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ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 54 ฉบับที่ 12
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
…คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนีก้ พ็ อดังนัน้ เอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มี
ความโลภนอย เมือ่ มีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอืน่ นอย ถาทุกประเทศมีความคิด
“อันนีไ้ มใชเศรษฐกิจ” มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ
ไมสดุ โตง ไมโลภ ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเ ปนสุข พอเพียงนีอ้ าจจะมีมาก อาจจะมี
ของหรูหราก็ได แตวา ตองไมไปเบียดเบียนคนอืน่ ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจา
ก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบตั ติ นก็พอเพียง…
ความบางตอน จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานในโอกาสที่
คณะบุคคลเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

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

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

รศ.วิสนศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายสําลี
นายศิริศักดิ์
น.ส.ปยะวรรณ

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

3.25
3.50

2.7625
2.9750

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

3.0600
3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

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

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
2
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โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

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.)

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

นายสมชาย
นายณรงค
น.ส.ธารินี
น.ส.ฉัตรชุลี
นายธนากร

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อวมเพ็ง
หินแกว
เหลาชัย
สีคําภา
เชยโชติ

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
รอยละ 5.00

(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

รอยละ 5.75

(เฉพาะสัญญาใหม
ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 เปนตนไป)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

2556

ก.ย. 2557

ต.ค. 2557

14,910

15,196

15,233

1
11,340
3,569

1
11,420
3,775

1
11,432
3,800

1. สินทรัพยรวม

34,095,197,726.03 34,938,325,055.38 34,894,725,726.83
1.1 เงินใหสมาชิกกู
4,834,002,053.88
5,112,859,039.72 5,131,594,744.20
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
9,807,796,089.58 11,374,547,982.67 11,357,670,364.93
1.3 เงินลงทุน
19,037,467,461.09 18,144,283,082.34 18,143,834,519.37
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
548,674,712.35
628,476,837.29
714,389,461.08
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
16,542,934,756.82 15,539,527,627.59 15,450,111,387.19
1.3.3 เงินฝาก ชุมนุมสหกรณฯ / สหกรณอื่น 1,945,857,991.92
1,976,278,617.46 1,979,333,671.10
1.4 สินทรัพยอื่น
415,932,121.48
306,634,950.65
261,626,098.33

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

19,315,662,035.53
7,100,000,000.00
11,210,852,573.01
788,849,116.57
215,960,345.95

19,125,772,609.29
6,640,000,000.00
11,444,927,677.72
805,132,043.82
235,712,887.75

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

15,622,663,019.85
11,740,447,940.00
1,988,214,851.47
782,751,026.04
251,045,726.12
860,203,476.22

15,768,953,117.54
11,804,721,550.00
1,988,214,851.47
777,516,864.76
238,211,228.92
960,288,622.39

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

1,384,166,755.73
184,986,254.13
443,161,434.80
671,486,986.28
84,532,080.52

1,534,746,196.78
206,147,331.25
495,839,183.95
738,696,986.45
94,062,695.13

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

523,963,279.51
436,565,748.19
87,397,531.32

574,457,574.39
479,904,981.25
94,552,593.14
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ประธานแถลง
ทานสมาชิกครับ
เขาสูเ ดือนสุดทายของปนแี้ ลว กอนอืน่ ผมขอขอบคุณสมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ทุกทาน ทีใ่ หความรวมมือ
ออกมาใชสทิ ธิห์ ยัง่ เสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการ และเลือกตัง้ ผูป ระสานงานประจําหนวย ประจําป 2558 เมือ่ วันศุกร
ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา หลังจากนี้คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและ
เลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวยป พ.ศ. 2558 จะไดนําผลการหยั่งเสียงดังกลาว เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2557 ตอไปครับ
ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2557 สหกรณของเราสามารถทํากําไรไดถงึ 100 ลานบาทเศษครับ ทําให
กําไรสุทธิ 10 เดือนเทากับ 960 ลานบาทเศษ ซึ่งนับวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ถึงแมวาเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ยังไมเติบโตเทาที่ควร
สําหรับ การกูเ พือ่ เหตุฉกุ เฉินเฉพาะกิจ หรือทีเ่ รียกวา “กูเ งินปนผล เงินเฉลีย่ คืน” ในป 2557 สหกรณฯ ให
สมาชิกยืน่ กูไ ดในอัตรารอยละ 60 ของอัตราเงินปนผลและเงินเฉลีย่ คืนเดิม เริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 22 ธันวาคม 2557 – วันที่
11 กุมภาพันธ 2558 และการกูเงินฉุกเฉินของเดือนมกราคม 2558 สมาชิก ไมตองเสียดอกเบี้ย 2 วัน (30 – 31
ธันวาคม 2557) ยื่นกูไดในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 รายละเอียด การกูเงินทั้ง 2 อยางนี้ อานเพิ่มเติมไดในขาว
ประชาสัมพันธฉบับนี้ครับ
ในชวงวันหยุดตอเนื่องวันพอแหงชาติ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิ
โครงการหลวง จํากัด โดยไดสานตอกิจกรรมเพือ่ สังคม หรือทีเ่ รียกกันวา กิจกรรม csr โดยในปนสี้ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
ไดอนุมตั ทิ นุ สาธารณประโยชน จํานวนเงิน 450,000 บาท เพือ่ ปรับปรุงอาคารเรียนและกอสรางรัว้ ใหกบั ศูนยการเรียนรู
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานหวยยาว ในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวิน จ.เชียงใหม
และรวมบริจาคอุปกรณการเรียน เครือ่ งนุงหมแกชมุ ชนชาวไทยภูเขาดังกลาวดวย ซึง่ ไดมพี ธิ สี งมอบอาคารเรียนหลังนี้
ในวันศุกรท่ี 5 ธันวาคม 2557 อาคารเรียนหลังนี้จะเปนแหลงเรียนรูของทุกคนในชุมชน และเปนศูนยกลาง
ของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาการศึกษาของชาติใหมีความเขมแข็งขึ้นดวยครับ
จุดมุงหมายของสหกรณตองใหสมาชิกมีความเปนอยูทดี่ ขี นึ้ คนมีเงินก็ฝากเงินกับสหกรณ สหกรณกต็ อบแทน
โดยใหดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาสถาบันการเงิน หรือการออมเปนหุนก็มีผลตอบแทนที่ดี สวนคนมีเงินนอยก็ไดอาศัย
เงินของคนที่มีเงินมากมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยจายดอกเบี้ยเงินกูถูกกวาสถาบันการเงินหรือ
เงินกูน อกระบบ สิง่ เหลานีเ้ ปนหลักพืน้ ฐานของสหกรณ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานทีไ่ ววางใจ ใหสหกรณฯ เปนทางเลือก
หนึ่งในการสรางประโยชนจากเงินของทาน และนํามาสรางประโยชนใหกับเพื่อนสมาชิกทุกคนใหมีชีวิตที่มีความสุข
และมั่นคงไปพรอมกัน

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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“ประเทศไทยยังมีความมัน
่ คงเป็นปึกแผ่น มีความสงบสุขร่มเย็น
ประชาชนชาวไทยเข้มแข็ง และมีความหวัง เพราะทุกคนมีในหลวง
เป็นศูนย์รวม เป็นทีย
่ ด
ึ เหนีย
่ วจิตใจ โดยในทุกๆ ปีพระองค์ท่านจะส่ง
กําลังใจ ส่งความสุข ส่งพรอันยิง่ ใหญ่ให้กบ
ั ราษฎรของพระองค์ ทําให้
หลายคนมีรอยยิม
้ หลายคนมีนาํ้ ตาแห่งความปลาบปลืม
้ ยินดี และ
ทุกคนกลับมีแรงที่จะฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ต่อไป ผ่าน ... ส.ค.ส
แห่งความสุข ... ส.ค.ส พระราชทาน”

ในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรเนื่องในโอกาสขึน
้ ปีใหม่
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานี นํามา
ซึ่งความปิติยินดีเป็นล้นพ้น นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงปลีกเวลา
จากพระราชกรณียกิจ จัดทําบัตรส่งความสุข หรือ ส.ค.ส. ที่ทรงใช้
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สว่ นพระองค์ประดิษฐ์ขน
ึ้ พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน
โดย ส.ค.ส. พระราชทานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถือ
กําเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2529 เป็น ส.ค.ส. พระราชทาน
สําหรับปี 2530 ทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส. เช่นเดียวกับที่
ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส.9

ส.ค.ส ป ๒๕๓๐
...................................................................................

เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง
หมั่นเพียร งานสุจริต คิดดี
แจงสวาง สวยงาม สงบรมเย็น
เปนทางขจัดทุกขโศก บรรลุความสุขความเจริญ
..................................................................
เรียบเรียงจาก : th.wikipedia.org/wiki/ส.ค.ส._พระราชทาน,
http://www.thailaws.com/king/king_lor09_sorkorsor.htm

ฉัตรชุลี โสตถิอํารุง

ในครั้งแรก ส.ค.ส. พระราชทาน จะเป็นรูปแบบโทรพิมพ์ ไม่มี
การตกแต่งลวดลายใดๆ ข้อความที่ปรากฏอยู่ มีใจความสั้นกระชับ
ครั้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ทรงเริ่มประดิษฐ์ ส.ค.ส.
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ ข้อความใน ส.ค.ส. แต่ละปี
จะประมวลขึน
้ จาก เหตุการณ์บ้านเมือง เพือ
่ สะท้อนให้เห็นปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา
ซึ่งแม้ว่าคําอวยพรดังกล่าวจะเป็นเพียงถ้อยคําสั้นๆ แต่เป็นที่ทราบ
กันดีว่า ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปี ล้วนมากด้วยคุณค่า มีความหมาย
ลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายใน ไม่วา่ ทางตรงหรืออ้อม มีคติเตือนใจ มุ่งเน้น
การกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยมีสติ มีปัญญารู้คิด ดํารง
อยู่ด้วยความไม่ประมาท เตรียมพร้อมกายและใจ เพือ
่ มีกาํ ลังต่อสู้ และ
ฝ่าฟันอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึน
้ ในภายภาคหน้าอย่างไม่ย่อท้อ ทัง้ ให้ประพฤติ
ปฏิบัติตัวและปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ยั่งยืนแท้จริง
ปี พ.ศ. 2548 “ปีใหม่ปีนไี้ ม่มี ส.ค.ส” นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขณะนั้น
ให้สม
ั ภาษณ์ว่า ตนได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั หลังจาก
ทีพ
่ ระองค์พระราชทานพระราชดํารัสเนือ่ งในวันปีใหม่เสร็จ ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงตรัสว่า “ปีใหม่ปีนไี้ ม่มี ส.ค.ส. พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องจากในปี พ.ศ. 2548 เกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว เกิดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย และส่งผล
กระทบมาถึงภาคใต้ของประเทศไทย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
พระองค์ทรงงานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวใต้
ที่ได้รับความเดือดร้อน พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรู้สึก
ปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน เป็นเรื่องที่ดี
มากๆ ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเป็นหลักประกัน
ให้พระองค์ว่า เมื่อไรที่พระองค์เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วย สิ่งที่
ทุกคนทํา ผลบุญก็จะส่งให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย
และทรงตรัสเพิ่มว่า ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน
ไม่รังเกียจว่าเป็นคนชนชาติไหน
ตลอดระยะเวลาทีผ
่ ่านมา นับตัง้ แต่พระองค์พระเสด็จฯ ขึน
้ เถลิง
ถวัลยราชสมบัติ เป็นองค์ประมุขปกครองแผ่นดินสยาม ทรงไม่เคยทอดทิง้
ประชาชน ไม่ว่าชาติบ้านเมืองจะเกิดวิกฤติใดๆ พระองค์ได้พระราชทาน
พระราชดํารัสเตือนสติปวงชนชาวไทย ในโอกาสสําคัญเสมอๆ เฉก
เช่นเดียวกับพรพระราชทานปีใหม่ในแต่ละปีทเี่ ปรียบประดุจนํา้ ทิพย์ชโลมใจ
เหล่าพสกนิกรให้ดาํ รงตนอยู่ในความดี มีความรอบคอบ และทําหน้าที่
ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเทศชาติส่วนรวมอย่างแท้จริง

พรใดๆ ในโลก จึงไมเทียบเทา … พรพระราชทานจากองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของแผนดินไทย
ส.ค.ส. ใดๆ ในโลก จึงไมเทียบเทา … ส.ค.ส. แหงความสุข
ส.ค.ส. พระราชทาน
ขอพระองค … ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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เรื่องนารูเกี่ยวกับ…

หลักทรัพยที่ใชคํ้าประกันเงินกูพิเศษ

ธารินี

สมัยนีก้ ารมีบา นเปนของตนเองสักหลังไมใชเรือ่ งงาย เพราะราคาทีด่ นิ นัน้ แพงมาก อีกทัง้ อุปกรณกอ สรางรวมถึงคาแรง
มีราคาสูงขึ้นมาก ผูที่ตองการมีบานที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จึงจําเปนตองกูจากสถาบันการเงินตางๆ มาเติมเต็มความฝน
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนสถาบันการเงินที่มีบริการใหสมาชิกกูเงินเพื่อซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสราง เชนเดียวกับสถาบัน
การเงินอื่นเรียกการกูเชนนี้วา กูพิเศษ
ทั้งนี้ หลักเกณฑในการกูพิเศษของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีรายละเอียดคอนขางมาก ซึ่งผูเขียนไดเคยนําเสนอผาน
ทางขาวสหกรณฯ ไปแลวหลายครั้ง จึงขอสรุปโดยสังเขป ดังนี้

หลักเกณฑการกูพิเศษ
1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไมนอยกวา 1 ป
สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไมนอยกวา 5 ป และเมื่อรวมระยะเวลาจางที่เหลือของสัญญา
ฉบับปจจุบัน มีระยะเวลาตั้งแต 8 ปขึ้นไป
2. ตองมีหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของยอดเงินที่ขอกู
3. เมื่อไดรับการอนุมัติเงินกูพิเศษแลว ตองสงคาหุนรายเดือนไมนอยกวารอยละ 6 ของเงินไดรายเดือน

วงเงินกูพิเศษ
สูงสุด 10 ลานบาท ผอนชําระสูงสุด 300 งวดเดือน

หลักทรัพยที่ใชคํ้าประกันเงินกูพิเศษ
1. ที่ดิน
1.1 ที่ดินวางเปลา รกราง ไมไดทําประโยชน สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกินราคาประเมินของกรมที่ดิน
1.2 ทีด่ ินวางเปลาใชทําประโยชนทางการเกษตร สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกิน 1.3 เทา ของราคาประเมิน
ของกรมที่ดิน
1.3 ที่ดินวางเปลา ถมแลว มีสาธารณูปโภคครบ พรอมที่จะสรางที่อยูอาศัย สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกิน
1.6 เทา ของราคาประเมินของกรมที่ดิน
2. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
2.1 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกิน 1.7 เทา ของราคาประเมินของกรมที่ดิน
2.2 ที่ดนิ พรอมสิ่งปลูกสรางที่ซื้อจากกรมบังคับคดี สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกิน 1.4 เทา ของราคาประเมิน
ของกรมที่ดิน
2.3 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหม ซื้อจากโครงการ สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกินราคาในสัญญาจะซื้อจะขาย
2.4 ทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางใหมในทีด่ นิ ของตนเอง สหกรณฯ ประเมินราคาทีด่ นิ เปนไปตามเกณฑของสหกรณ
สวนสิง่ ปลูกสรางในทีด่ นิ ของสมาชิก ตองมีสญั ญาจางสรางบานกับบริษทั ทีเ่ ชือ่ ถือได ซึง่ ราคาประเมินจะไมเกินราคา
ที่ระบุในสัญญาจาง
3. หองชุด
3.1 หองชุดทีส่ มาชิกเปนผูซ อื้ รายแรกจากนิตบิ คุ คล สหกรณฯ ประเมินราคาโดยใชราคาในสัญญาจะซือ้ จะขาย
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3.2 หองชุดที่สมาชิก-คูสมรส บิดา มารดา บุตร ที่โอนกรรมสิทธิ์แลว สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกินรอยละ 70
ของราคาประเมินของกรมที่ดิน
3.3 หองชุดที่สมาชิกซื้อตรงจากโครงการที่เปนคณะบุคคล สหกรณฯ ประเมินราคาไมเกินรอยละ 70 ของราคา
ประเมิน จากคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยของสหกรณ และไมเกินราคาในสัญญาจะซื้อจะขาย
4. หุนของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณฯ
คํ้าประกันเงินกูไดสูงสุด 95% ของมูลคาหุน
5. เงินฝากประจําของสมาชิกที่มีอยูในสหกรณฯ
คํ้าประกันเงินกูไดสูงสุด 95% ของมูลคาเงินฝากประจํา
หากสมาชิกใชที่ดิน สิ่งปลูกสราง อาคารชุด ตามที่กลาวมาเบื้องตนเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูพิเศษแลว มีรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักทรัพยมานําเสนอเปนความรู ดังนี้

หลักทรัพยที่ใชประกันเงินกูพิเศษ (ที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/อาคารชุด)
- สมาชิกตองเปนเจาของหลักทรัพย หรือมีชื่อรวมในโฉนด
- หลักทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์รวม ตองเปนกรรมสิทธิ์รวมอยางนอย 1 ปกอนการยื่นกู ยกเวนการรับโอนมรดก
- หลักทรัพยตองเปนของบิดา มารดา คูสมรส บุตร (ไมรวมบุตรบุญธรรม)
ทั้งนี้ ในการทํานิติกรรม เจาของกรรมสิทธิ์ตองจดจํานองรวมทั้งแปลง

การกูรวมซื้อที่ดิน-ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/อาคารชุด
- กูรวมไดเฉพาะสามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ทั้งนี้ คูสมรสตองเปนสมาชิกสหกรณดวย

การขอเลื่อนการทํานิติกรรม
- สมาชิกสามารถขอเลื่อนการทํานิติกรรมไดไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมัติ

วงเงินกูและหลักทรัพยที่ใชคํ้าประกัน
วงเงินกู

หลักทรัพยที่ใชคํ้าประกัน

งวดชําระหนี้

วงเงินกูพิเศษที่ไมเกินสิทธิ์การกูสามัญของสมาชิก ที่ดิน, ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง, อาคารชุด, หุน, เงินฝาก

ไมเกิน 96 งวด

วงเงินกูพิเศษที่เกินสิทธิ์การกูสามัญของสมาชิก
แตไมเกิน 1.5 ลานบาท

ที่ดิน, ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง, อาคารชุด, หุน, เงินฝาก

ไมเกิน 180 งวด

ไมเกิน 3 ลานบาท

ที่ดิน, ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง, อาคารชุด, หุน, เงินฝาก

ไมเกิน 240 งวด

เกิน 3 ลานบาท แตไมเกิน 6 ลานบาท

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรืออาคารชุดซื้อตรงจากโครงการ,
หุน, เงินฝาก

ไมเกิน 300 งวด

เกิน 6 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท

- หุน, เงินฝาก
- หุน , เงินฝาก เต็มสิทธิ์ + ที่ดิน, ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง,
อาคารชุด (ไมเกิน 4.2 ลานบาท)
- หุน,เงินฝาก เต็มสิทธิ์ + ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือ
อาคารชุดซื้อตรงจากโครงการ (ไมเกิน 6 ลานบาท)

ไมเกิน 300 งวด

สมาชิกทานใดสนใจที่จะกูพิเศษเพื่อมีบานและที่ดินเปนของตนเอง สอบถามไดที่ฝายเงินกู อาคารจามจุรี 9 ในวันและเวลาทําการ
วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-15.30 น. ทั้งนี้ ทานตองนําเอกสารและหลักฐานตางๆ มาประกอบการคํานวณสิทธิ์การกูดวย เชน
ใบแจงเงินเดือน (เดือนลาสุด) โฉนดที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย ราคาประเมินจากกรมที่ดิน ฯลฯ หรือ โทร. 0-2218-0555 ตอ 1800
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยินดีใหบริการคะ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

■ สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําป 2557

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด รวมจัดสัมมนาไตรภาคี
วิชาการ ประจําป 2557 เพื่อใหผูบริหารสหกรณไดรับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและรวมเปน
พลังขับเคลือ่ นยุทธศาสตรวาระแหงชาติดา นการสหกรณ ในการนี้ นายชาญชัย บุญฤทธิไ์ ชยศรี
ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เปนประธานในพิธีและกลาวเปดการสัมมนา โดยมีการบรรยายในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. “ภาวะเศรษฐกิจป 2557 และแนวโนมป 2558 การปรบตัวสูก ารปฏิรปู ประเทศ”
โดย ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
2. “แนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงที่ดีของสหกรณออมทรัพย”
โดย ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง
3. “การพัฒนาดานธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพย”
โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร คอลัมนิสตประจําคอลัมน “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
ทั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูบริหารสหกรณออมทรัพยตางๆ ทั่วประเทศเขารวมการสัมมนา
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน อ.เมือง จ.เชียงใหม

■ ทอดผาปาสามัคคีมหากุศลกรุงเทพฯ-นาน
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ทีป่ รึกษาฯ และนายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ รวมทอดผาปาสามัคคีมหากุศลกรุงเทพฯ-นาน เพื่อสมทบทุน
สรางพระอุโบสถ ณ วัดหนองแดง อ.ภูเวียง จ.นาน เมือ่ วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน
2557 โดยมียอดเงินทําบุญรวมทั้งสิ้น 349,199.41 บาท

■ การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ และการเลือกตั้งผูประสานงานฯ ประจําป 2558
คณะกรรมการดําเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ จัดใหมีการ
ลงคะแนนหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ดํ า เนิ น การฯ และการเลื อ กตั้ ง
ผูประสานงานฯ ประจําป 2558
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
(ลงคะแนนลวงหนา) และวันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 ณ หนวยเลือกตัง้
ประจําเขตตางๆ (ผลการเลือกตั้ง
ดูที่หนา 10-11)

8

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนา “เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุงาน”
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนา “เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุงาน” สําหรับสมาชิก
อายุ 50-55 ป เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูเรื่องการวางแผนการใชเงินกอนการเกษียณอายุงาน
ณ หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โดยมีการบรรยายในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม เพื่อรับสวัสดิการเมื่อเกษียณอายุงาน
โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ทีป่ รึกษา สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
2. การวางแผนภาษี เพื่อการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุงาน
โดย นายกําธร สิริชูติวงศ ขาราชการบํานาญ กรมสรรพากร
3. การวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุงาน
โดย น.ส.กัญหา พุฒจันทรวงศ ผูอํานวยการฝายการตลาด สายงานบริหารกองทุน
สวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวน

เวลา

จ. 17 พ.ย. 57
ศ. 21 พ.ย. 57

สหกรณออมทรัพยและการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด
สหกรณจงั หวัดสมุทรปราการ

20 คน
60 คน

10.30 น.
09.00 น.

สหกรณออมทรัพยและการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด

สหกรณจงั หวัดสมุทรปราการ

■ แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

30 ต.ค. 2557

ครบรอบ 16 ป
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.ชนินทรชัย อินทิราภรณ
คณบดี

7 พ.ย. 2557

ครบรอบ 37 ป
สถาบันภาษา

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ
ผูอํานวยการ

14 พ.ย. 2557

ครบรอบ 23 ป
คณะสหเวชศาสตร

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คณบดี

25 พ.ย. 2557

ครบรอบ 49 ป
สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

รศ.จุมพล รอดคําดี
ผูอํานวยการ

ครบรอบ 16 ป คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ครบรอบ 37 ป สถาบันภาษา

ครบรอบ 23 ป คณะสหเวชศาสตร

ครบรอบ 49 ป สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

เนือ้ ที่ 50 ตร.ว. ซ.ประชารวมใจ แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ราคา 325,000 บาท สนใจติดตอ คุณดารา พิมานแมน คณะแพทยศาสตร
โทร. 081-560-4307
♦ เนือ
้ ที่ 48 ไร ต.วังกา อ.คายบางระจัน จ.สิงหบรุ ี ราคา 28,800,000 บาท
สนใจติดตอ คุณอรุณชัย เขียวมณี สถาบันภาษา โทร. 086-750-6331
♦ เนื้อที่ 11 ไร 1 งาน 45 ตร.ว. ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
ราคา 6,000,000 บาท สนใจติดตอ คุณรัตนาพร อาจกมล สํานักงานการทะเบียน
โทร. 089-917-9094 หรือ คุณปฐมาภรณ โทร. 087- 249-8565
♦ เนื้อที่ 400 ตร.ว. ถ.ศรีนครินทร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (ที่ดินถมแลว
อัดแนนราดปูนเรียบทัง้ แปลง สูงกวาถนน หางจากสีแ่ ยกศรีนชุ 200 เมตร ไปทาง
สวนหลวง ร.9 ติดถนนทําทางเขาแลว) ราคา 250,000 บาท/ตร.ว. สนใจติดตอ
ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร คณะสหเวชศาสตร โทร. 081-628-2737
♦ เนื้อที่ 125 ไร ต.ลําไทร (คลอง 14) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ราคา
100 ลานบาท สนใจติดตอ คุณชรินทร เหนี่ยงแจม คณะแพทยศาสตร
โทร. 091-887-2197
♦ เนือ
้ ที่ 417 ตร.ว. ใกลเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ประตู 3 ราคา 23 ลานบาท
ไมตดิ จํานองเจาของขายเอง ราคาตอรองได สนใจติดตอ คุณวรพจน รัศมิทรัพย
คณะพาณิชยศาสตร โทร. 084-826-6544
♦

ขายบานพรอมที่ดิน

ใกลจุดขึ้นลงทางดวน สุขาภิบาล 5 สนใจติดตอ คุณวิไลพรรณ ทองธิราช
คณะวิทยาศาสตร โทร. 089-097-5553
♦ บานใหเชา ขนาด 2 ชัน
้ พรอมทีจ่ อดรถ (ใกลตลาดบางแค) แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ สนใจติดตอ คุณประสาน พึ่งผล โรงพิมพแหงจุฬาฯ
โทร. 085-214-9221
♦ ขายทาวนเฮาสชั้นเดียว ตอเติมเต็มเนื้อที่ 18.5 ตรว. 201/41การเคหะ
รมเกลา ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ราคา 750,000 บาท สนใจติดตอ คุณวรเทพ
แกวนอย คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-401-8050

ขาย/เชา คอนโดมิเนียม
♦ ศุภาลัย รัชดาภิเษก-อโศก ใกลสถานีรถไฟฟา MRT พระราม 9 พืน
้ ที่ 35
ตร.ม. พรอมฟอรนเิ จอรครบชุด สามารถเขาอยูไ ดทนั ที ราคาขาย 2,560,000 บาท
หรือเชา 12,000 บาท สนใจติดตอ ผศ.มานิต โกศลอินทรีย โรงเรียนสาธิต
แหงจุฬาฯ ฝายประถม โทร. 081-442-8466
♦ เพชรพลอยเรสซิเดนซ เนื้อที่ 25 ตร.ม. ซอยหมอเพชรหมอพลอย
ถ.สี่พระยา (4 ปายรถเมลจากจุฬาฯ) ราคา 800,000 บาท (รวมคาใชจาย
ทุกอยางแลว) สนใจติดตอ คุณสุนทรี ยินดีพบ ศูนยบริหารกลาง สนม.
โทร. 097-183-6472

ขายรถยนต
ยี่หอ TOYOTA รุน Camry ป 2009 สีบอรนซเงิน เครื่อง 2,000 ซี.ซี.
ราคา 490,000 บาท รถใชมือเดียว ไมเคยชน เขาศูนยเช็คระยะตามกําหนด
สนใจติดตอ คุณศรินทิพย นิมติ มงคล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 086-881-1218
♦

1 เนื้อที่ 600 ตร.ว. ถ.บางนา-ตราด กม.5-6
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (บานใหญ 3 หลัง 8 หองนอน 9 หองนํ้า
หองรับแขก หองพักผอน หองหนังสือใหญ หองอาหาร หองครัวใหญ หองเก็บของ
หองแมบาน ลานซักลาง และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.) ราคา
250,000 บาท/ตร.ว. สนใจติดตอ ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร คณะสหเวชศาสตร
โทร. 081-628-2737
♦ บานพักตากอากาศ ริมทะเล เนือ้ ที่ 3 ไร ต.บอนอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ
ราคา 55 ลานบาท สนใจติดตอ ผศ.มานิต โกศลอินทรีย โรงเรียนสาธิต
แหงจุฬาฯ ฝายประถม โทร. 081-442-8466
♦ หมูบ
 า นทาชาง เนือ้ ที่ 1 ไร ขนาด 3 หองนอน ซ.ทาชาง 5 ต.หมูสี อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา ราคา 4,000,000 บาท สนใจติดตอ รศ.ดร.กัณฑทิพย สิงหะเนติ
สถาบันภาษา 089-512-0247
♦ หมูบานเลคไซดวิลลา

อื่นๆ

อํานวยความสะดวกทั่วประเทศไทย
สนใจติดตอ คุณสุรเดช เกียรติบุญฤทธิ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร.
081-981-6457, 083-813-9601, 084-970-2259
♦ รับสมัครแมบาน ทํางานอาทิตยละ 6 วัน (เชา-เย็น 07.00-17.00น.)
ทําความสะอาดบาน รีดผา สถานที่แถวหวยขวาง อาหารกลางวันรับผิดชอบ
ตัวเอง สนใจติดตอ รศ.ดร.พีรดา มงคลกุล คณะวิทยาศาสตร โทร. 086-751-1100
♦ รับจางขับรถ วันเสาร-อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ สุภาพ อัธยาศัยดี
ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ มีใบขับขี่สวนบุคคลและขนสง สนใจติดตอ คุณชาญวิทย
ทรัพยประดิษฐ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 02-218-3685, 02-461-0221,
087-076-3539
ขาย/เชา ทาวนเฮาส/อาคารพาณิชย
♦ รับตรวจสอบระบบไฟฟา บานพักอาศัย ฟรี สามารถปรึกษาและ
♦ อาคารพาณิชย 3 ชัน
้ โครงการเวนิส ดิไอริส เนือ้ ที่ 19.8 ตร.ว. พืน้ ที่ 158
ตรวจสอบไดตลอดเวลา สนใจติดตอ คุณเชาวลิต คําสุข สํานักบริหาร
ตร.ม. อยูใน Community Mall สไตลอิตาลี แหลงทองเที่ยวใหมยานรามอินทรา
ระบบกายภาพ สนม. โทร. 084-324 -3724
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป
♦ บริการขนสงรางผูเสียชีวิต

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
1. นายเจริญ พูลเงิน
2. นายวิชัย ปอมมณี
3. นางเสวีย แจงขํา
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สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม.
คณะครุศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4. นายภูสิทธิ์ จันทรสังข สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม.
5. นายมนูญ สนิทวงศ คณะแพทยศาสตร

เกม

หนานีม้ ีรางวัล
สวนที่หนึ่ง

“ถอดรหัสลับ”

วิธีเลน :

ง

¤Ø³ªŒÒ§»ÃÐ¡ÒÈµÒÁËÒ
à¾×èÍ¹ÊÑµÇ 3 µÑÇ
ÁÕã¤ÃºŒÒ§

ม

¢ŒÍ¡íÒË¹´

ก

µŒÍ§ãªŒµÑÇÍÑ¡ÉÃ
ãËŒ¤ÃºËÁ´·Ø¡µÑÇ

น

เ
น

ล

น

เ

ค
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แ
ป
ร
ะ

วิ

ม

พ

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

ง คําถามประจําเดือน ธ.ค. 2557
อ
ส
่
ี
ท
น
สว
เงินฝากรายเดือน ปลอดภาษี สมาชิกตองฝากเงิน
เดือนละตัง้ แต.............................................................ถึง.................................................บาท
เปนระยะเวลา..................................................เดือน

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

à©ÅÂ

คําตอบ

+

Į

2

สวนที่สอง

x

สวนที่หนึ่ง

1.
2.
3.
4.

2

สมาชิ ก สมทบสามารถ
ใชบริการเงินกูสหกรณ ไดวงเงิน
สูงสุดไมเกินเทาไร....? (วงกลม
ขอที่ถูกตอง)
50,000 บาท
500,000 บาท
1,500,000 บาท
3,000,000 บาท

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤศจิกายน 2557
จับรางวัลโดย

น.ส.มัลลิกา อยูเจริญ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 66 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

นายพนม ทับวิชา
น.ส.อรวรรณ เปตะคุ
น.ส.นันทิยา มณีวงศ
นายเทวัญ พุมจันทร
นายสมบัติ หอมจันทร

เลขประจําตัว
สมาชิก

320978
420512
494647
290535
530821

คณะ / สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

ตอบถูก 54 คน ตอบผิด 12 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

6. น.ส.ณัชชา พรหมจอม
7. น.ส.ศรีสุดา ฤทธิ์วัฒนพงศ
8. นางชนิดา สนั่นพานิช
9. นางสาววิภา แซคู
10. นายจักรกฤษณ ฉายสีศิริ

544223
241886
430399
D80393
E17691

คณะวิทยาศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè
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ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

¤íÒ¶ÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ :

ถาสมาชิกนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพย เพือ่ ตัดชําระหนีร้ ายเดือนไมทนั วันทําการสุดทาย
ของเดือน และไดรับหนังสือขอใหชําระหนี้จากสหรณ
คําถามที่ 1 สมาชิกถือเปนผูผิดนัดหรือไม และตองดําเนินการอยางไร
¤íÒµÍº สมาชิกตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้แลว เพราะหนี้เงินกูสหกรณนั้น เปนหนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ไวแนนอนตามวันแหงปฏิทิน ซึ่งกําหนดไว

เปนวันทําการสุดทายของเดือน เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหถูกตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย จึงตกเปนผูผิดนัด
ชําระหนี้โดยมิพักตองเตือนเลย
เมื่อตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้แลว สมาชิกตองติดตอฝายเงินกูเพื่อชําระหนี้ที่คางชําระ หรือนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยเพื่อเจาหนาที่เงินกู
จะไดดําเนินการหักชําระหนี้ที่คาง
ผลจากการผิดนัดชําระหนี้ (ขอบังคับสหกรณกําหนดไวใน ขอ 42 และ ขอ 64)
1. หามเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
2. มิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูซึ่งสมาชิกไดสงใหแกสหกรณ ในปที่ผิดนัด
หากการผิดนัดชําระหนี้นั้น มิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง ตองรีบทําหนังสือถึงสหกรณพรอม ชี้แจงเหตุผล เพื่อใหสหกรณพิจารณาวา
การผิดนัดชําระหนี้ดังกลาวนั้น มิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง และไมถือวาเปนการผิดนัดชําระหนี้ เพื่อใหมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืน และหรือไมเปน
ผูที่ลักษณะตองหาม เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ

คําถามที่ 2
¤íÒµÍº

สหกรณจะดําเนินการอยางไรกับสมาชิกที่ไมมาติดตอตามหนังสือที่ไดรับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่ควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู เมื่อสมาชิกคางสงเงินงวดชําระหนี้
(ไมวา ตนเงินหรือดอกเบีย้ ) เปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดขําระหนีด้ งั วานัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร ายหนึง่ ๆ โดยถือวา
เงินกูไมวาประเภทใดๆ นั้น เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และตอง
เรียกคืนหนี้โดยมิชักชา (ขอบังคับสหกรณ ขอ 35) ในทางปฏิบัติสหกรณจะสงหนังสือถึงสมาชิกอีกฉบับหนึ่ง เพื่อใหชําระหนี้ที่คาง
สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้นั้น อาจถูกใหออกจากสหกรณได เพราะการผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกู
รายหนึ่ง เปนเหตุอยางหนึ่งที่ตองออกจากสหกรณ (ขอบังคับสหกรณ ขอ 12) และสุดทายขอฝากวาสมาชิกทุกทานมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ (ขอบังคับสหกรณ ขอ 7)

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

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
เรื่อง การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ
สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงิน ซึง่ ไดรบั ยกเวนภาษีธรุ กิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 (3) แหงประมวลรัษฎากร แตสหกรณ
การเกษตรหรือสหกรณประเภทอื่น ซึ่งมิไดเปนสถาบันการเงิน ดําเนินธุรกิจใหสมาชิกกูยืมเงินดวยเชนกัน จะไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ดวยหรือไม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอยางแทนภาษีการคาที่ถูกยกเลิก
ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใชบังคับใน พ.ศ. 2535 พรอมกันกับภาษีมูลคาเพิ่ม โดยผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก ผูประกอบกิจการที่ตองเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ไมวาผูประกอบกิจการดังกลาวจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล กองมรดก หางหุนสวนสามัญ
กองทุน หนวยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแตสองคนขึ้นไปอันมิใชนิติบุคคล องคการของรัฐบาล สหกรณ และ
องคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล สวนกรณีการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับสหกรณออมทรัพยเฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิก หรือ
แกสหกรณออมทรัพยอื่น ตามมาตรา 91/3 (3) แหงประมวลรัษฎากรดังกลาว ใหหมายความรวมถึงสหกรณประเภทอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2511 ซึ่งใหกูยืมแกสมาชิก หรือแกสหกรณออมทรัพยอื่นดวย
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2557

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาชือ่ บัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

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

