ามารถกูได แตตองสงงวดชาํระหนี้ไมเกนิอายุ

ที่สมาชกิเกษยีณ เชน อาย ุ55 ป การสงงวดชาํระหนี้ตองไมเกนิอาย ุ60 ป (60 งวด) เหลานี้เปนตน

การกูพิเศษวนซํ้า 
 ✒ กรณีใชหลักทรัพยที่นํามาคํ้าประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตองชําระหนี้มาแลวมานอยกวา 

  24 งวดเดอืน (กรณเีปนหลกัทรพัยเกา)

 ✒ กรณีเปนหลักทรัพยใหม ราคาประเมินเดิม 100% สงมาครบ 24 เดือน สามารถกูวนซํ้าโดยใช

  ราคาประเมินเดิม 100% แตหากครบ 48 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการไปประเมินราคา 

  จะตองไปประเมนิราคาใหมวงเงนิใหกูไดไมเกนิ 70%  

 ✒ กรณหีลกัทรพัยที่นาํมาคํ้าประกนัเปนที่ดนิวางเปลา ตองชาํระหนี้มาแลวไมนอยกวา 30 เดอืน

 ✒ กรณชีาํระมาไมครบ 24 งวดเดอืน หรอื 30 งวดเดอืน หากสมาชกิประสงคจะซื้อที่ดนิแปลงอื่น หรอื

  ที่ดนิพรอมสิ่งปลกูสรางแปลงอื่น จะตองนาํหลกัทรพัยที่จะซื้อใหมมาคํ้าประกนัรวมกบัหลกัทรพัยเดมิดวย

 ✒ กรณีราคาประเมินจากกรมที่ดินตํ่ากวาราคาที่เคยประเมินไว ใหใชราคาประเมินกรมที่ดินในปจจุบัน

  เปนเกณฑ โดยสหกรณจะไปประเมนิใหม

 ✒ หากกูพเิศษวนซํ้า โดยใชวงเงนิเดมิ สหกรณจะตองไปประเมนิราคาหลกัทรพัยครั้งใหมเมื่อ

  - ที่ดนิพรอมสิ่งปลูกสรางที่ใชคํ้าประกนั นับจากวนัที่สหกรณไปประเมนิครั้งสุดทาย 

   เกนิกวา 48 เดอืน

  -  ที่ดนิวางเปลา นบัจากวนัที่สหกรณไปประเมนิครั้งสดุทาย เกนิกวา 36 เดอืน

 สําหรับสมาชิกที่กูโดยใชหุนตนเองหรือใชเงินฝากประจํา คํ้าประกันการกู (ทั้งกูสามัญและกูพิเศษ)

สหกรณใจดี ใหกูวนซํ้าไดทุกเดือน เพราะมีหลักคํ้าประกันที่มั่นคง เพราะหุนยอมปลอดภัยกวาการใชบุคคล 

หรอืหลกัทรพัยอื่น คํ้าประกนั 

 สมมติวา สมาชิกมีหุนอยู 1 ลานบาท ตองการใชเงิน 200,000 บาทมาขอกูสหกรณโดยใชหุนคํ้าประกัน

ในวันที่ 1 ของเดือน อีก 10 วันตอมาตองการใชเงินอีก 300,000 บาท ก็สามารถมาขอกูไดอีกในเดือนเดียวกัน 

เพราะหุนยังเหลืออีก จนกวาจะขอกูถึง 950,000 บาท (ใชหุนคํ้าประกันเงินกูสูงสุดได 95%) นั่นแหละ หากกูเต็ม

วงเงนิแลว ตองรอใหชาํระหนี้กอนอยางนอย 1 งวดเดอืนจงึจะสามารถกูไดอกี

 สวนสมาชกิที่เกษยีณอายงุานไปแลว สามารถกูทกุประเภทไดโดยใหใชหุนหรอืเงนิฝากคํ้าประกนัเทานั้น

 ที่กลาวมาขางตนเปนหลักเกณฑที่สมาชิกผูกูจําเปนตองรู เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ถึงสหกรณจะมีบริการ
เงินกูเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจของสมาชิก แตอยางไรเสีย สหกรณก็ยังอยากใหสมาชิกมีเงินออม
มากกวาเงินกูนะคะ ถาจะกูตองกูดวยความจําเปนจริงๆ เทานั้น หรือกูเพื่อไปลงทุนสรางรายไดเพิ่มก็จะเปนการดีกวา
หากสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถ โทร. 0-2218-0555 ตอ 1806-1811 หรือ 1800 สวัสดีคะ
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***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, 
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขายบานพรอมที่ดิน
 ✒ เนื้อท่ี 30 ตร.ว. ซ.ราชพฤกษ 17 ถ.ราชพฤกษ แขวงฉิมพลี 
เขตตลิง่ชนั ราคา 1,900,000 บาท สนใจตดิตอ คุณบงกช ลาระลม คณะจติวิทยา 
โทร. 02-218-1193, 080-915-9446

 ✒ หมูบานทาชาง เน้ือที ่1 ไร ซ.ทาชาง 5 ต.หมสู ีอ.เขาใหญ จ.นครราชสมีา 
(3 หองนอนพรอมอยู) ราคา 4,200,000 บาท สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย 
สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 02-246-2277, 089-512-0247

 ✒ บานพรอมท่ีดิน เน้ือที่ 25 ไร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ติดถนนใหญ 
มีสวนลําไย ใกลเขาชนไก) สนใจติดตอ คุณกัลยา วีระนิติสกุล ขาราชการ
บํานาญ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 081-732-4281

 ✒ เน้ือท่ี 89 ตร.ว. ถ.ราชพฤกษ กรุงเทพฯ ราคา 6,900,000 บาท 
สนใจตดิตอ คุณกานตนิธ ิโกวทิพทิยาพงศ คณะจติวิทยา โทร. 083-771-4115

ขายทาวนเฮาส
 ✒ หมูบานรมเกลา เน้ือท่ี 19 ตร.ว. ซ.24 ถ.รมเกลา แขวงบึงกุม 
เขตบางกะป ราคา 550,000 บาท สนใจติดตอ คุณณัฐภัสสร เชาวปานนท 
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 087-798-2995

 ✒ หมูบานพฤกษาคลอง 8 เน้ือท่ี 24 ตร.ว. ต.ลําผกักูด อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธานี 
(บานเลขท่ี 99/742 หมู 3) ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ คุณสังเวียน
คําตา คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 02-218-9017, 089-412-4426

 ✒ หมูบานสุขสันต 6 เน้ือท่ี 26 ตร.ว. ซ.กาญนาภิเษก 005/1 
ถ.กาญนาภิเษก แขวงหลกั 2 เขตบางแค (ทาวนเฮาส 3 ชัน้ 4 หองนอน 3 หองนํา้)
ราคา 1,600,000 บาท สนใจตดิตอ คุณปรณิดา ทองรมโพธ์ิ สาํนกับรหิารระบบ
กายภาพ โทร. 02-218-0141, 084-088-9965

 ✒ หมูบานปากเกรด็วลิเลจ เนือ้ที ่21 ตร.ว. ซ. 2/1 ถ.ติวานนท-ปากเกร็ด 
20 (3 หองนอน 2 หองนํ้า 1 หองครัว แอร 2 เครื่อง พัดลม 5 ตัว จอดรถได 2 คัน 
และเคเบิลทีวี) ราคา 1,700,000 บาท สนใจตดิตอ คุณลดัดา สทุธโิคตร 
คณะวิทยาศาสตร โทร. 083-093-2146, 089-140-0390

 ✒ การเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6 แยก 7 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เขาอยูไดทันที ทาสีใหม
ทัง้หลัง เครือ่งปรบัอากาศ หลงัคาระบายความรอน รถยนตเขาถึง) ราคา 680,000 
บาท สนใจติดตอ คุณเทวัญ พุมจันทร คณะรัฐศาสตร โทร. 089-055-5446

 ✒ หมูบานสวิริตัน 3 เนือ้ที ่23 ตร.ว. ถ.สาย 5 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร ราคา 2,500,000 บาท สนใจติดตอ คุณไพบูลย บุญเกา 
คณะวิทยาศาสตร โทร. 089-192-1300

 ✒ หมูบานพฤกษา เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 
โทร. 02-218-0555 ตอ 1205, 088-881-0156

 ✒ หมูบานพฤกษา 3 เน้ือท่ี 18 ตร.ว. ซ.43 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี (ชั้นเดียว) ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ คุณสุมาลัย มนัส 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 02-218-0155

 ✒ อาคารทองสถิตย อาคารชุด 5 ชั้น ซ.พหลโยธิน 52 (ซ.ทหารอากาศ 
หางจากถ.พหลโยธินเพียง 400 เมตร) ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 8.00 ม. 
ราคา 300,000 บาท สนใจติดตอ คุณอมรา อภิลักษณ สมาชิกสมทบ
โทร. 087-718-8878 

ขายคอนโดมิเนียม
 ✒ เนื้อที่ 26 ตร.ม. ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง/เขตบางขุนเทียน 
ราคา 230,000 บาท สนใจติดตอ คุณพิชชาพร สมมุติรัมย สถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร โทร. 02-218-9427, 095-915-2559

ขายรถยนต / รถจักรยานยนต
 ✒ รถยนต Honda รุน EX สีนํ้าเงิน เครื่อง 1,500 ซี.ซี.ราคา 75,000 บาท
สนใจตดิตอ คุณบงกช ลาระลม คณะจติวิทยา โทร. 02-218-1193,080-915-9446

 ✒ รถยนต Toyota รุน Exsior ป 1997 สีฟาออน เครื่อง 1,600 ซี.ซี.
(ติดตั้ง LPG แลว ใชได 2 ระบบ เกียรอัตโนมัติ) ราคา 120,000 บาท 
สนใจติดตอ คุณสมบญุ บญุดกุีล สถาบนัวิจยัทรพัยากรทางนํา้ โทร. 02-218-8162, 
081-620 -5530

 ✒ รถจกัรยานยนต ยามาฮา รุน นูโว ป 2006 สดํีา เครือ่งยนต 115 ซ.ีซ.ี
(ลอซี่ลวดทองหนา-หลัง โอนทะเบียนเอง) ราคา 15,000 บาท สนใจติดตอ 
คุณมลธธร ภทัรวฒุภิญิโญ สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอม โทร. 089-228-6943

อื่นๆ
 ✒ ขายโรงเรยีนอนบุาล เขตบางแค กรุงเทพฯ (ตั้งแตระดบักอนวัยเรียน
ถึงอนุบาล 3 ดําเนินกิจการตอไดทันที) สนใจติดตอ คุณกัลยา วีระนิติสกุล 
ขาราชการบํานาญ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 081-732-4281

 ✒ ขายไมเทนนิส Prokennex (ของใหมเกาเก็บ) ราคาอันละ 300 บาท
สนใจติดตอ คุณปริณดา ทองรมโพธ์ิ สํานักบริหารระบบกายภาพ 
โทร. 02-218 -0141, 084-088-9965

 ✒ รับจางขับรถ วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ขับได
ทั้งรถยนต รถตู รถใหญ มีใบขับขี่สวนบุคคล และใบขนสงสาธารณะ ขับรถด ี
ซื่อสัตย สุจริต สนใจติดตอ คุณชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สํานักบริหาร
ระบบกายภาพ โทร. 02-218-3685, 02-461-0221, 087-076-3539

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

รศ.ถาวร   ฉวรรณกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คุณสมศักดิ์ สมญาติ สํานักงานจัดการทรัพยสิน

ม.ล. ศุภกนก ทองใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร
คุณชูศักดิ์ แสงสาคร คณะวิทยาศาสตร
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

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 25 กรกฎาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  194  คน ตอบผิด  25  คนตอบถูก  169  คน

เกม
สวนที่หนึ่ง

จับรางวัลโดย

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน ก.ค. 2557

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

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

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

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

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

สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี

เริ่มยื่นเอกสารขอรับทุนวันที่

คําตอบ

88
25

16
13

A
9

63
9

24
49

10

หนานีม้ีรางวัล
 หาคําตอบของตัวอักษร A
ที่ใหมา โดยใชเฉพาะวิธีการ
บวกเลขและเช่ือมโยงตามเสน
ที่ใหมา

วิธีเลน :
“A = ?”

2525

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มิถุนายน 2557

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 สวนที่สอง
à©ÅÂ

1. รศ.เพลินจิต  ทมทิตชงค 131648 ขาราชการบํานาญ

2. นายอนุสรณ  รังสิโยธิน 252223 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3. นางเตือนใจ  หารมนตรี 282341 ทันตแพทยศาสตร

4. นางกาญจนา  จงใจ 332234 สํานักงานมหาวิทยาลัย

5. นางสาววนิดา  แซอึ้ง 372868 แพทยศาสตร

นายเจริญ จันทรา  คณะวิศวกรรมศาสตร

6. นายกิติศักดิ์  คุมใจดี 401045 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

7. นายวิฑูรย  มะบุตร 401189 สัตวแพทยศาสตร

8. นายสุวิทย  คิ้วงาม 415569 วิทยาศาสตร

9. นางสาวสุกฤตา  ปุณกบุตร E17643 สมาชิกสมทบ

10. นายศิริยศ  เดนมงคลชัย E52034 สมาชิกสมทบ

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2556
ครั้งที่ 2 ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 
2557
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

ดิฉันเปนสมาชิก และจะเกษียณอายุงานในป พ.ศ. 2557 มีเรื่องสอบถามดังนี้ 
 1. เมื่อเกษียณอายุงานแลวยังเปนสมาชิกสหกรณอีกหรือไม
 2. สวัสดิการที่จะไดรับเมื่อเกษียณไปแลวมีอะไรบาง
 3. ตองมาติดตอสหกรณเรื่องอื่นๆ หรือไม

 1. ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 14 วา “สมาชิกที่ออกจากราชการหรืองานประจํา โดยไมมีความผิด (เวนแตออกเพราะตายหรือวิกลจริต
หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย) ถามีอายุการเปนสมาชิกไมถึง 10 ป ใหหมดสภาพจากการเปนสมาชิก ในกรณีที่มีอายุการเปนสมาชิกครบ 
10 ปขึ้นไป ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาเปนสมาชิกอยู” 
 2. เมื่อสมาชิกเกษียณอายุงานแลวจะไดรับสวัสดิการของสหกรณ 3 กรณี ดังนี้
  2.1 รับเมื่อเกษียณอายุงานไดแก “สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก” 
   สหกรณจะจายเงนิสวสัดกิารบาํเหนจ็สมาชกิ สาํหรบัสมาชกิทีพ่นจากหนาทีร่าชการหรอืงานประจํา โดยเกษยีณหรอืลาออกจาก
ราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมีอายุการเปนสมาชิกครบ 10 ป ขึ้นไป สามารถยื่นแบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมแนบเอกสาร 
สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน นับตั้งแตพนจากหนาที่ราชการหรืองานประจํา 
  2.2 รับเมื่อมีอายุครบ 61 ปบริบูรณ ไดแก “สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส” 
   สหกรณจะจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกอาวุโส ใหเปนรายปในวันครบรอบวันเกิด ตั้งแตอายุครบ 61 ป ขึ้นไป จนกวา
จะถึงแกกรรมโดยใหไดรับดังนี้
    อายุ 61 - 69 ป   ไดรับปละ  8,400 บาท
    อายุ 70 - 79 ป   ไดรับปละ  9,600 บาท
    อายุ 80 - 89 ป   ไดรับปละ  10,800 บาท
    อายุ 90 ปขึ้นไป   ไดรับปละ  13,200 บาท
 ในการขอรบัสวสัดกิารครัง้แรก สมาชกิจะตองยืน่แบบพมิพขอรบัสวัสดกิารพรอมแนบเอกสาร สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาบตัรขาราชการ 
และสําเนาทะเบียนบาน ตามสิทธิ์ของสมาชิกพึงไดรับในครั้งตอไปสหกรณจะจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกอาวุโสในวันที่ครบรอบวันเกิด 
โดยโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกอัตโนมัติ (เมื่อสมาชิกอาวุโสถึงแกกรรม สหกรณจะนําเงินสวัสดิการที่จายใหสมาชิกอาวุโสผูนั้นไปแลว 
จะนํามาหักออกจากจํานวนเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก ที่เหลือจึงจะจายใหแกผูรับโอนประโยชนตอไป) 
  2.3 สวัสดิการอื่นๆ ของสหกรณ นอกเหนือจาก ขอ 2.1 และ 2.2 
 สมาชกิยงัขอรบัเงนิสวสัดกิารอืน่ๆ ของสหกรณไดตลอดอายกุารเปนสมาชกิ อาทเิชน สวสัดกิารรกัษาพยาบาล สวสัดกิารเงนิทนุการศกึษา
ของบุตรสมาชกิ สวสัดกิารอปุสมบท สวัสดกิารปฏบิตัธิรรม สวสัดกิารสงเคราะหศพบดิามารดาของสมาชกิ เปนตน ทัง้นีส้มาชกิตองเตรยีมเอกสาร
ประกอบการขอรับสวัสดิการและติดตอขอรับเงินสวัสดิการภายในเวลาที่กําหนดดวย
 3. สมาชิกจะตองมาติดตอสหกรณเรื่องอื่นๆ หรือไม
  เมื่อทานสมาชิกสหกรณพนจากหนาที่ราชการหรืองานงานประจํา โดยไมมีความผิด หรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนดนั้น
สมาชิกควรติดตอในเรื่องของสหกรณ ดังนี้
  ● ฝายทะเบียนสมาชิก
    - กรณีขอรับสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
    - เรื่องหนังสือผูรับโอนผลประโยชนที่ไดทําไวใหสหกรณตรงตามเจตนารมณของสมาชิกหรือไม
    - แจงที่อยูที่เปนปจจุบัน เพื่อการติดตอสื่อสารหรือจัดสงเอกสารตางๆ
    - เรื่องการสงเงินคาหุนรายเดือน (เพิ่ม/ลด) 
  ● ฝายเงินกู 
    -  กรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ ดําเนินการเกี่ยวกับหนี้สินใหเปนไปตามหลักเกณฑของสหกรณ 
  ● ฝายนิติการ
    -  กรณีขอผอนผันการชําระหนี้ หรือมีปญหาเกี่ยวกับการชําระหนี้สิน หรือขอสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับหนี้สินของสมาชิกเอง
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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


