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อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
 รอยละ 5.00
(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

**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

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

 สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 0-2218-8826

 เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร
 สํานักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 1 และ 5  08.45 - 15.15 น.
 สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 -  
  13.30 น.)

 รอยละ  5.75
 (เฉพาะสัญญาใหม
 ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 เปนตนไป)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

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

จัดทําโดย

 “การรูจกัประมาณตน ไดแก การรูจกัและยอมรบัวาตนเองมภีมูปิญญาและความสามารถ
ดานไหน เพียงใด และควรจะทํางานดานไหน อยางไร การรูจักประมาณตนนี้ จะทําใหคนเรา
รูจักใชความรู ความสามารถที่มีอยูไดถูกตอง เหมาะสมกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตาม
ประสิทธิภาพ ทั้งยังทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรูและเพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ
เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพที่มีอยูในตนเองใหยิ่งสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2556 ก.ค. 2557 ส.ค. 2557
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 14,910 15,130 15,183

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,340 11,403 11,425

  - สมาชิกสมทบ 3,569 3,726 3,757

1.  สินทรัพยรวม 34,095,197,726.03 35,697,199,147.72 35,137,533,877.93

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 4,834,002,053.88 5,026,697,565.22 5,056,492,276.76

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 9,807,796,089.58 11,416,064,100.06 11,387,335,661.80

  1.3  เงินลงทุน 19,037,467,461.09 18,987,080,302.65 18,406,717,514.06

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 548,674,712.35 667,945,446.50 669,376,787.30

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,542,934,756.82 16,350,670,683.15 15,764,283,248.26

    1.3.3  เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น 1,945,857,991.92 1,968,464,173.00 1,973,057,478.50

  1.4  สินทรัพยอื่น 415,932,121.48 267,357,179.79 286,988,425.31

2.  หนี้สินรวม 19,155,656,027.08 20,425,869,826.08 19,672,689,486.97

  2.1  เงินกูยืม 8,924,000,000.00 8,811,000,000.00 7,766,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 9,170,486,425.57 10,642,439,454.84 10,911,289,423.22

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 817,119,962.68 690,232,434.75 790,752,220.24

  2.4  หนี้สินอื่น 244,049,638.83 282,197,936.49 204,647,843.51

3.  ทุนของสหกรณ 14,907,896,394.33 15,271,329,321.64 15,464,844,390.96

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,204,881,880.00 11,605,200,090.00 11,666,669,050.00

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

  3.3 ทุนสะสม 737,440,085.08 789,455,578.82 789,235,589.82

  3.4  อื่นๆ 133,660,103.65 254,356,346.40 276,165,387.46

  3.5  กําไรสุทธิ 993,054,936.59 634,102,454.95 744,559,512.21

4.  รายได  1,618,817,830.55 1,041,462,221.66 1,208,575,513.99

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 210,346,369.52 142,942,482.21 163,852,516.49

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 454,585,758.48 338,820,356.65 391,822,864.58

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  858,321,323.19 494,111,101.24 577,630,110.99

  4.4  รายไดอื่น 95,564,379.36 65,588,281.56 75,270,021.93

5.  คาใชจาย 625,762,893.96 407,359,766.71 464,016,001.78

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 532,093,956.14 336,528,292.52 384,702,240.28

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 93,668,937.82 70,831,474.19 79,313,761.50

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ทานสมาชิกครับ
 คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั ไดบรหิารงานสหกรณของเราจนมผีลประกอบการทีด่ี 
เมื่อสิ้นสุดเดือนสิงหาคมที่ผานมา สหกรณของเรามีสินทรัพย 35,137 ลานบาทเศษ ทุนเรือนหุน 11,666 ลานบาทเศษ ทุนสํารอง 1,988 
ลานบาทเศษ และมเีงนิรบัฝากจากสมาชกิ 10,911 ลานบาทเศษ สหกรณของเราจงึเปนสหกรณออมทรัพยอยางแทจริง โดยมสีมาชกิใชบรกิาร
เงินกู จํานวน 8,696 คน คิดเปนเงิน 5,056 ลานบาทเศษ และนําเงินที่เหลือไปลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือที่ระดับ A- ขึ้นไป เปนเงิน15,764 ลานบาทเศษ รวมทั้งใหสหกรณอื่นกูยืมเปนเงิน 11,387 ลานบาทเศษ มีกําไรสุทธิ 744 
ลานบาทเศษ แตกําไรอยางเดยีวไมใชเปาหมายหลัก คณะกรรมการดาํเนนิการคาํนึงถงึความมัน่คงของสหกรณเปนปจจยัสาํคญัในการบรหิารงาน
และหวังจะใหสหกรณเปนที่พึ่งพายามสมาชิกเดือดรอนเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของสมาชิกทุกคนครับ

 วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกๆ ป เปน “วันออมแหงชาติ” สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการออม
ใหแกสมาชิกมาตั้งแตป 2551 ในปนี้ก็เชนเดียวกัน สหกรณฯ ไดจัดโครงการ “เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี” โดยใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝาก
ปลอดภาษี ไดทานละ 1 บัญชี สมาชิกจะตองฝากเงินเขาบัญชีนั้นเทาๆ กันทุกเดือน เริ่มตั้งแต 100 บาท สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท 
เปนระยะเวลา 24 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.60 ตอป ผมจึงอยากเชิญชวนใหสมาชิกรวมออมเงินกับโครงการนี้ เพื่อสรางอนาคต
ที่ดีใหแกตนเองและครอบครัว โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557 โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากชองทาง
ประชาสัมพันธตางๆ ของสหกรณ

 หลังวันออกพรรษา ประเพณีที่ถูกสืบทอดกันมาอยางยาวนานประเพณีหนึ่งก็คือ “การทอดกฐิน” สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 
เล็งเห็นความสําคญัของประเพณนีี ้ซึง่เปนการสงเสรมิพระพทุธศาสนา ผมจงึขอเชญิรวมทาํบญุ ถวายผากฐนิสามคัคขีองสหกรณออมทรพัย
จุฬาฯ ประจําป 2557 ณ วัดสวนพลู อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี ในวันอาทิตย ที่ 26 ตุลาคม 2557 โดยสมาชิกสามารถรวมทําบุญ
ตามจิตศรัทธาได 3 วิธี ดังนี้

  1. กลองรับเงิน ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9

  2. ฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคีวัดสวนพลู 2557” บัญชีเลขที่ “511710” 

  3. ฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทยจํากัด สาขา จามจุรีสแควร 

   ชื่อบัญชี “นายวิศิษฐ หินแกว, นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย” บัญชีเลขที่ “162-0-20553-5”

 อกีงานบญุหนึง่ ผมขอเชิญสมาชกิ รวมทาํบุญทอดผาปาสามคัคมีหากศุลกรงุเทพฯ-นาน เพือ่สมทบทนุสรางอโุบสถ ณ วดัหนองแดง
อ.ภเูวยีง จ.นาน อยูใกลกบัศูนยเครือขายการเรยีนรูเพ่ือภมูภิาค จ.นาน และสาํนกัวิชาทรพัยากรการเกษตร จฬุาฯ ซึง่สมาชกิทีเ่ปนบคุลากรจุฬาฯ 
ทั้ง 2 แหงนี้ ไดมาทําบุญ ณ วัดแหงนี้เปนประจํา โดยจัดในวันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สมาชิกสามารถรวมทําบุญตามจิตศรัทธาได 
3 วิธี ดังนี้

  1. กลองรับเงิน ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9

  2. ฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณ ชื่อบัญชี “กองทุนการกุศล” บัญชีเลขที่ “210108” 

  3. ฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด สาขา สะพานเหลือง 

   ชื่อบัญชี “นางศิริวรรณ ปญญาธรรม, นางเยาวดี ชื่นแฉง” บัญชีเลขที่ “131-1-33776-7”

 สมาชิกที่มีความประสงครวมเดินทางไปทําบุญกับสหกรณฯ ท้ัง 2 งานบุญ สามารถติดตามรายละเอียดการรวมเดินทางได
ในวารสารฉบับนี้ครับ

 สุดทายนี้ ผมขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกที่ไดรวมทําบุญทุกทาน ขออานิสงสแหงการรวมทําบุญกับสหกรณในครั้งนี้ จงอํานวยผล
ใหสมาชิกทุกทาน สมบูรณพูนผลดวย ลาภ ยศ สรรเสริญ มีสุขภาพ รางกายแข็งแรง ตลอดไป
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 “ขอบคุณสหกรณฯ ที่จัดการสัมมนาที่มีประโยชนแบบนี้...เปนการเตือนสติ
เรือ่งการกูเงนิไดเปนอยางดคีรบั อยากใหเพือ่นสมาชกิทีกู่ไปแลว ชาํระหนีต้ามกาํหนด
สัญญาเพื่อไมใหเสียสิทธิ์การกูในครั้งตอไปครับ”

 ในระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกป เปนท่ีทราบกันดี
ในหมูสมาชิก วาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ของเรา จัดการสัมมนาสมาชิก
หลากหลายโครงการใหสมาชกิไดเลอืกเขารวมกจิกรรม เพือ่เตมิเต็มความรู
ดานสหกรณและพกัผอนหลงัจากทาํงานเครยีดมาทัง้ป วารสารขาวสหกรณ
ฉบบันีท้มีงาน PR. CU-Coop จงึไดเกบ็ตกบรรยากาศการสัมมนาสมาชิก 
รุนที่ 1 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มาฝากผูอานกันครับ

 การจัดสัมมนาสมาชิก เปนพันธกิจหนึ่งของสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ที่มีวัตถุประสงคใหสมาชิกเรียนรู และเขาใจในระบบ
สหกรณ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ สรางสัมพันธอันดี
ระหวางคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก เพื่อนําไปสูการพัฒนางาน
สหกรณฯ ที่มั่นคง ตามวิสัยทัศนของสหกรณ “เปนสหกรณแบบอยาง
ที่มั่นคง บริการโปรงใส ใสใจสมาชิกและสังคม”

 ในปนีส้หกรณฯ ไดจัดการสมัมนาสมาชกิท่ัวไป ทัง้หมด 2 รุน โดยรุนนี้
เปนรุนที่ 1 จัดขึ้นระหวางวันเสาร ที่ 30 ถึง วันอาทิตย ที่ 31 สิงหาคม 
2557 ทางสหกรณไดเลอืกจดัการสมัมนา ณ โรงแรมการเดน ซวีวิ รสีอรท 
พัทยา จ.ชลบุรี โดยไดรับความสนใจจากสมาชิกจํานวนมาก 

PR CU-Coop

 “สัมมนาสมาชิกครั้งน้ี ทําใหเพื่อนสมาชิก
ทีอ่ยูตางหนวยงานไดมาพบปะ แลกเปลีย่นความคดิ
ซึง่กนัและกนั ดฉินัขอเชิญชวนเพือ่นสมาชกิทกุคน
มาเพิ่มหุนของตัวเองใหเยอะๆ นะคะ เพราะจะได
รับผลประโยชนของตัวเอง เรื่องเงินปนผล และมี
สวสัดกิารทีม่อบประโยชนใหกบัสมาชกิจรงิๆ คะ”  “สัมมนาครัง้นีทํ้าใหเราไดทราบถงึการดําเนนิงาน

ของสหกรณเพื่อสมาชิกอยางแทจริง ชี้แจงประโยชน
ตางๆ ที่สมาชิกควรไดรับ มีขอมูลอีกหลายอยางที่
เรายังไมรู อยาลืมไปสัมมนาดวยกันนะคะ”

 “ผมประทับใจการใหบริการของทมีงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีความเปนกันเอง 
สถานทีจ่ดัสมัมนา สะดวก สบาย อาหารอรอย 
และทีส่าํคญัความรูท่ีไดจากเรือ่งการออมเงนิ 
ผมจะนาํมาไปประยกุตใชในชีวิตประจาํวันครับ”

 “หัวขอการจดัสมัมนาเปนประโยชนแกสมาชกิ
มากคะ อยากใหสหกรณจัดสัมมนาแบบนี้ใหกับ
สมาชิกบอยๆ เพื่อใหสมาชิกรับทราบผลประโยชน
ที่สมาชิกพึงไดรับ”

 การสมัมนาในครัง้นีไ้ดรบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ดร.บัญชา 
ชลาภิรมย ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปน
ประธานในพิธีเปดการสัมมนาและเปนวิทยากรใหความรูกับสมาชิก 
เรื่อง “สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสหกรณ” ซึ่งเปนสิ่งที่สมาชิกสหกรณ
ตองตระหนัก และปฏิบัติตาม เชน การปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
ของสหกรณ การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อรับทราบ
ผลการดําเนินงานและเสนอขอคิดเห็นในการพัฒนาสหกรณของเรา
ใหเจริญกาวหนาและมั่นคง ที่สําคัญสมาชิกตองใหการสนับสนุนสหกรณ 
มคีวามสนใจใชบรกิารธรุกรรมตางๆ ของสหกรณ และชกัชวนใหบคุลากร
ภายในมหาวิทยาลัยที่ยังไมเปนสมาชิก เขามาสมัครเปนสมาชิก เพื่อรับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ที่สมาชิกพึงได

 วทิยากร อกีหนึง่ทาน ทีม่าใหความบนัเทงิ เชงิสาระ คอื อ.รุงโรจน 
วรชมพ ูจาก Rungroj Training บรรยายในหวัขอเรือ่ง “กระตุกตอมกู...
ใหอยูหมัด” สรางความสนุก และเสียงหัวเราะพรอมกับขอคิด เกร็ดเล็ก 
เกร็ดนอย ในการใชจายเงินอยางรูคุณคาและกูเงินอยางไรใหดําเนินชีวิต
ไดอยางมคีวามสุข ระหวางการสัมมนามกีารทาํกิจกรรมละลายพฤตกิรรม
สรางความคุนเคยใหสมาชิก มีความแนนแฟนขึ้น

 ในโอกาสนี้เราไดสัมภาษณ ตัวแทนสมาชิกที่ไดมีโอกาสเขารวม
สัมมนาสมาชิก รุน 1 เพื่อเปนการแบงปนความรูสึกที่ไดเขารวมสัมมนา
ในครั้งนี้ เชิญอานกันไดเลยครับ

คุณพรรษสรณ เมธีพลากรชัย
สํานักบริหารยุทธศาสตร

และการงบประมาณ สนม.

 “สัมมนาครัง้นีทํ้าใหเราไดทราบถงึการดําเนนิงาน “สัมมนาครัง้นีทํ้าใหเราไดทราบถงึการดําเนนิงาน
ของสหกรณเพื่อสมาชิกอยางแทจริง ชี้แจงประโยชนของสหกรณเพื่อสมาชิกอยางแทจริง ชี้แจงประโยชน
ตางๆ ที่สมาชิกควรไดรับ มีขอมูลอีกหลายอยางที่ตางๆ ที่สมาชิกควรไดรับ มีขอมูลอีกหลายอยางที่
เรายังไมรู อยาลืมไปสัมมนาดวยกันนะคะ”เรายังไมรู อยาลืมไปสัมมนาดวยกันนะคะ”

 “หัวขอการจดัสมัมนาเปนประโยชนแกสมาชกิ “หัวขอการจดัสมัมนาเปนประโยชนแกสมาชกิ
มากคะ อยากใหสหกรณจัดสัมมนาแบบนี้ใหกับมากคะ อยากใหสหกรณจัดสัมมนาแบบนี้ใหกับ
สมาชิกบอยๆ เพื่อใหสมาชิกรับทราบผลประโยชนสมาชิกบอยๆ เพื่อใหสมาชิกรับทราบผลประโยชน
ที่สมาชิกพึงไดรับ”ที่สมาชิกพึงไดรับ”คุณชิติกร บุญประคอง

ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ สนม.

คุณกัญญา อุนไทยแท
สํานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร

คุณอมรรัตน แกนแกว
สํานักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร

อ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร
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คลองจั่น
 ตามที่คณะกรรมการศกึษาการทาํธรุกรรมและนติสิมัพนัธระหวางสหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจํากัด (สคจ.) ไดรายงานความคืบหนาการศึกษา

การทาํธรุกรรมฯ ในเบื้องตน ตอที่ประชมุใหญวสิามญั เมื่อวนัที่ 18 มถินุายน 2557 ไปแลวนั้น ขณะนี้

คณะกรรมการศึกษาฯ ไดศึกษาหลักฐานเอกสาร ขอเท็จจริง ขอกฎหมายตางๆ รวมถึงการลง

พื้นที่จริง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจนและครบถวนไปกวารอยละ 90 ซึ่งจะไดประมวลขอมูล

ดงักลาวเปนรายงานนาํเสนอตอที่ประชมุใหญสามญัประจาํป 2557 เพื่อพจิารณาตอไป  แตเนื่องจาก

มีสมาชิกจํานวนมากใหความสนใจ ติดตามขอมูลขาวสาร ตองการทราบความเคลื่อนไหวของ

การดาํเนนิงานตางๆ ทกุระยะ คณะกรรมการศกึษาฯ จงึใครขอนาํเสนอขอมูลใหสมาชกิทกุทานไดรบั

ทราบผาน “มุมคลองจั่น” แหงนี้นะครบั 

 เนื่องจากพื้นที่หนากระดาษมีจํากัด ในฉบับนี้จึงใครขอเลาถึงภาพรวมโดยยอวาสหกรณฯ 

ของเราทาํธรุกรรมกบั สคจ. ใน 2 ลกัษณะคอื การฝากเงนิและการใหกูเงนิ 

 1.  ¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹ ÁÕ 2 ª‹Ç§àÇÅÒ ¤×Í

   1.1 การฝากกอนการใหกูเงินครั้งที่ 2 (25 มถินุายน 2556) เริ่มฝากครั้งแรกเมื่อวนัที่ 

1 เมษายน 2551 จํานวน 200 ลานบาท เปนการฝากแบบออมทรัพยพิเศษ ระยะเวลาฝาก 1 ป 

มกีารฝาก-ถอนเรื่อยมามากกวา 10 ครั้ง และมยีอดฝากรวมสูงสดุ 650 ลานบาท ธรุกรรมการฝากเงนิ

แบบออมทรพัยพเิศษนี้สิ้นสดุลงเมื่อมกีารให สคจ. กูเงนิครั้งที่ 2 โดยการเปลี่ยนสถานภาพยอดเงนิฝาก

ในขณะนั้นจาํนวน 455.76 ลานบาทไปเปนเงนิกูที่มหีลกัประกนัโดยมรีะยะเวลาชาํระคนื 180 งวดเดอืน

  1.2 การฝากหลังการใหกูเงินครั้งที่ 2 เริ่มฝากครั้งแรกเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2556 

จํานวน 30.71 ลานบาท เงินจํานวนนี้คือดอกเบี้ยเงินกูและคาปรับคางชําระจากการให สคจ. 

กูเงนิครั้งที่ 2 (งวดที่ 1 - 4) สวนดอกเบี้ยเงนิกูตั้งแตงวดที่ 5 (พฤศจกิายน 2556) จนถงึปจจบุนัให สคจ.

นําฝากไวที่บัญชีนี้เชนกัน ณ เดือน มิถุนายน 2557 มียอดเงินฝากในบัญชีนี้รวมทั้งสิ้น 76.96

ลานบาท ซึ่งเงนิฝากในบญัชนีี้ สหกรณฯไดขอถอนเงนิจาํนวน 19.84 ลานบาทเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557 

แตไมสามารถถอนไดโดย สคจ. มีหนังสือตอบกลับมาแจงวาขาดสภาพคลองและอยูระหวางการ

จดัทาํแผนฟนฟูกจิการ
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 2. ¡ÒÃãËŒ¡ÙŒà§Ô¹ ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ 2 ¤ÃÑé§

  2.1 การใหกูเงนิครั้งที่ 1 เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 1,000 ลานบาท (สคจ. ยื่นคาํขอกู 1,100 ลานบาท)

โดยมีโฉนดที่ดินติดถนนศรีนครินทรและที่ดินของการทางพิเศษแหงประเทศไทยจํานวน 28 ไร 2 งาน 96 ตารางวา 

พรอมสิ่งปลกูสรางมาคํ้าประกนั ซึ่งสหกรณฯ ของเราเปนผูประเมนิราคาหลกัทรพัยทั้งหมดไวที่ 1,431 ลานบาท และสหกรณฯ 

อนุมัติใหกูโดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับใหสมาชิกของเรากูคือใหกูไดไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย

ที่นํามาคํ้าประกัน นอกจากใหกูเงินจํานวน 1,000 ลานบาทแลว ยังมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษอยูกับ สคจ. คงเหลืออีก 

450 ลานบาท

 เมื่อไดรบัเงนิกูแลว สคจ. ไดชาํระหนี้ตามสญัญาจนกระทั่งมกีารขอผอนผนัชาํระหนี้ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม

2556 ซึ่งเปน 2 งวดเดือนสุดทายกอนการใหกูเงินครั้งที่ 2 และมีหนี้คงเหลือประมาณ 849.92 ลานบาท และเงินฝาก

คงเหลอือกี 450 ลานบาท 

  2.2  การใหกูเงนิครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 25 มถินุายน 2556 จาํนวน 1,431 ลานบาท (สคจ. ยื่นคาํขอกู 1,100 ลานบาท) 

โดยใชหลักทรัพยเดิม ราคาประเมินเดิมของการใหกูครั้งที่ 1 คือ 1,431 ลานบาทมาคํ้าประกัน การขอกูครั้งนี้ สคจ. 

ไดรบัเงนิเพยีง 114.90 ลานบาท เนื่องจากตองหกัหนี้คงคาง 5 รายการ ไดแก 1) เงนิฝากออมทรพัยพเิศษ 450 ลานบาท

พรอมดอกเบี้ย 5.76 ลานบาท 2) หนี้คงคางจากการกูครั้งที่ 1 849.92 ลานบาท 3) ดอกเบี้ยเงนิกูที่ขอผอนผนัของเดอืนเมษายน

และพฤษภาคม 2556 รวม 10.25 ลานบาท 4) คาปรบั 0.16 ลานบาท 5) เงนิฝากออมทรพัยพรอมดอกเบี้ย 9,787.09 บาท

 การใหกูเงนิครั้งที่ 2 นี้ สคจ.จะตองชาํระหนี้ตามสญัญาจาํนวน 180 งวดเดอืน แตละงวดประกอบดวยเงนิตนเทากนั

ทกุงวด งวดละ 7.95 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตามเงนิตนคงเหลอืแตละงวด คดิเปนเงนิหลายลานบาทตอเดอืน 

ซึ่งใน งวดที่ 1 - 3 สคจ. ชําระดอกเบี้ยบางสวนไดเพียง 3.5 ลานบาท สคจ. ไดมีหนังสือลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 

ขอผอนผนัการชาํระหนี้เนื่องจากประสบปญหาภาวะวกิฤตในชวง 2 - 3 เดอืนที่ผานมา คณะกรรมการสหกรณฯ จงึมมีติ

เมื่อคราวประชมุครั้งที่ 1076/2556 วนัที่ 20 พฤศจกิายน 2556 ให สคจ. ปลอดการสงเงนิตน ตั้งแตงวดที่ 1 - 30 เพื่อให

หลักประกันคุมครองเงินตนเต็มจํานวนมูลหนี้ สวนดอกเบี้ยใหนําฝากไวที่ สคจ. ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณฯ ของเราไดยื่นฟองตอศาลเพื่อบงัคบัจาํนองเอาหลกัประกนัมาชาํระหนี้ตามกฎหมายแลวเมื่อ 21 สงิหาคม 2557

 ในแตละประเด็นมีรายละเอียดประกอบอีกมาก ดังนั้นทางคณะกรรมการศึกษาฯ จะคัดเลือกประเด็นสําคัญๆ 

และความคืบหนาตางๆ มาเลาในฉบับตอไปนะครับ หากสมาชิกทานใดมีขอมูล ขอสงสัย ตองการใหขยายความ

ในประเด็นใด หรือขอเสนอแนะที่คิดวาเปนประโยชนตอสหกรณฯ ของเรา ทานสามารถทําเปนหนังสือถึงประธาน

คณะกรรมการศกึษาฯ สงมาไดที่สหกรณฯ ขอบคณุครบั สวสัดคีรบั

คณะกรรมการศกึษาการทาํธรุกรรมและนติสิมัพนัธ

ระหวางสหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดัและสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั

14 กนัยายน 2557
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แวดวง สอ.จฬ.

■  แสดงความยินดี

■ แสดงความยินดีแก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย

■ มอบเงินรางวัลออกแบบภาพปกรายงานกิจการประจําป 2556

 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ 
มอบเงิน รางวัลออกแบบภาพปกรายงานกิจการ ประจําป 2556 แก นางสาวนีนาถ เลิศหิรัญวณิช นิสิต
ประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ จํานวน 6,000 บาท 
และมอบเงนิสมนาคณุ ภาควชิาการออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาฯ จาํนวน 10,000 บาท 
โดยมี ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท อาจารยประจําภาควิชา เปนผูแทนรับมอบ ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา 
เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

■ พิธีมอบทุนเรียนดี ประจําป 2557

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทุนเรียนดี
และโลเรยีนดใีหแกบตุรสมาชกิที่มผีลเรยีนด ีประจาํป 2557 จาํนวน 
653 ทุน และโลเรียนดีจํานวน 15 โล รวมจํานวนเงินสวัสดิการ 
1,653,600.00 บาท โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธาน
กรรมการ เปนประธานในพธิมีอบทนุไดใหโอวาทแกคณะผูเขารบั
ทนุการศกึษา ณ หองประชมุ 101 คณะครศุาสตร เมื่อวนัพฤหสับดี
ที่ 18 กนัยายน 2557

 คณะกรรมการดําเนนิการ เจาหนาทีส่หกรณ และสมาชิกทีเ่ขารวมสมัมนาสมาชกิ 
รุนที่ 1 นําโดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษาสหกรณฯ มอบแจกันดอกไมเพื่อ
แสดงความยินดีแก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ ในโอกาสที่ไดรับ
การสรรหาใหดํารงตําแหนง คณบดี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ณ โรงแรมการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันเสาร ที่ 30 สิงหาคม 2557

■ พธิสีงมอบอาคารเรยีน โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนวจิติรวทิยาคาร จ.กาญจนบรุี
 กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และขบวนการสหกรณ จัดพิธีสงมอบอาคารเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
วิจิตรวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอขบวนการสหกรณไทย โดยใชงบประมาณ
ในการกอสรางอาคารเรียน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา 
เปนผูแทนสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เขารวมพิธีสงมอบอาคาร เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557

 นายวิศิษฐ หินแกว เหรญัญกิ เปนผูแทนสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมแสดง

ความยนิดใีนโอกาสครบรอบ 26 ป แหงการสถาปนา วทิยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคม ี

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากลุ ณ อยธุยา คณบด ีและผูบรหิารใหการตอนรบั 

เมื่อวนัจนัทรที่ 22 กนัยายน 2557
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 วัน เดือน ป กิจกรรม หัวขอ วิทยากร สถานที่

■  สัมมนาตางๆ ของสหกรณ
 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัสมัมนาเพื่อใหความรูแกสมาชกิ ดงันี้

30 - 31 ส.ค. 57

10 ก.ย. 57

27 - 28 ก.ย. 57

13 - 14 ก.ย. 57

17 ก.ย. 57

18 ก.ย. 57

สมัมนาสมาชกิ รุน 1

สมัมนาสมาชกิ รุน 2

สมัมนาเสรมิความรู

ใหแกสมาชกิ รุนที่ 1 

13.00 - 16.00

สมัมนาเสรมิความรูใหแกสมาชกิ รุนที่ 1
สมัมนาสมาชกิ รุนที่ 1 - 2

สมัมนาสมาชกิอาวโุส

สมัมนาสมาชกิเกษยีณ

อายรุาชการ รุนที่ 1

9.00 - 12.00

สมัมนาสมาชกิเกษยีณอายงุาน รุนที่ 1 - 2

สมัมนาสมาชกิเกษยีณ

อายรุาชการ รุนที่ 2

9.00 - 12.00

สมัมนาสมาชกิอาวโุส

•  สทิธแิละหนาที่ของสมาชกิ

•  กระตกุตอมกู...ใหอยูหมดั

• สทิธปิระโยชนที่สมาชกิ

 ผูเกษยีณอายงุานพงึไดรบั

• การเตรยีมความพรอม

 เพื่อการเกษยีณอายงุาน

• ภาษขีองเงนิบาํเหนจ็ชดเชย

•  เพิ่มความมั่งคั่งดวย

 การวางแผนภาษี

•  สหกรณของเรา

• รศ.ดร.บญัชา ชลาภริมย

• อ.รุงโรจน วรชมพู

• รศ.ดร.บญัชา ชลาภริมย

•  อ.กาํธร สริชิูตวิงศ

•  รศ.ดร.บญัชา ชลาภริมย

โรงแรมการเดน ซวีวิ

รสีอรท พทัยา จ.ชลบรุี

หองประชมุ

ศภุชยั วานชิวฒันา 

สอ.จฬุาฯ

โรงแรมคลาสสคิ

คามโิอ

จ.พระนครศรอียธุยา

หองประชมุ

ศภุชยั วานชิวฒันา 

สอ.จฬุาฯ

• คณุกณัหา พฒุจนัทรวงศ

• อ.กาํธร สริชิูตวิงศ

• อ.จกัรพนัธ แซลี่
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 เจาของหมูทบุแสนอรอยนี้มชีื่อวา นายวีรยุทธ จันทรคลอย มชีื่อเลนวากอง สงักดั

สาํนกับรหิารระบบกายภาพ เปนชาวจงัหวดัสงิหบรุโีดยกาํเนดิ เปนสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

มาประมาณ 15 ป แลว กองเลาใหฟงวาเริ่มมาทาํงานที่จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เมื่อ 15 ป 

มาแลว เริ่มแรกที่สมัครเขามาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยังไมรูดวยซํ้าวาสหกรณ

คืออะไรแตอยูๆ ไปก็เริ่มมีความเขาใจวา สหกรณนั้นเปนองคกรที่สําหรับใหผูที่เปนสมาชิก

สามารถฝากเงิน ออมหุน มีสวัสดิการใหแกผูเปนสมาชิก และยังมีการใหกูสําหรับสมาชิก

ที่เดอืดรอนเรื่องเงนิอกีดวย ซึ่งกองกไ็ดใชบรกิารกูดวยเชนกนั

 แตการกูของกองนั้น นบัวาเปนการกูที่เปนการสรางความมั่นคงใหตนเองและครอบครวั 

โดยการกูในครั้งแรก เปนการกูพเิศษเพื่อนาํไปปรบัปรงุซอมแซมบานที่อยูอาศยัที่จงัหวดัสงิหบรุ ี

  เมื่อกอนแมของกองมอีาชพีคาขายทั่วไป ซึ่งรายไดไมคอยมั่นคงมากนกั ตอมาสงัเกต

เหน็วาหมูทบุซึ่งเปนสนิคาโอทอ็ปของจงัหวดัสงิหบรุ ีซึ่งญาติๆ  แถวบานทาํขายอยู มคีนชอบ

ซื้อมาก ทํารายไดดีเปนกอบเปนกํา ก็เลยลองหัดทําบาง โดยไดสูตรและเคล็ดลับการทํา

หมูทุบมาจากพี่ๆ นองๆ ปรากฏวาทําออกมาไดรสชาติที่อรอย ถูกปาก ซึ่งกรรมวิธีการทํา 

กองไดแอบเผยเคลด็ลบั มดีงันี้ นาํเนื้อหมูอยางด ีมาลางใหสะอาดและแลออกตามความยาว

ใหหนาพอสมควร หมกัดวยเครื่องปรงุที่เตรยีมไว คลกุใหเขากนัทิ้งไวประมาณ 1 คนื แลวนาํ

ไปแผบนตะแกรงคลุมดวยตาขาย ผึ่งแดดใหแหง ซึ่งกองบอกวาการผึ่งแดดนี่สําคัญเพราะ

ถาตากแดดนานไปจะทาํใหเนื้อหมแูขง็และเหนยีว แตชวงฤดฝูนซึ่งไมคอยมแีดด จะลาํบากอยู

เหมอืนกนัในเรื่องของการผลติไมทนัตามออเดอรของลูกคา 

 เมื่อเนื้อหมูที่ผึ่งแดดไดที่แลวแลวมาอบโดยใชไฟออนๆ เมื่อสุกแลวจึงนํามาทุบเบาะๆ

ในขณะที่ยังรอนอยูเพื่อใหเนื้อหมูยุยออกจากกัน สมัยแรกเริ่มผลิต การทุบหมูจะทําโดยใช

แรงคนและใชคอนทุบ ซึ่งใชเวลามากแตผลิตไดจํานวนนอย กองก็เลยดัดแปลงอาศัย

เครื่องรดีแปงเปนตวั ทุนแรงและเวลานาํมารดีเนื้อหมู ซึ่งทาํใหไดเนื้อหมูที่รดีออกมาเปนแผน

เพื่อรวย
ธารินี

วีรยุทธ จันทรคลอย

การแลเนื้อหมู

 ¨ÑèÇËÑÇÍÂ‹Ò§¹ÕéËÅÒÂ¤¹¤§Ê§ÊÑÂÇ‹Ò¡ÙŒà¹ÕèÂ¹Ð ·íÒãËŒÃÇÂ àËç¹ÁÕáµ‹¨¹Å§æ ÍÂ‹Òà¾Ôè§ÇÔ¾Ò¡É�ÇÔ¨ÒÃ³�¡Ñ¹ä» 
ÁÒ¿˜§àÃ×èÍ§·Õè¨Ð¹íÒàÊ¹Í¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò ¡ÙŒ...à¾×èÍÃÇÂ Ç‹Òà¢Ò·íÒ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ

  ¢³Ð·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹¡íÒÅÑ§¤ÃíèÒà¤Ã‹§¡Ñº§Ò¹µÃ§Ë¹ŒÒ ÍÂÙ‹æ ¾ÕèÍÕ¡½†ÒÂ¡çà´Ô¹à¢ŒÒÁÒËÒ ¾ÃŒÍÁÂ×è¹¶Ø§ «Öè§ÀÒÂã¹
ºÃÃ Ø̈ ËÁÙ·ØºÁÒãËŒÅÍ§ªÔÁ µÍ¹áÃ¡¼ÙŒà¢ÕÂ¹»¯ÔàÊ¸à¾ÃÒÐà¡Ã§Ç‹Òà¹×éÍÁÑ¹¨ÐàË¹ÕÂÇ ¢Õéà¡ÕÂ¨à¤ÕéÂÇ áµ‹àÁ×èÍ
¾Õèà¢Ò¤ÐÂÑé¹¤ÐÂÍãËŒªÔÁ ¡çÃÑºÁÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¡Ã§ã¨ »ÃÒ¡¯Ç‹ÒËÁÙ·Øº¹Ñé¹ÁÕÃÊªÒµÔÍÃ‹ÍÂ à¢ŒÁ¢Œ¹ á¶ÁäÁ‹àË¹ÕÂÇ 
à¤ÕéÂÇ§‹ÒÂÍÕ¡´ŒÇÂ àÅÂµÔ´ã¨¡Ô¹¢Í§à¢ÒàÊÕÂËÁ´¶Ø§ ¶ÒÁÇ‹Ò¾Õè«×éÍ¨Ò¡·ÕèäË¹ ¾ÕèºÍ¡äÁ‹ã¡ÅŒäÁ‹ä¡Åà»š¹ Ø̧Ã¡Ô¨
¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�àÃÒ¹ÕèàÍ§ áËÁ...à¢ŒÒ·Ò§ ÍÂ‹Ò§¹ÕéµŒÍ§àªÔÞÁÒ¹Ñè§¨Ñºà¢‹Ò¤ØÂ¡Ñ¹àÊÕÂ áÅŒÇÊÔ…

¡ÙŒ...
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ใชเครื่องรีดใหหมูเปนแผน

ผลิตภัณฑหมูทุบที่จัดจําหนาย

นําหมูตากแดด

ขอบคณุขอมูลและภาพจาก  คณุวรียทุธ จนัทรคลอย สมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 

 สงักดัสาํนกับรหิารระบบกายภาพ

บางสมํ่าเสมอ แตเครื่องรีดแปงมีตนทุนตกราคาเครื่องละ 6,000 - 8,000 บาท ซึ่งกอง

กล็งทนุโดยการกูสามญัจากสหกรณฯ นาํไปซื้อเครื่องรดีแปงมาใช ปจจบุนัมเีครื่องรดีแปง

ทั้งหมด 5 เครื่อง และมคีนงาน ซึ่งมาชวยแมผลติหมูทบุ 7 - 8 คน ซึ่งเปนการสรางงาน

สรางอาชพีใหคนในทองถิ่นดวย

 ดานการจดัจาํหนาย กองเลาใหฟงวาจะมพีอคาแมคาคนกลาง มารบัซื้อผลติภณัฑ

หมูทบุถงึที่บาน นาํไปขายตามรานตางๆ ในจงัหวดัสงิหบรุ ี ถาเปนที่กรงุเทพฯ จะมขีาย

ในตลาดสะพานเหลือง หรือถาใครสนใจสามารถโทรสั่งลวงหนาไวกอนได ซึ่งรายได

จากการขายหมทูบุนั้น สรางความมั่นคงใหแกครอบครวัของกองเปนอยางมาก กองบอกวา 

ถาวันนั้นไมตัดสินใจกูเงินจากสหกรณฯ ก็ไมรูจะไปกูที่ไหน เพราะถาไปธนาคารก็คงกู

ไมได ใหแมกูจากกองทนุหมูบานกย็งัไมพอกบัจาํนวนที่ตองการมาลงทนุ นบัไดวาสหกรณ

ชวยเหลือสมาชิกใหมีเงินไปลงทุน ถึงแมวาตอนนี้ยังมีภาระตองผอนชําระคาบานจาก

เงินกูพิเศษ และเงินกูสามัญอยูแตก็ไมเดือดรอนแตอยางใด เพราะมีรายไดจากการขาย

หมูทบุมาแบงเบาภาระคาใชจาย 

  นี่คอืตวัอยางของสมาชกิสหกรณฯ ที่เรยีกไดวากู...เพื่อรวย 

คือกูแลวนําไปลงทุนสรางรายไดตอยอดเงินนั่นเอง การกูไมใชสิ่ง

ที่นาสะพรงึกลวั ที่ทาํใหผูกูเปนหนี้สนิแตเพยีงอยางเดยีว หากผูกู

รูจักนํามาสรางประโยชนในงานและอาชีพ ทําใหเกิดรายไดเสริม 

ทานก็จะไดรับประโยชนจากการกูนั้นได ทานใดสนใจผลิตภัณฑ

หมูทบุของกองเขาบอกวาโทรสั่งได แตขอสั่งลวงหนาเพราะตอนนี้

ขายดเีหลอืเกนิทาํแทบไมทนั ราคาจาํหนายสอบถามกนัเอาเองนะคะ

สามารถโทรที่เบอร 086-766-6433 ขอเปนนอกเวลาทาํงานดวยคะ 

  และหากสมาชิกทานใดมีประสบการณ โดยสามารถ

นําเอาประโยชนจากการลงทุน การเก็บออม หรือการกูจาก

สหกรณฯ ไปใชใหเกิดประโยชนแกตัวทานและครอบครัวแลว 

โปรดแบงปนประสบการณใหสมาชิกทานอื่นไดรับรูและมีกําลังใจ

ในการดาํเนนิชวีติ ตดิตอมาที่ฝายประชาสมัพนัธ สหกรณออมทรพัย

จฬุาฯ ดวยนะคะ โทร. 0-2218-0555 เรากาํลงัรอประสบการณดีๆ  

จากทาน สวสัดคีะ

ใชเครื่องรีดใหหมูเปนแผนใชเครื่องรีดใหหมูเปนแผน

หมูทบุมาแบงเบาภาระคาใชจาย หมูทบุมาแบงเบาภาระคาใชจาย หมูทบุมาแบงเบาภาระคาใชจาย หมูทบุมาแบงเบาภาระคาใชจาย 

  นี่คอืตวัอยางของสมาชกิสหกรณฯ ที่เรยีกไดวากู...เพื่อรวย   นี่คอืตวัอยางของสมาชกิสหกรณฯ ที่เรยีกไดวากู...เพื่อรวย 

ที่นาสะพรงึกลวั ที่ทาํใหผูกูเปนหนี้สนิแตเพยีงอยางเดยีว หากผูกูที่นาสะพรงึกลวั ที่ทาํใหผูกูเปนหนี้สนิแตเพยีงอยางเดยีว หากผูกู

รูจักนํามาสรางประโยชนในงานและอาชีพ ทําใหเกิดรายไดเสริม รูจักนํามาสรางประโยชนในงานและอาชีพ ทําใหเกิดรายไดเสริม 

ทานก็จะไดรับประโยชนจากการกูนั้นได ทานใดสนใจผลิตภัณฑทานก็จะไดรับประโยชนจากการกูนั้นได ทานใดสนใจผลิตภัณฑ

หมูทบุของกองเขาบอกวาโทรสั่งได แตขอสั่งลวงหนาเพราะตอนนี้หมูทบุของกองเขาบอกวาโทรสั่งได แตขอสั่งลวงหนาเพราะตอนนี้

ขายดเีหลอืเกนิทาํแทบไมทนั ราคาจาํหนายสอบถามกนัเอาเองนะคะขายดเีหลอืเกนิทาํแทบไมทนั ราคาจาํหนายสอบถามกนัเอาเองนะคะ

สามารถโทรที่เบอร 086-766-6433 ขอเปนนอกเวลาทาํงานดวยคะ สามารถโทรที่เบอร 086-766-6433 ขอเปนนอกเวลาทาํงานดวยคะ 
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***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน
 ♦ เน้ือที ่200 ตร.ว. ถ.เสนา ต.บานแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 
โทร. 088-881 -0156

ขายบานพรอมที่ดิน
 ♦ หมูบานซือ่ตรง เนือ้ท่ี 50 ตร.ม. ซอย 7/2 ต.ละหาร อ.บางบวัทอง 
จ.นนทบุรี ราคาขาย 1,900,000 บาท สนใจติดตอ คณุวิรชั เทยีนเยน็ 
คณะเภสัชศาสตร โทร. 02-218-8257, 081-550-3776 

 ♦ การเคหะทุงสองหอง ถนนวิภาวดีรังสิต (ตลาดขวัญ)
แขวงทุงสองหอง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ราคา 600,000 บาท สนใจ
ติดตอ คุณพารา รื่นสุนทร คณะเภสัชศาสตร โทร. 089-751-7754

 ♦ หมูบานมวงมณีนิเวศน เน้ือท่ี 69 ตร.ว. ถนนประชาอุทิศ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ราคา 3,500,000 บาท สนใจติดตอ 
คุณศศิธร ศรีเพ็ชร คณะแพทยศาสตร โทร. 089-532-6607

ขาย/เชาทาวนเฮาส
 ♦ บานใหเชา ขนาด 2 ชั้น พรอมที่จอดรถ (ใกลตลาดบางแค) 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ สนใจติดตอ คุณประสาน พึ่งผล 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 085-214-9221

 ♦ ขายบาน ขนาด 2 ชัน้ เน้ือที ่20 ตร.ว. ซอย 1 ถนนวิภาวดรีงัสติ 
82 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ติดถนนวิภาวดีรังสิต เดินทาง
สะดวก) สนใจตดิตอ คุณเตอืนใจ หารมนตร ีคณะทัตนแพทยศาสตร 
โทร. 094-493-0467

 ♦ ขายหรือเชาทาวเฮาส หมูบานเปรมฤทัย 3 ขนาด 2 ชั้น
(3 หองนอน 2 หองนํ้า) เนื้อที่ 20 ตร.ว. ถนนรามอินทรา กม.9 
ราคาขาย 2,500,000 บาท ราคาเชาเดือนละ 6,000 บาท สนใจติดตอ 
คุณละคร โมกขจันทร สํานักงานการทะเบียน โทร. 089-609-8413

ขายคอนโดมิเนียม/หองชุด
 ♦ เชา/ขาย คอนโดมิเนียม บางนาวิลเลจ เน้ือท่ี 60 ตร.ม. ขนาด 
2 หองนอน 1 หองน้ํา ซอยบางนา-ตราด 10 เขตบางนา กรุงเทพฯ 
ราคาขาย 1,600,000 บาท หรือ ราคาเชา 15,000 บาท/เดือน สนใจ
ตดิตอ  คุณเสรมิสขุ สาธธุรรม โรงพิมพแหงจฬุาฯ โทร. 081-839-8107

 ♦ ไดมอนทาวนเวอร คอนโดมิเนียม เนื้อที่ 70 ตร.ม. ขนาด
1 หองนอน 1 หองนํ้า ถ.สีลม ซอย 7 เขตบางรัก กรุงเทพฯ ราคา 
4,560,000 บาท สนใจติดตอ คุณยุพิน จินตภากร คณะวิทยาศาสตร 
โทร. 082-052-3644 

 ♦ คอนโดมิเนียมใหเชา เดอะเทมโปร รัชดาภิเษก เนื้อที่ 
30 ตร.ม. ขนาด 1 หองนอน 1 หองน้ํา เฟอรนิเจอรครบครัน สาธารณูปโภค
จากโครงการสะดวกสบาย เพียง 100 เมตรจาก MRT ราคา 13,000 
บาท/เดือน สนใจติดตอ 081-492-7209, 02-691-2922

ขายรถยนต
 ♦ ขายรถยนต ยี่หอ MISUBISHI รุ น Mirage ป 2013 
สีเหลือง เครื่อง 1,200 ซี.ซี. ขายดาวน ราคา 50,000 บาท สนใจติดตอ 
คุณปยะ ทิพยาวัฒน สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ โทร. 02-218-8052, 
098-250-1794

 ♦ ขายรถยนต ย่ีหอ Chevrolet รุน Cruze ป 2013 สีขาว 
เครื่อง 1,600 ซี.ซี. ขายดาวน 170,000 บาท สนใจติดตอ คุณพรทิพย 
ทันการ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ โทร. 083-029-8758, 089-118-0822

อื่นๆ
 ♦ รบัจางขบัรถ วนัหยุดราชการและวันหยุดนกัขตัฤกษ มใีบขบัขี่
สวนบุคคลและใบขับขี่ขนสงสาธารณะ ขับสุภาพ ผูโดยสารปลอดภัย 
ถึงท่ีหมายฉับไว ราคาเปนกันเอง สนใจติดตอ คุณชาญวิทย
ทรัพยประดิษฐ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 02-461-0221, 
087-076-3539

 ♦ รถกระบะรับจางท่ัวไป ราคากันเอง สนใจติดตอ คุณมิตร 
นวมนิวงษ คณะวิทยาศาสตร โทร. 02-218-7550, 091-491-3971 

 ♦ รับทําเตาหูนมสด ราคากันเอง บริการสงถึงที่ สนใจติดตอ 
คุณปานทิพย นวมนิวงษ คณะวิทยาศาสตร โทร. 02-218-7550, 
091-491-3971

 ♦ รับเหมาสราง-ตอเติมบาน และจัดสวน สนใจติดตอ 
คุณฉลาด พิมพา คณะสถาปตยกรรมศาสตร โทร. 086-772-8276

 ♦ บริการลางแอรท่ัวกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดตอ 
คุณสุเมธ ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 080-770-4438

บริการสมาชิก

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

นางนวลลักษณ ชุมพุดซา  สถาบันภาษา
นายยงยุทธ จรรยารักษ 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 22 ตุลาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  302  คน ตอบผิด  114  คนตอบถูก  188  คน

เกม

สวนที่หนึ่ง

จับรางวัลโดย

สวนที่ส
อง คําถามประจําเดือน ต.ค. 2557

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

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

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

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

โทร.......................................................................................................
สาขาที่ 7 ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ตั้งอยูที่อาคาร

คณะ

หนานีม้ีรางวัล
วิธีเลน :

“â¨·Â�àÅ¢·ŒÒ¤Ô´”

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กันยายน 2557

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557
คําตอบ

สวนที่สอง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

8  =  56
7  =  42
6  =  30
5  =  20
3  =  6

โจทย :  สมบูรณกับเพื่อนอีก 3 คน ไปตกปลากัน โดยในถังของแตละคนมีปลาดังนี้

  -  ในทกุถงัมปีลาเปนจาํนวนคู

  -  ถงัที่ 1 มปีลาเปนสองเทาของถงัที่ 2

  -  แตละถงัมจีาํนวนปลาไมเทากนั โดยถงัที่ 1 มปีลามากที่สดุ

  -  ถงัที่ 4 มปีลานอยกวา 5 ตวั

  -  ถงัที่ 1 มปีลาเทากบัถงัที่ 3 และ 4 รวมกนั

คําถาม :  แตละถังมีปลากี่ตัว?
¶Ñ§·Õè 4¶Ñ§·Õè 3¶Ñ§·Õè 2¶Ñ§·Õè 1

 สัมมนาสมาชิกอาวุโส ประจําป 2557 
จัดขึ้นที่จังหวัดใด ?

ตอบ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. นางสาวกรรณิการ สุวรรณนิตย 232523 สํานักงานบริหารทรัพยากร

2.  นายวิฑูรย มะบุตร 401189 คณะสัตวแพทยศาสตร

3.  นางสาวชวนันท จันทรประเสริฐ 562604 คณะรัฐศาสตร

4.  นายสกุลธรรม บูชา 351595 ศูนยบริการวิชาการ

5.  นางจิรประภา เนียมปาน 262201 คณะวิทยาศาสตร

6.  นายสมชาย อิสระวาณิชย 342154 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

7.  นางวรรณา ศรีวิริยานุภาพ 390246 คณะเภสัชศาสตร

8.  นางสาวอภิญญา บุญลี้ 543222 คณะแพทยศาสตร 

9.  นายอุษา บุญศรี E42138 สมาชิกสมทบ

10. นายขจร เทพยปฏิพัธน  D92782 สมาชิกสมทบ

นายศักดา ดีมูล     คณะจิตวิทยา
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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**การผิดนัดชําระหนี้ จะทําใหสมาชิกเสียสิทธิประโยชนจากสหกรณฯ ดังนี้**

 1. ไมไดรับเฉลี่ยคืน ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 64(2)  

   ขอ 64(2) สมาชกิที่ผดินดัการสงชาํระหนี้(ไมวาตนเงนิหรอืดอกเบี้ย)ในปใดมไิดรบัเงนิเฉลี่ยคนืสาํหรบัปนั้น

 2. ใหออกจากสหกรณฯ ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 12(5)

   ขอ 12(5) คางสงเงนิงวดชาํระหนี้ (ไมวาเงนิตนหรอืดอกเบี้ย) เปนเวลาถงึสองเดอืน หรอืผดินดัการสงงวดชาํระหนี้
   ดงัวานั้น ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูรายหนึ่ง

 3. ไมสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในสหกรณฯ ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 42(5)

   ขอ 42(5) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยก็ตาม เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
   การกระทาํของตนเอง

 นอกจากนี้ สมาชกิเปรยีบเสมอืนเปนเจาของสหกรณฯ ควรจะสนบัสนนุกจิการของตนเอง ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงนิฝากของสหกรณฯ 
ยงัสูงกวาธนาคารอกีดวย

ทําไม? สมาชิกที่จะกูเงินกับสหกรณตองโอนเงินเดือนเขาสหกรณ

 หากสมาชิกมีขอสงสัย หรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถขอรับการบริการดวยตนเอง ไดที่...สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
อาคารจามจุรี 9 หรือโทรศัพท 02-218-0555 ตอ 1401, 1806-1811 ทุกวันทําการเวลา 08.30 - 15.30 น.

จริงหรือไม?   ถาไมโอนเงินเดือนเขาสหกรณจะกูเงินไม ได

คําถามที่ 1

คําถามที่ 2

 การที่สมาชิกตองโอนเงินเดือนเขาสหกรณ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของสมาชิกนั้นเอง 

สมาชิกที่ใชบริการเงินกูกับสหกรณฯ จะไดไมเกิดปญหาการเรียกเก็บเงิน เปนสิ่งที่ดีสําหรับสมาชิก

จะไดไมผดินดัชาํระหนี้

 สมาชกิสามารถกูเงนิจากสหกรณฯ ได แตสหกรณฯ จะคาํนวณวงเงนิกูตามยอดเงนิที่สมาชกิ
โอนเงนิเดอืนเขามายงัสหกรณเทานั้น

เรื่อง ผลของการผิดนัด
 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ ผลที่เกิดขึ้นตอลูกหนี้ คือ

  1. ลูกหนี้ตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดนัด คือ ถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหตรงเวลา ถือวากอความเสียหายแกเจาหนี้ 
   ลูกหนี้ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
  2. ถาเปนการชําระหนี้ที่มีระยะเวลาเปนสาระสําคัญ เจาหนี้อาจบอกปดไมชําระหนี้ได เพราะอาจเปนการไรประโยชนแกเจาหนี้แลว
   เชน นางสาวออยจางนางจอยตัดชดุแตงงาน แตเม่ือถงึวนัแตงงานแลว ยงัตดัไมเสรจ็ นางสาวออยสามารถบอกปดไมรบัชุดแตงงานได
  3. กรณีเปนหนี้เงิน ในกรณีที่ไมไดตกลงเรื่องดอกเบี้ยไวตองเสียแกเจาหนี้ในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตผิดนัดชําระหนี้ หากตกลง
   ไวใหสูงกวานั้นก็ไดแตตองไมเกินรอยละ 15 ตอป แตจะเรียกดอกเบี้ยจะคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยอีกไมได
  4. กรณีเปนหนี้การสงมอบ ลูกหนี้ตองชดใชความเสียหายใหแกเจาหน้ี คาเสียหายน้ีจะตองตีราคาทรัพยสินกอน ทรัพยสินนั้นเปน
   จํานวนเทาใด จึงนําเงินจํานวนนี้ถือเปนเงินตนแลวจึงนํามาคํานวณเปนดอกเบี้ย

ขอมูลจากเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การติดตามหนี้สิน และการดําเนินคดี 
โดย อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานุการอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
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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 
7 ธนาคาร 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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏบิตัดิงันี ้: เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเขาชือ่บญัช ี“สหกรณออมทรพัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไวขางตน) พรอมสาํเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ
เพ่ือเขียนใบนาํฝากเขาบญัชีของผูฝากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด


