ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

สวัสดี

ปใหมครับ

2558

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

“ถึงจะมองไมเห็นฝง เราก็ตองพยายามวาย
อยูทามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลายมิไดสําเร็จ
ดวยเพียงคิดเทานั้น”
ส.ค.ส.พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวาระขึ้นปใหม ปพุทธศักราช ๒๕๕๕

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 5.50
(ตั้งแต 30 ธันวาคม 2557)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด
รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2556

ต.ค. 2557

พ.ย. 2557

14,910

15,233

15,291

1
11,340
3,569

1
11,432
3,800

1
11,457
3,833

34,095,197,726.03 34,894,725,726.83 34,322,502,810.54
4,834,002,053.88
5,131,594,744.20 5,191,367,012.93
9,807,796,089.58 11,357,670,364.93 11,070,257,710.11
19,037,467,461.09 18,143,834,519.37 17,736,391,089.34
548,674,712.35
714,389,461.08
641,216,934.90
16,542,934,756.82 15,450,111,387.19 15,120,211,573.72
1,945,857,991.92
1,979,333,671.10
1,974,962,580.72
415,932,121.48
261,626,098.33
324,486,998.16
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

19,125,772,609.29 18,393,427,605.49
6,640,000,000.00 5,730,000,000.00
11,444,927,677.72 11,606,620,911.48
805,132,043.82
825,768,168.75
235,712,887.75
231,038,525.26

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

15,768,953,117.54 15,929,075,205.05
11,804,721,550.00 11,860,762,030.00
1,988,214,851.47 1,988,214,851.47
777,516,864.76
771,648,079.42
238,211,228.92
248,808,378.66
960,288,622.39 1,059,641,865.50

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

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

1,684,610,078.31
227,555,187.69
547,028,054.04
806,722,730.46
103,304,106.12

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

574,457,574.39
479,904,981.25
94,552,593.14

624,968,212.81
523,209,479.51
101,758,733.30
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ประธานแถลง
สมาชิกครับ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดปดบัญชี
ประจําป 2557 แลว แมตองบริหารกิจการสหกรณในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว การเมืองที่แมจะมี
รัฐบาลแลวแตก็ยังไมนิ่งเทาที่ควร และราคานํ้ามันลดลงมาชวงปลายป แตราคากาซกลับแพงขึ้นก็ทําใหคาครองชีพยังคง
สูงอยางตอเนือ่ ง แตสหกรณออมทรัพยของเราสามารถปดบัญชีประจําป โดยมีกาํ ไรสุทธิเกินจากเปาทีต่ งั้ ไว 1,050 ลานบาท
นั่นแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการบริหารกิจการของสหกรณไดตามเปาหมายที่วางไว คาดวาสมาชิกจะไดรับเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนไดไมนอยกวาปท่ผี านมาแนนอนครับ
สหกรณของเรากอตั้งมาแลว 54 ป เราเติบโตดวยความมั่นคงเพราะรากฐานที่ดีที่มีมาอยางยาวนาน
อยางไรก็ตามเรายังตองพัฒนาตอไป สมาชิกจึงเปนผูมีสวนสําคัญในการพัฒนาสหกรณของเราโดยทําหนาที่ของสมาชิก
ใหดีที่สุด เชน การเลือกสรรคนดีมาบริหารสหกรณ การศึกษาเรียนรูและสนับสนุนกิจการของสหกรณ การเสนอแนะ
ในสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อปรับปรุงแกไขใหการดําเนินกิจการของสหกรณดีขึ้น อีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือการเขารวม
ประชุมใหญประจําป ซึง่ มีระเบียบวาระการประชุมสําคัญทีส่ มาชิกทัง้ หลายตองรับทราบและพิจารณา อีกทัง้ สหกรณยงั จัด
การประชุมใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนการประชุม
กอนการประชุมใหญ เพือ่ สรุปผลและทําใหการประชุมใหญประจําปไมเสียเวลามาก ซึง่ ครัง้ นีก้ าํ หนดไววนั ศุกรที่ 23 มกราคม
2558 ตั้งแตเวลา 12.00-13.00 น. ณ หองประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ จึงขอใหสมาชิกไปรวมกัน
แสดงความคิดเห็นและชวยกันใหขอเสนอแนะในการจัดสรรกําไรสุทธิที่เหมาะสมตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว เพื่อ
คณะกรรมการจะนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปตอไปนะครับ
สมาชิกครับ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ระบบคอมพิวเตอรของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเกิดความผิดพลาด
ทําใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชบัตรเอทีเอ็มของธนาคารฯ (บัตรสมาชิกสหกรณ) จากสมาชิกบางรายไปคนละ
200 บาท และสมาชิกบางรายถูกธนาคารระงับการใชงานบัตรฯ นั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและสหกรณตองขออภัย
เปนอยางยิง่ ในความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ธนาคารไดแกไขใหบตั รฯ กลับมาใชงานไดตามปกติตงั้ แตวนั พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม
2557 สวนเงิน 200 บาททีเ่ ก็บไปนัน้ ธนาคารไดนาํ คืนใสในบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงศรีฯ ของสมาชิกใหครบทุกทานเรียบรอย
แลวเมือ่ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 สมาชิกสามารถนําสมุดเงินฝากของธนาคารไปปรับรายการเพือ่ ตรวจสอบขอมูลดูไดครับ
สมาชิกทานใดที่ใชโทรศัพทสมารทโฟนและยังไมไดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น cucoop member มาใชเพื่อดูขอมูล
สวนตัวของสมาชิก เชน คาหุนรายเดือน เงินฝากประเภทตางๆ เงินกู หรือขอมูลประชาสัมพันธ รีบหนอยนะครับ
เพราะเวอรช่นั ใหมกําลังจะมาเร็วๆ นี้แลว ดวยรูปแบบ หนาตา และการทํางานที่เปลี่ยนไป และมีลูกเลนใหมๆ เพิ่มเติมอีก
หลายอยาง สนใจสามารถเขาไปดาวนโหลดจาก app store หรือ play store หรือติดตอที่เจาหนาที่ประชาสัมพันธ สอบถาม
โทร. 0-2218-0555 ตอ 1800 ไดนะครับ
สุดทายนี้ ในโอกาสวันขึ้นปใหม 2558 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ
จงดลบันดาลใหทานและครอบครัวมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงาน คิดหวังประการใดขอใหสําเร็จดังหมาย
ทุกประการตลอดปและตลอดไปนะครับ...สวัสดีปใหมครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ธารินี

ขึ้นตนดวยเพลงพรปใหม ซึ่งเปนเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงชนชาวไทย
นะคะ ปใหมเปนเทศกาลแหงความสุข สดชื่น ถือเปนการเริ่มตนป และหลายคนเริ่มตนที่จะริเริ่มหรือเปลี่ยนแปลง
ในการทําสิ่งตางๆ ใหดขี ึ้น
ผูคนจํานวนไมนอยทีม่ วี นั เกิดตรงกับวันขึน้ ปใหม หรือมีวนั เกิดในเดือนแรกของป นัน่ คือเดือนมกราคมนัน่ เอง
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ก็มีจํานวนไมนอยที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
มีสวัสดิการหนึ่งเรียกวา “สวัสดิการสมาชิกอาวุโส” โดยจายเงินสวัสดิการใหตามอายุของสมาชิกที่มีอายุ
ครบ 61 ปขนึ้ ไป และจะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยในวันครบรอบวันเกิดของสมาชิกผูน นั้ ซึง่ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
โอนเงินสวัสดิการนี้ใหสมาชิกอาวุโสที่เกิดในเดือนมกราคม ซึ่งมีจํานวนรวมครึ่งพันเลยทีเดียว

เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ!! หลายคนสงสัย
ทีจ่ ริงแลว สมาชิกทีม่ วี นั เกิดในเดือนมกราคมจริงๆ มีจาํ นวนหนึง่ แตกม็ สี มาชิกอาวุโสจํานวนมากเหมือนกัน
ที่ในบัตรประชาชนไมระบุวันเดือนเกิด ระบุเพียงแคปเกิดเทานั้น ถาเปนเชนนี้ สหกรณถือวาทานเกิดตั้งแตวันที่
1 มกราคม เชนกัน
บัตรประจําตัวของบางคนไมระบุวันที่ บอกแตเดือน กับ พ.ศ. ถาเปนอยางนั้นสหกรณจะถือเอาวันที่ 1
ของเดือนนั้นเปนวันคลายวันเกิด

สําหรับจํานวนเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสที่สหกรณมอบให มีดังนี้
อายุสมาชิกตั้งแต 61-69 ป
อายุสมาชิกตั้งแต 70-79 ป
อายุสมาชิกตั้งแต 80-89 ป
อายุสมาชิกตั้งแต 90 ป ขึ้นไป

ไดรับปละ
ไดรับปละ
ไดรับปละ
ไดรับปละ

8,400
9,600
10,800
13,200

บาท
บาท
บาท
บาท

(เงินสวัสดิการที่สมาชิกไดรบั ไปนี้ จะไปหักออกจากสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพและ
ประสบอุบัติเหตุ เมื่อสมาชิกทานนั้นเสียชีวิต)
สมาชิกอาวุโสหลายทานไดรับไปหลายปแลว ซึ่งแตละทานบอกวาเปนสิ่งที่ทําใหมีกําลังใจ อยากมีชีวิต
ยืนยาวขึ้น ตั้งตารอใหถงึ วันเกิดในทุกๆ ป เพราะนอกจากจะมีบัตรอวยพรวันเกิดสวยๆ จากสหกรณแลว ยังมีเงิน
จํานวนหนึ่งโอนเขาบัญชีออมทรัพยของตนเองอีกดวย โดยเฉพาะทานที่เกิดในวันที่ 1 มกราคม เหมือนกับไดรับ
ของขวัญปใหมไปในตัวดวย
การขอสวัสดิการนีก้ ไ็ มยงุ ยาก ยืน่ เอกสารขอสวัสดิการ พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัว และสําเนา
ทะเบียนบาน เพียงครั้งเดียว ปตอๆ ไปในทุกวันครบรอบวันเกิด สหกรณจะโอนเงินสวัสดิการนี้ไปยังบัญชี
ของทานโดยอัตโนมัติ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ 2558
มีสมาชิกอาวุโสอีกหลายทานที่ยังไมมาติดตอรับสวัสดิการนี้ แตไมตองกังวลใจไปคะวาจะเสียสิทธิ์ นึกขึ้นไดเมื่อไร
มาขอรับ สหกรณจะคิดเงินยอนหลังใหไปตั้งแตทานอายุ 61 จนถึงอายุปปจจุบันเลยคะ สวนผูที่ไมมาติดตอรับ
สวัสดิการเลย เงินก็ไมไดหายไปไหน เมื่อทานเสียชีวิตสหกรณจะมอบแกลูกหลานของทาน หรือบุคคลผูมีรายชื่อในใบรับ
โอนผลประโยชนท่ที านไดเคยทําไว
เห็นไหมคะวา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยกระดับเศรษฐกิจ ชีวิต (สมาชิก) แจมใสจริงๆ เราไมไดเปนแคสถาบัน
การเงินทีม่ บี ริการฝาก-ถอนเงิน หรือใหกูเพียงอยางเดียว เรายังดูแลเอาใจใสความเปนอยูของสมาชิกและบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
ใกลชดิ กับสมาชิกดวยสวัสดิการตางๆ ทีม่ ถี งึ 16 สวัสดิการ วงเงินแตละสวัสดิการอาจจะไมมากพอทีจ่ ะเปลีย่ นชีวติ ของสมาชิก
ใหดขี นึ้ ได แตอยางนอยก็เปนการชวยบรรเทาความเดือดรอน และแสดงถึงความใสใจในการใชชวี ติ ความเปนอยูของสมาชิก
กอนลาจาก ขอฝากบทเพลงพระราชนิพนธ “พรปใหม” เต็มรูปแบบ เพื่อเปนการอวยพรแดทานผูอานดวยนะคะ
สวัสดีปใหมคะ

à¾Å§ ¾Ã»‚ãËÁ‹
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
คํารอง : พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

ÊÇÑÊ´ÕÇÑ¹»‚ãËÁ‹¾Ò ãËŒºÃÃ´ÒàÃÒ·‹Ò¹Ã×è¹ÃÁÂ
Ä¡ÉÂÒÁ´Õà»ÃÁ»ÃÕ´Ôìª×è¹ªÁ µ‹Ò§ÊØ¢ÊÁ¹ÔÂÁÂÔ¹´Õ
¢ŒÒÇÔ§ÇÍ¹¢Í¾Ã¨Ò¡¿‡Ò ãËŒºÃÃ´Ò»Ç§·‹Ò¹ÊØ¢ÈÃÕ
â»Ã´»ÃÐ·Ò¹¾Ãâ´Â»ÃÒ¹Õ ãËŒªÒÇä·ÂÅŒÇ¹ÁÕâª¤ªÑÂ
ãËŒºÃÃ´Ò»Ç§·‹Ò¹ÊØ¢ÊÑ¹µ ·Ø¡ÇÑ¹·Ø¡¤×¹ª×è¹ªÁãËŒÊÁÄ·ÑÂ
ãËŒÃØ‹§àÃ×Í§ã¹ÇÑ¹»‚ãËÁ‹ ¼Í§ªÒÇä·Â¨§ÊÇÑÊ´Õ
µÅÍ´»‚¨§ÁÕÊØ¢ã¨ µÅÍ´ä»¹Ñºáµ‹ºÑ´¹Õé
ãËŒÊÔé¹·Ø¡¢ÊØ¢à¡ÉÁà»ÃÁ»ÃÕ´Ôì ÊÇÑÊ´ÕÇÑ¹»‚ãËÁ‹à·ÍÞ
(เพลงพระราชนิพนธ พรปใหม เปนเพลงพระราชนิพนธลาํ ดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธขนึ้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494
เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงคที่จะพระราชทาน
พรปใหม แกบรรดาพสกนิกรไทยดวยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธเพลง “พรปใหม” และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ นิพนธคํารอง เปนคําอํานวยพรปใหม แลวพระราชทานแกวงดนตรี 2 วง
คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ
นําออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปใหม วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495)
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แวดวง สอ.จฬ.

■ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสรางอาคารศูนยการเรียนรูสําหรับชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”

เมื่อวันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา นายสุเทพ วิทยานันท ที่ปรึกษาสินเชื่อและการลงทุน นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก คณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ พรอมทั้ง นายภราดร สื่อมโนธรรม ที่ปรึกษา และคณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงาน
มูลนิธิโครงการหลวง จํากัด รวมทําพิธีเปดและสงมอบอาคารศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สนับสนุน
งบประมาณการกอสราง จํานวน 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) เพื่อใชเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของชุมชนชาวไทยภูเขา
แมฟา หลวง โดยมี นายอนันต บุญมี ผูอ าํ นวยการศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงขุนวางเปนผูร บั มอบ ในการนี้ คณะกรรมการและเจาหนาทีย่ งั ไดมอบอุปกรณเครือ่ งเขียน
เสื้อผาเครื่องนุงหม และของเลนใหกับทางชุมชนอีกดวย ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง บานหวยยาว ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม

■ แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

จ. 8 ธ.ค. 2557

ครบรอบ 101 ป คณะเภสัชศาสตร

อ. 23 ธ.ค. 2557

ครบรอบ 48 ป
วิทยาลัยประชากรศาสตร

พฤ. 25 ธ.ค. 2557

ครบรอบ 26 ป พยาบาลศาสตร

ครบรอบ 101 ป คณะเภสัชศาสตร

ผูแทนสหกรณ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นางธัญรัศม คงลี
หัวหนาฝายอาคารฯ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายศิริศักดิ์ สีคําภา
กรรมการ
รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ครบรอบ 48 ป วิทยาลัยประชากรศาสตร

ผูรับมอบ
ผศ.ภญ.ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ
รศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณบดี
รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป
คณบดี

ครบรอบ 26 ป พยาบาลศาสตร

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวน

เวลา

อ. 25 พ.ย. 57

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

6 คน

09.00 น.

ศ. 19 ธ.ค. 57

ผูเขารับการอบรมหลักสูตร “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง”
รุนที่ 3 จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

15 คน

10.00 น.

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คลองจั่น ตอนที่ 3
ตามที่คณะกรรมการศึกษาฯ ไดนําเสนอเรื่องราวตางๆ ที่พบจากการศึกษาการทําธุรกรรมระหวางสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด (สอ.จฬ.) กับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด (สคจ.)
ใน“มุมคลองจัน่ ” มาแลวจํานวน 2 ครัง้ (สามารถอานยอนหลังไดจากเว็บไซต สอ.จฬ.) ในครัง้ แรกไดสรุปภาพรวมการทํา
ธุรกรรมตางๆ สวนครั้งที่ 2 เปนการตั้งประเด็นคําถามจากเราเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการไดอธิบายที่ไปที่มา เหตุผล
ความจําเปนตางๆ ทานสมาชิกที่ติดตามคงไดอานแลว เราขอเรียนวาเราไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญเพียงใหศึกษา
การทําธุรกรรมฯ เราจึงลําดับเหตุการณและขอเท็จจริงที่มีหลักฐานเอกสารยืนยันชัดเจนมาใหทานสมาชิกไดทราบ
โดยสรุปของภาพรวมดังตอไปนี้ กอนที่เราจะจัดทํารายงานฉบับเต็มเพื่อใหทานสมาชิกไดรับทราบและพิจารณาดําเนิน
การในที่ประชุมใหญตอไป
1 เมษายน 2551 เกิดธุรกรรมครั้งแรกโดยสหกรณฯ ของเรานําเงินไปฝาก สคจ.จํานวน 200 ลานบาท และมีการ
ฝาก-ถอนหลายครั้ง มียอดฝากรวมกันสูงสุด 650 ลานบาท เมื่อป 2553
21 ธันวาคม 2553 ผูจัดการฯ เสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรถึงประธานฯ ผานเหรัญญิกและเลขานุการ
เพื่อพิจารณาปรับเงินฝาก 650 ลานบาท เมื่อครบกําหนดแลวเขาสูระบบเงินกูเพื่อใหมีหลักประกันดวย
22 ธันวาคม 2553 เกิดธุรกรรมการใหเงินกูแก สคจ. เปนครั้งแรก จํานวน 1,000 ลานบาท ชําระคืนภายใน 180 งวด
โดยใหปรับเปลี่ยนเงินฝาก 200 ลานบาท เขามารวมเปนเงินกูนี้ดวยทําใหเงินฝากลดลงเหลือ 450 ลานบาท
8 กุมภาพันธ 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณมีหนังสือที่ กษ 0404/822 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 สงถึงประธาน
กรรมการ สคจ. วาพบปญหาการยืมเงินรองจายประมาณ 3,200 ลานบาทที่ยังไมสงคืนและปญหาการใหเงินกูไมมี
หลักทรัพยคาํ้ ประกันประมาณ 12,000 ลานบาท ซึง่ ขาวนีอ้ อกเผยแพรทางสือ่ มวลชนตัง้ แตเดือนเมษายน 2556 เปนตนมา
31 มีนาคม 2556 เกิดปญหาใหญในการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ของ สคจ. จนตองงดประชุม นับเปน
จุดเริ่มตนที่ปญหาตางๆ ของ สคจ. ถูกเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนงอยางกวางขวาง
18 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการดําเนินการสอ.จฬ.ในการประชุมครั้งที่ 1069/2556 มีมติผอนผันให สคจ.งดสง
เงินงวดชําระหนี้เดิมของเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2556 รวม 22.56 ลานบาท แตมีมติใหเงินกูแก สคจ. จํานวน
1,431 ลานบาท ชําระคืนภายใน 180 งวดเดือนโดยมีหลักทรัพยเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่คณะกรรมการ สอ.จฬ.
ประเมินราคาไว 1,431 ลานบาทเปนประกันโดยปรับเงินฝาก 450 ลานบาทใหมารวมเปนเงินกูน ดี้ ว ยเพือ่ ใหมหี ลักประกัน
โดยเห็นวามีความสามารถในการชําระหนี้ได ในการนี้ สคจ. ไดสงงบกระแสเงินสดมาใหประกอบการพิจารณา 2 เดือน
ซึง่ ตามเกณฑกาํ หนดใหตอ งสงงบกระแสเงินสดยอนหลัง 3 เดือน เมือ่ ไดรบั เงินกูแ ลว ตามสัญญาเงินกู สคจ. ตองชําระหนี้
งวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2556 ปรากฏวาใน 3 งวดแรก สคจ.ชําระหนี้รวมกันมาเพียง 3.5 ลานบาท
6 พฤศจิกายน 2556 สคจ.มีหนังสือที่ สคจ 1227 แจงวาขณะนี้สคจ.ขาดสภาพคลองทางการเงิน ไมสามารถชําระหนี้
เงินกูพรอมดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด ขอความอนุเคราะหให สอ.จฬ.เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไวกับ สคจ. และ
ใหนําตนเงินกูและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโอนเขาบัญชีเงินฝาก โดยไดรับดอกเบี้ยตามประกาศของ สคจ. ณ ขณะนั้น
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20 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการดําเนินการสอ.จฬ.มีมติให สคจ.ปลอดการสงตนยอนหลังกลับไปยังงวดที่ 1
และใหมีผลไปถึงงวดที่ 30 เพื่อใหหลักประกันมีผลคุมครองตนเงินกูทั้งหมด 1,431 ลานบาทตามเดิม และใหนําดอกเบี้ย
คงคางทั้งหมดรวมคาปรับไปเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไวกับ สคจ. เมื่อสคจ.ชําระดอกเบี้ยเงินกูแตละเดือน
ใหนําฝากเขาบัญชีนี้ดวย ซึ่ง สคจ. ไดนําฝากดอกเบี้ยเขาบัญชีทุกเดือน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 มียอด
เงินฝากกับ สคจ. ในบัญชีนี้รวมทั้งสิ้น 110.17 ลานบาท
6 มีนาคม 2557 คณะกรรมการศึกษาฯ ทําหนังสือแจงประธานกรรมการดําเนินการฯ ใหดําเนินการตามกฎหมาย
เพื่อเรียกหนี้คืนจาก สคจ. ดวยเหตุตามสัญญาเงินกู ขอ 10.3 “เมื่อมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาผูกูไมสมควรกูเงินนี้ตอไป
ใหถือวาเงินกูตามสัญญานี้ถึงกําหนดสงคืนพรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูใหกูโดยสิ้นเชิงทันที”
14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการศึกษาฯ ลงพื้นที่จริงเพื่อสํารวจสภาพที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ สคจ. นํามา
เปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู พบวาที่ดินดังกลาวติดกับถนนศรีนครินทรและติดกับที่ดินรูปชายธงของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย สวนราคาประเมินที่ดินของทางราชการยังคงเปนราคาเดียวกับราคาประเมินเมื่อป 2552
21 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดยื่นฟอง สคจ. ตอศาลแพงเพื่อเรียกหนี้คืน
26 สิงหาคม 2557 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการของ สคจ. มีผลทางกฏหมายใหศาลแพง
ตองหยุดการพิจารณาคดีและจําหนายคดีที่คณะกรรมการดําเนินการฯ ฟองเรียกหนี้คืนจาก สคจ. ไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลลมละลายกลางจะมีคาํ วินจิ ฉัย ถาศาลลมละลายกลางวินจิ ฉัยวาไมรบั ให สคจ. เขาแผนฟน ฟูกจิ การ ศาลแพงจึง
ดําเนินการทางศาลตอ สคจ. ตอไปได หากศาลลมละลายกลางวินิจฉัยให สคจ. เขาแผนฟนฟูกิจการได ศาลแพงจะตอง
รอคอยจนกวาแผนฟนฟูกิจการของ สคจ. สิ้นสุดจึงจะสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งตองใชเวลารอคอยประมาณ 5-7 ป
15 ธันวาคม 2557 ศาลลมละลายกลางนัดไตสวนครัง้ แรก และครัง้ ตอไปนัดไตสวนฝายผูร อ ง วันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ
2558 และนัดสืบผูคัดคานแผนอีก 3 วัน คือ วันที่ 2, 3 และ 9 มีนาคม 2558 คณะกรรมการศึกษาฯ หวังวาการลําดับ
เหตุการณดังกลาวนี้นาจะชวยใหทานสมาชิกไดเห็นภาพรวมของความเปนมาเปนไปตางๆ ที่ชัดเจนขึ้น เปนบทสรุป
ของการศึกษาการทําธุรกรรมระหวาง สอ.จฬ. กับ สคจ. สวนรายละเอียดตางๆ ที่มีอีกเปนจํานวนมากเราจะรวบรวมไว
ในเอกสารรายงานฉบับเต็มที่จะเผยแพรกอนการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ตอไป ดังนั้น “มุมคลองจั่น”
ตอนนีน้ า จะเปนตอนสุดทาย เนือ่ งจากเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษก็จะถึงวันประชุมใหญ สอ.จฬ. ทีค่ ณะกรรมการศึกษาฯ
จะตองนําเสนอรายงานผลการศึกษาฯ ตอที่ประชุมใหญอันเปนการสิ้นสุดการทําหนาที่แลว เราขอขอบคุณทานสมาชิก
ทุกทานทีต่ ดิ ตามอานและมีจาํ นวนไมนอ ยทีใ่ หความสนใจไตถามเขามาทางโทรศัพทและมีทา นสมาชิกบางทานไดใหเกียรติ
เขียนจดหมายถามเขามา ซึ่งขอเรียนวาคําถามของทานที่ประชุมของเราพิจารณาแลวเห็นวาไมอยูในวิสัยที่จะตอบได
เชน สอ.จฬ. ไดฝากเงินกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีหรือไม เปนตน เราจึงไดนําสงจดหมายของทานไปยัง
คณะกรรมการดําเนินการ สอ.จฬ. เพื่อตอบคําถามของทานตอไป ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
คณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวาง
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
25 ธันวาคม 2557
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ดร.ทับทิม อางแกว, ธีรพงษ ประทุมศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขณะนี้หลายทานไดรับคูปอง ราคา 690 บาทจากสํานักงาน กสทช. สําหรับแลกซื้อกลองแปลงสัญญาณ (Set top box)
หรือใชเปนสวนลดในการซื้อโทรทัศนเครื่องใหม คําถามที่เราตองตอบแทบทุกวันคือ จะแลกซื้อกลองยี่หออะไร รุนไหน กลองแบบใด
ควรเพิ่มเงินเพื่อซื้อรุนที่แพงกวา 690 บาทหรือไม รวมถึงจะตองจายเงินเพื่อซื้อสายอากาศเพิ่มเติมแบบไหนดีเพราะคูปองใหแลก
เฉพาะกลองแปลงสัญญาณเทานั้นและหากจะนําไปแลกซื้อโทรทัศนเครื่องใหมที่มีภาครับในตัวควรจะซื้อเครื่องรับยี่หออะไร รุนไหน
แบบใดดี บางทานแลกกลองมาแลวแตดูไมไดจะแกปญหาอยางไร บางบานมีทีวีหลายเครื่องจะตองซื้อกลองมาเพิ่มอีก ตอไปนี้คือ

คําถามและคําตอบเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
คําถาม : ปจจุบันสัญญาณโทรทัศนสงถึงบานเราไดกี่ชองทาง ทางใดบาง?
คําตอบ : 3 ชองทางหลัก ไดแก

จากบนฟา คือรับจากดาวเทียมผานจานรับสัญญาณดาวเทียม 2 ระบบ คือ
ระบบ C-Band ใชความถี่ขาขึ้น 6 GHz. ขาลง 4 GHz. ขนาดหนาจานเสนผาศูนยกลาง 1.5 เมตรขึ้นไป
ขอดี
คือใชความถี่ต่าํ การสูญเสียสัญญาณจึงตํ่าดวย สัญญาณภาพจะไมลมขณะฝนตก
ขอเสีย การติดตั้งตองแข็งแรงทนตอแรงลม ตองใชพ้นื ที่ในการติดตั้ง ราคาแพง
ระบบ Ku-Band ใชความถี่ขาขึ้น 14 GHz. ขาลง 12 GHz. ขนาดหนาจาน 50-80 ซม. การติดตั้งงาย ราคาถูก
ขอเสีย ภาพจะลมเมื่อรับชมขณะฝนตก เพราะใชความถี่สูงสัญญาณจึงเกิดการสูญเสียสูงตาม
จากใตดิน
ทีเ่ รียกกันวา “เคเบิล้ ทีว”ี จะเปนแบบบอกรับสมาชิก โดยผูใ หบริการจะเดินสายนําสัญญาณชนิดเสนใยแกว
นําแสง (Optical ﬁber) รอยทอเดินสายใตดินตามแนวถนน สําหรับพื้นที่นอกเมืองยังตองเกาะไปกับเสาไฟฟาไปยังบานผูบอกรับสมาชิก
แลวติดตั้งกลองถอดรหัสสัญญาณสงผาน (Set top box)
จากกลางอากาศ คือการรับชมโทรทัศนระบบดั้งเดิมโดยการติดตั้งสายอากาศภายนอกอาคารชนิดยากิหรือที่ชาวบาน
เรียกวา “เสากางปลา” หรือถาอยูในเมืองที่สัญญาณแรงพออาจใชสายอากาศภายในอาคารชนิด “หนวดกุง” ก็ได โทรทัศนระบบ
ดิจิทัลภาคพื้นดินระบบใหมนี้จะมาแทนโทรทัศนภาคพื้นดินฟรีทีวีระบบอนาล็อก 6 ชองเดิม โดยเพิ่มขึ้นเปน 48 ชอง ในเร็วๆ นี้
การรับชมยังคงตองใชสายอากาศรับสัญญาณเหมือนเดิม

กสทช.ไดแบงชองรายการออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก
1. กลุมโทรทัศนชุมชน จํานวน 12 ชอง เปนรายการที่ชาวชุมชนในทองถิ่นผลิตรายการกันเอง เพื่อเผยแพร อัตลักษณ
ในชุมชนของตน กสทช.ใหทนุ สนับสนุนการผลิตเพื่อประชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ ของชุมชน
2. กลุมสาธารณะ จํานวน 12 ชอง กลุมนี้เหมือนกับชองทีวีสาธารณะไทยพีบีเอส จะเปนหนวยงานภาครัฐ เชน
กระทรวงตางๆ กลุมนี้สามารถมีโฆษณาหารายไดแตพอเลี้ยงตัวเองโดยมิใหแสวงหากําไร
3. กลุมธุรกิจ จํานวน 24 ชอง ไดทําการประมูลและออกอากาศขณะนี้จํานวน 24 ชอง ประกอบดวย ชองรายการวาไรตี้
ความคมชัดสูง HD 7 ชอง, ชองวาไรตี้ความคมชัดมาตรฐาน SD 7 ชอง, ชองเด็กและครอบครัว 3 ชอง, ชองขาวและสาระ 7 ชอง
รายไดจากการประมูลชองรายการกลุมธุรกิจนํามาสนับสนุนการเปลีย่ นผานระบบดิจทิ ลั เชน การแจกคูปอง 690 บาท 26 ลานครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงระบบดิจิทัลทีวอี ยางทั่วถึง

คําถาม : อุปกรณในการรับชมดิจิทัลทีวีตองมีอะไรบาง?
1. สายอากาศ ซึ่งจะทําหนาที่รับสัญญาณจากสถานีสงเขามายังเครื่องรับในบาน สายอากาศแบงออกเปน 2 ชนิดคือ
สายอากาศภายนอกอาคาร (Out door antenna) หรือเสากางปลา ชนิดที่สองคือสายอากาศภายในอาคาร (Indoor antenna) หรือ หนวด
กุงจะติดตั้งไวภายในบานใกลๆเครื่องรับโทรทัศน
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2. กลองแปลงสัญญาณ (Set top box) กลองนี้จะทําหนาที่แปลงสัญญาณภาครับใหเปนดิจิทัล

คําถาม : คูปอง 690 บาทจะนําไปแลกซื้อ Set top box แบบไหน?
เปนคําถามที่ถามกันมาก ขอแนะนําใหพจิ ารณา 5 ประการ ดังนี้
1. ตองมีสติ๊กเกอร กสทช. เปนรูปครุฑสีทอง+QR Code ติดที่ตัวกลองเพื่อแสดงวาผานการรับรองมาตรฐานจาก
กสทช.แลว (ในกรณีกลองเสียในระยะรับประกัน)
2. ควรมีชองตอ USB แสดงวากลองนี้มีโปรแกรมสําหรับบันทึกรายการลวงหนาไดในกรณีที่บางครั้งเราไมสะดวก
ในการชมรายการสดได
3. มีชองตอสาย HDMI รองรับการเชื่อมตอสัญญาณความเร็วสูงแทนสายตอแบบเกา สีแดง ขาว เหลือง
4. ขอแนะนําใหซอื้ กลองทีม่ หี มอแปลงไฟแยกจากกลองเหมือน Adaptor ชารจโทรศัพทมอื ถือ เพราะจะทําให Set top box
ไมรอนและยืดอายุการใชงานหาก Adaptor เสียก็ซื้อเปลี่ยนไดงายราคาไมแพง
5. ในกรณีที่บานทานมีทีวีเครื่องเดียว ใหใชสายอากาศชนิดภายในอาคารแบบมีกระแสไฟเลี้ยง (Active antenna)
แตหากบานทานมีทีวีหลายเครื่องแนะนําใหติดตั้งสายอากาศยากิ หรือเสากางปลาบนหลังคาบานแลวใชตวั แยกสัญญาณกระจาย
ไปตามหองตางๆ จะไดสญ
ั ญาณที่แรงและประหยัดกวา
ทานสามารถเช็คความแรงสัญญาณโดยดูไดจากหนาจอเครื่องรับโดยการกดปุมขอมูล (Info) บนรีโมท
สรุปวา จะตองจายเงินเพื่อซื้อสายอากาศแบบมีไฟเลี้ยง และควรซื้อกลองที่ราคาสูงกวา 690 บาท ซึ่งจะไดกลองที่มี
คุณภาพทีส่ ูงกวา กอนซือ้ กลองแปลงสัญญาณตองใหทางรานทําการสแกนหาและตัง้ ชองรายการใหครบทุกชองกอนเพราะทางราน
จะใชสายอากาศที่มีอัตราขยายสูงจึงรับสัญญาณไดแรงกวาสายอากาศที่เราใชงานที่บาน

ถาหากจะนําคูปอง 690 บาท ไปเปนสวนลดเพื่อซื้อเครื่องรับโทรทัศน ใหม ใหพิจารณาดังนี้
โครงสรางเครื่องรับโทรทัศนแบงออกเปน 3 ชนิดหลัก คือ Plasma TV, LCD TV,และ LED TV
1. ควรเลือกโครงสรางจอภาพเทคโนโลยีลาสุดคือชนิด LED TV เหตุผลคือ กินไฟนอย ความรอนตํ่า การแสดงผล
ทางหนาจอชนิดนี้คมชัด อายุการใชงานยาวนาน ขนาดจอที่บางกวา
2. ความละเอียดจอภาพแบบ Full HD 1080 P คือ (1080 x 1920 pixel) = 2.07 ลานจุด/ตารางนิ้ว แตหากทาน
มีงบประมาณพอขอแนะนําเทคโนโลยีใหมลาสุดที่ชื่อวา Ultra HD 4 K ความละเอียดสูงถึง 8.3 ลานจุด/ตารางนิ้ว
3. ชองตอสายสัญญาณ ขอใหพจิ ารณารุนที่มีชองตอ HDMI หลายๆชอง เพราะจะรองรับอุปกรณตอพวงรุนใหม
4. โครงสรางจอ LED TV ไมวาจะเปน 3D, 4K หรือ Smart TV ควรพิจารณากอนวาซื้อมาแลวตองใชงานใหคุมสวน
จะซื้อขนาดจอเทาใดนั้น ใหทานพิจารณาตําแหนงและพื้นที่ที่จะติดตั้งและงบประมาณเปนหลัก ยี่หอใดนั้นขณะนี้แขงขันกัน
ทั้งคายญี่ปุน คายยุโรปแตอยากกระซิบวาการรองรับใชงานผาน Application ในขณะนี้คายเกาหลีจะนําหนาอยู 1 กาว
5. ถาซื้อทีวีวันนี้ขอใหเลือก iDTV (Integrated Digital TV) เทานั้นซึ่งจะติดตั้งภาครับดิจิทัลใหจงึ ไมตองใช Set top box

คําถาม : ถาที่บานติดตั้งจานดาวเทียมแลวหรือเปนสมาชิกเคเบิ้ลทีวีอยูแลวจะตองทําอยางไรเมื่อจะดู
ดิจิทัลทีวี
คําตอบ : ไมตองทําอะไร เพราะกฎ Must Carry ของ กสทช.กําหนดใหผูประกอบการและผูใหบริการเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม
ตองนํารายการดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินทั้ง 48 ชองรายการบรรจุเขาไวใน Platform ของผูประกอบการเพื่อใหผูบริโภคไดเขาถึง
รายการตางๆ อยางทั่วถึง แตการรับชมสัญญาณภาพระบบ HD จะรับชมไดเพียง SD เทานั้น หากที่บานทานยังรับชมผาน
เครือ่ งรับทีวแี บบจอหลอดแกวอยูทานจะไมสามารถรับชมสัญญาณภาพดิจทิ ลั ทีวไี ดตามตนฉบับเนือ่ งจากเครือ่ งรับทานมีอตั ราสวน
หนาจอ 4 : 3 แตดจิ ิทลั ทีวีจะสงสัญญาณภาพในอัตราสวน 16 : 9
ขอแนะนํา : “DTV Service area” เปน Application ที่ กสทช. สรางไวสําหรับใหบริการผูที่ตองการทราบวา
ตําแหนงที่บานทานตั้งอยูหางจากสถานีสงสัญญาณระยะทางเทาใด จะรับสัญญาณดวยสายอากาศแบบหนวดกุงไดหรือไม
และจะรับชองรายการใดจาก MUX ของใคร อยากใหทาน Download มาติดตั้งในมือถือของทานซึ่งสามารถ Download ไดทั้ง
ระบบ iOS และ Android
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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บริการสมาชิก
ใหเชาอาคารพาณิชย

ขายที่ดิน
♦ เนื้อที่ 12 ตร.ว. ในตรอกวัดราชนัดดา เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ที่ดิน

อยูดานหลังศาลาวาการกรุงเทพฯ ริมคลองวัดเทพธิดาราม) ราคา 140,000 บาท
ตอ ตร.ว. สนใจติดตอ นายภัทรพล ศิริวิบูลย สมาชิกสมทบ โทร. 084-115-1299
♦ เนื้อที่ 19 ไร 3 งาน 50 ตร.ว. ต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ
(ที่ดินดานหนาติดชายทะเล ดานหลังติดสนามกอลฟ เปนที่สวนมะพราว อากาศดี)
ราคา 700,000 บาทตอไร สนใจติดตอ นางสุกัญญา ลอมแกว คณะวิทยาศาสตร
โทร. 087-085-0298
♦ เนือ้ ที่ 417 ตร.ว. ใกลเซ็นทรัลพลาซาศาลายา ประตู 3 ราคา 23 ลานบาท
(ไมตดิ จํานองเจาของขายเอง ราคาตอรองได) สนใจติดตอ นายวรพจน รัศมิทรัพย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โทร. 084-526-6544
♦ เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ราคา 300,000 บาท
สนใจติดตอ นางประภัสสร สุนนทะนาม โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 092-270-2596
♦ เนื้อที่ 30 ไร ต.บานกลาง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ (ที่ดินอยูขางโรงงาน
ซีเอสเกษตรฯ ใกลโรงเรียนผาแดงวิทยาคม มีบอนํ้าบาดาล และบอนํ้า 1 ไร)
ราคา 160,000 บาทตอไร สนใจติดตอ นายเวียงศักดิ์ สุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร
โทร. 089-828-9112

ขายบานพรอมที่ดิน

♦ อาคารพาณิชย 2 คูหา (ไมรวมดาดฟา) หนากวาง 8 ม. ลึกประมาณ

16 ม. ซ.เอกชัย 64/2 (จากปากซอยประมาณ 10 ม. จอดรถ 2 คัน ไฟฟา ประปา
พรอม เหมาะสําหรับพักอาศัยหรือลงทุนเชิงพาณิชย ระยะเวลาสัญญาเชา 1-3 ป)
ราคาเชา 22,000 บาทตอเดือน สนใจติดตอ นายภัควัต ปริญญาวุฒชิ ยั สมาชิกสมทบ
โทร. 086-331-5275, 087-498-4774 หรือที่ e-mail : whf4rent@gmail.com

ขายคอนโดมิเนียม
♦ ลุมพินีคอนโดทาวน บดินทรเดชา-รามคําแหง เนื้อที่ 25.21 ตร.ม.
ซ.รามฯ 43/1(ซ.ออกัส ฝงตรงขามมหาวิทยาลัยรามคําแหง เฟอรนิเจอร และ
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ) ราคา 1,200,000 บาท (ราคารวมโอน) สนใจติ ด ต อ
นางสาวชัชฎาพรรณ สงางาม คณะอักษรศาสตร โทร. 089-505-4554

ขายดาวนคอนโดมิเนียม

♦ Issi Condo เนื้อที่ 29.47 ตร.ม. หอง 711 ชั้น 7 ถ.สุขสวัสดิ์ 17
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ (ดาวนไปแลว 11 งวด จํานวน
104,000 บาท) ราคา 2,033,430 บาท สนใจติดตอ นางสาวกัลยา อุดม
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 0-2218-8730-1, 089-161-6042

ขายรถยนต

♦ เนื้อที่ 20 ตร.ว. ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา

560,000 บาท สนใจติดตอ นายพารา รืน่ สุนทร คณะเภสัชศาสตร โทร. 089-751-7754
♦ หมูบานศุภลักษณ เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ นายชัยภัทร จันทินมาธร ขาราชการบํานาญ
โทร. 084-536-5925 หรือที่นางสาวกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 0-2218-0555 ตอ 1205, 089-451-2565
♦ หมูบ า นลภาวัน 19 เนือ้ ที่ 44 ตร.ว. ซ.4/2 ถ.แจงวัฒนะ-ราชพฤกษ (บานแฝด
2 ชั้น 3 หองนอน 2 หองนํ้า แอร 4 เครื่อง กลองวงจรปด มุงลวด เหล็กดัด
เครือ่ งสํารองไฟ ประตูรวั้ รีโมท) ราคา 4,000,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวจีรพา
พุม มวง คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 083-166-3399

ขายทาวนเฮาส/อาคารพาณิชย

♦ การเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 21 ตร.ว. ซ.จามจุรี 4 ถ.วิภาวดีรังสิต

♦ Honda รุน Accord ป 2008 สีดํา เครื่องยนต 2.0 ซีซี Ei-VTEC

ราคา 545,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวนวพร บุญคลาย คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี โทร. 0-2218-5864, 089-743-5251
♦ โตโยตา รุน อัลติส ป 2003 สีบรอนซทอง เครื่อง 1,800 ซีซี (รุนท็อป
เบาะหนัง สภาพเยีย่ ม รถบานเจาของขายเอง ไมเคยมีอบุ ตั เิ หตุ) ราคา 220,000 บาท
สนใจติดตอ นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 081-567-4504

อื่นๆ

♦ รับจางขับรถ วันเสาร-อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่สวนบุคคล
และขนสงสาธารณะ ขับรถสุภาพ อัธยาศัยดี ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ สนใจติดตอ
นายชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0 2461 0221,
087 076 3539
♦ บริการรถตูใหเชาพรอมคนขับ เพื่อการเดินทางทองเที่ยวเปนหมูคณะ
ทัศนะศึกษา สัมมนา ดูงานตลอดจนเดินทางพักผอนกับครอบครัวในวันหยุด
สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969
♦ รับทําประกันภัย ประเภท 1, 2, 3 ของทุกบริษัท สนใจติดตอ
นายประทีป เยาวกูล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-073-1069

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ทาวนเฮาส 2 ชั้น) ราคา 990,000 บาท
สนใจติดตอ นายตระกูลศักดิ์ ขันธวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 082-363-9377
♦ หมูบานฟลาวเวอรี่โฮม เนื้อที่ 28 ตร.ว. ซ. 3 ถ.ติวานนท ต.บานใหม
อ.ปากเกร็ด ต.นนทบุรี (หลังหัวมุม ทําเลดี นํา้ ไมทว ม) ราคา 2,000,000 บาท สนใจ
ติดตอ นางจรูญลักษณ คงทวีสกุลเลิศ คณะสหเวชศาสตร โทร. 0-2593-2626,
081-793-2916
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

❊
❊
❊
❊
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นางสาวแฉลม ยอดพานิช
นายจักรวัฏ ศรีทอง
นางสุรินทร รอดอินทร
นางนันทภรณ ไทยพิชิตบูรพา

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สํานักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
คณะครุศาสตร

❊
❊
❊

นายโสรส นิลวัฒน
นางอนงคนาฎ เถลิงวิทยา
นางนงเยาว จันทรผอง

สํานักงานมหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

หนานีม้ ีรางวัล

เกม “คําขวัญวันเด็ก

ป 2558”

สวนที่หนึ่ง

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบคําขวัญเนือ่ งในวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558 ความวา...

ง คําถามประจําเดือน ม.ค. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

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

การประชุมสมาชิกแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอ
แนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556
จัดขึ้นวันที.่ ......................................................................................
สถานที่ ณ .....................................................................................

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557
คําตอบ
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

1. เมนแคระ
2. เพนกวิน
3. แมลงปอ

à©ÅÂ

สวนที่สอง

เงินฝากรายเดือน ปลอดภาษี สมาชิก
ตองฝากเงินเดือนละตั้งแต 100 ถึง
2,500 บาท เปนระยะเวลา 24 เดือน

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ธันวาคม 2557
จับรางวัลโดย

นายสมลักษณ คลังเพ็ชร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

261044
330928
342154
412809
483631

วิศวกรรมศาสตร
บัฒฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
ครุศาสตร
ศูนยหนังสือจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 141 คน

1.
2.
3.
4.
5.

นายสมใจ แสงดารา
นายกรัณยกร กําแพงทอง
นายสมชาย อิสระวาณิชย
นางสาววรนุช มงคลบุตร
นางสาววิลาวัลย ศิริพุทธะ

ตอบถูก 139 คน ตอบผิด 2 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวนํ้าฝน การศาสตร
นางศศรส วัฒนาพงศกร
นางสาวนารีรัตน พุมจันทร
นางสาวโสภาคย คงถวิล
นายณัฐชาต โชติขจรไทย

เลขประจําตัว
สมาชิก

495490
512481
573003
E17635
E71920

คณะ / สังกัด
วิทยาศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
นิติศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
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คําถามที่ 1

µÍºä»

¤íÒ¶ÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ :

เงินฝากประจํา กับ ตั๋วสัญญาใชเงิน เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร สมาชิกควรเลือกฝาก
ประเภทไหน สมาชิกที่จะไดรับการยกเวนการเก็บภาษีเงินฝากทั้งสองประเภทตองเปนกรณีใดบาง

¤íÒµÍº

การฝากเงิน นั้น เปนสัญญาฝากทรัพยประเภทหนึ่ง คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูฝาก สงมอบทรัพยสินใหแก
บุคคลอีกคนหนึง่ เรียกวา ผูร บั ฝาก และผูร บั ฝากตกลงวาจะเก็บรักษา ทรัพยสนิ นัน้ ไวในอารักขาแหงตนแลวจะคืนให ผลของสัญญาฝากทรัพย
กอใหเกิดความผูกพันแกผูรับฝาก จะตองดูแลรักษาทรัพยที่ตนรับไวใหมีความปลอดภัย ไมใหเกิดการสูญหายหรือบุบสลายได แตสัญญา
ฝากเงินนัน้ ตางจากสัญญาฝากทรัพยทวั่ ไปตรงที่ ผูร บั ฝากไมจาํ ตองสงคืนเงินชนิดและประเภททีผ่ ฝู ากนํามาฝาก แตตอ งสงคืนใหครบถวน
การฝากเงินนั้น วัตถุประสงคหลักของผูฝาก คือการออม ซึ่งโดยทั่วไปแลว การฝากเงิน
มี 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้
1. เงินฝากประเภทใหจายคืนเมือทวงถาม ผูรับฝากเงินประเภทนี้ตองจายคืนเงินฝากใหแกผูฝากทันที่ที่มาเบิกถอนเงิน
ซึง่ อาจมีชอื่ เรียกแตกตางกันไปแลวแตสถานบันการเงิน เชน ธนาคารออมสิน จะเรียกวา เงินฝากเผือ่ เรียก สหกรณหรือธนาคารบางธนาคาร
เรียกวา เงินฝากออมทรัพย บางธนาคารเรียกวา เงินฝากสะสมทรัพย และเงินฝากประเภทนี้มักจะมีบริการฝากถอนเงิน
ผาน ATM ไดดวย
2. เงินฝากประเภทใหจายคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผูรับฝากเงินประเภทนี้จะจายคืนเงินฝากใหแกผูฝาก
ตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงฝากเงินกันไว เชน 3 , 6 , 12 เดือน ซึ่งผูฝากเงินจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกวาเงินฝากประเภทแรก
แตดอกเบี้ยที่ไดรับจะตองเสียภาษี หัก ณ ที่จาย รอยละ 15 เงินฝากประเภทนี้เรียกวา เงินฝากประจํา
ตั๋วสัญญาใชเงิน คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกวาผูออกตั๋ว ใหคํามั่นสัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกบุคคล
อีกคนหนึ่ง หรือใชใหตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกกวาผูรับเงิน
ตัว๋ สัญญาใชเงินนัน้ เกิดขึน้ เพราะเหตุผลในทางธุรกิจการคา จึงมีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษกวาการฝากเงินทัว่ ไป เชน สามารถโอนเปลีย่ นมือได
จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยในตั๋วหรือไมก็ได สามารถตกลงสถานที่ใชเงินคืนตามตั๋วได เปนตน
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เปนสถาบันการเงินทีม่ คี วามมัน่ คง เคยไดรบั รางวัลสหกรณดเี ดนแหงชาติมาแลวถึง 3 ครัง้ การรับฝากเงิน
และการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ตางก็เปนบริการอยางหนึ่งของสหกรณ เพื่อชวยสงเสริมการออมของสมาชิก ไมวาสมาชิกจะเลือกวิธีการ
ออมประเภทใด ก็มีความมั่นคงและปลอดภัยที่เทาเทียมกัน จึงควรพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนสูงสุดในขณะนั้น สําหรับผูที่จะได
รับการยกเวนการเก็บภาษีเงินฝากทั้งสองประเภทนี้ คือ หนวยงานในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น

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

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
สมาชิกดําเนินการกูยืมเงินสหกรณ แตถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง
ลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ จะสามารถฟองรองบังคับคดีไดหรือไม
กรณีดงั กลาว ไมสามารถดําเนินการฟองรองบังคับคดีได เพราะไมมหี ลักฐานแหงการกูย มื เปนหนังสือ หรือลงลายมือ
ชื่อผูยืม ทั้งนี้หลักฐานแหงการกูยืมเงินนอกจากหนังสือสัญญากูยืมเงินตามปกติแลว อาจจะเปนบันทึกเปรียบเทียบ
ของอําเภอมีขอความวาผูยืมไดยืมเงินไปและไดลงลายมือชื่อ ก็ถือวาเปนหลักฐานแหงการกูยืมได บันทึกประจําวัน
ของพนักงานสอบสวนที่มีขอความชัดแจง ผูยืมรับรองวาไดกูยืมเงินของผูใหกูไปจํานวนเทานั้นเทานี้จริง และผูยืมได
ลงลายมือชื่อไวในทายบันทึกก็ยอมใชได บันทึกการหยา จดหมายที่มีขอความระบุชัดเจนวาเปนหนี้แลวไดลงลายมือชื่อไว
เอกสารเหลานี้ยอมถือไดวาเปนหลักฐานแหงการกูยืมเงิน
14
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จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2557

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµ‹Ò§æ ·ÕèãËŒ(ทีá่ไม¡‹ใชสÊมาชิÁÒªÔ
¡
กสมทบ)
1. สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อเปนทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท คือ
✮ ทุนสงเสริมการศึกษา สําหรับสมาชิกที่มีรายไดนอยและมีบุตรกําลังศึกษาอยูครอบครัวละ 1 ทุน
ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการไดตามประกาศของสหกรณ
✮ ทุนเรียนดี สําหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการไดตามประกาศของสหกรณ
2. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย (วงเงินไมเกิน 20,000-100,000 บาท แลวแตกรณี)
ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่ประสบสาธารณภัย
3. สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สําหรับสมาชิกที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจําโดยเกษียณอายุราชการหรือลาออก
จากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา10 ป (2,000-35,000 บาท) ยื่นเอกสาร
ขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่พนจากหนาที่งานประจํา
4. สงเคราะหเกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ (เงินสงเคราะหศพเดือนละ 1,000 บาท ตามจํานวนเดือนที่เปนสมาชิก
กับอีก 100,000 บาท รวมกันแลวไมเกิน 500,000 บาท คูสมรสไดรับ ½ ของสิทธิ์สมาชิก และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ไดรับ ¼ ของสิทธิ์สมาชิก และเงินสงเคราะหอุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาทเฉพาะตัวสมาชิก) ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการ
ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่เสียชีวิตและประสบอุบัติเหตุ
5. สวัสดิการสมาชิกเพือ่ สงเคราะหสมาชิกทีท่ พุ พลภาพถาวรสิน้ เชิง สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสียสายตา (วงเงิน 50,000100,000 บาท) ยืน่ เอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 180 วัน นับตัง้ แตวนั ทีศ่ าลมีคาํ สัง่ แตงตัง้ ผูอ นุบาล และ/หรือ สูญเสียอวัยวะและ
/หรือสูญเสียสายตา
6. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สําหรับสมาชิกที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป จายใหเปนรายปในวันครบรอบวันเกิด โดยไดรับ
จนกวาจะถึงแกกรรม ดังนี้ *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 ทั้งนี้ จะนําจํานวนเงินที่รับไปแลวไปหักออกจากเงิน
สงเคราะหเกี่ยวกับการศพ
7. สวัสดิการสมาชิกเพือ่ สวัสดิการรักษาพยาบาล สําหรับสมาชิกทีเ่ ขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน ตัง้ แต 3 คืนขึน้ ไป
สหกรณจายคืนละ 400 บาท แตไมเกิน 30 คืน (1,200-12,000 บาท) ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตั้งแต
ออกจากสถานพยาบาล
8. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะหศพบิดามารดา (10,000 บาท) ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรม
9. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการสําเร็จการศึกษา สําหรับสมาชิกที่จบการศึกษาและรับปริญญาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(1,000 บาท) ยื่นขอรับสวัสดิการหลังจากไดรับปริญญาบัตรแลว
10. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส สําหรับสมาชิกที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย (1,000 บาท
คูส มรสเปนสมาชิกทัง้ สองคน รับคนละ 1,000 บาท) ยืน่ เอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตัง้ แตวนั จดทะเบียนสมรส
11. สวัสดิการสมาชิกเพือ่ การรับขวัญทายาทใหม (1,000 บาท) ยืน่ เอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตัง้ แตวนั คลอดบุตร
12. สวัสดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกผูเปนโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 50 ป แตไมถึง 51 ปบริบูรณ (5,000 บาท)
13. สวัสดิการสมาชิกเพือ่ การอุปสมบท สําหรับสมาชิกทีอ่ ปุ สมบทในพระพุทธศาสนา (1,000 บาท) ยืน่ เอกสารขอรับสวัสดิการ
เพียงครั้งเดียว ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท
14. สวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ สําหรับสมาชิกที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ (1,000 บาท)
ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการเพียงครั้งเดียว ภายใน 120 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ
15. สวัสดิการสมาชิกเพื่อปฏิบัติธรรม เพียงครั้งเดียว ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติธรรม โดยปฏิบัติธรรม
ระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 วัน 4 คืน

***สวัสดิการเปนสิ่งที่สมาชิกตองยื่นขอรับภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากพนระยะเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
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ประจําป 2557

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

ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยงวดครึง่ ปหลัง
ประจําป 2557 จายใหสมาชิกแลว ในวันจันทรที่
29 ธันวาคม 2557 โดยโอนเขาบัญชี
ออมทรัพยของสมาชิก
●

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ย
ไ ดดวยการปรับสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย
หรือสอบถามขอมูลดวยตัวเองทีเ่ จาหนาทีเ่ งินฝาก
ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคาร
จามจุรี 9 หรือสาขาทุกสาขา
●

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

