ขอเชิญสมาชิก
รวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558
ลงทะเบียนโดยการสแกนลายนิ้วมือ
ณ หอประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

อยาลืม!!!

นําบัตรประชาชน
มาดวยนะคะ

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 2
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558

พระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (พระบิดาแหงการสหกรณ ไทย)
“…สหกรณเปนวิธีจัดการรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่เปนมนุษย โดยมีสิทธิเสมอหนา
กันหมดเพื่อบํารุงตัวเองใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย…”
พระดํารัสพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ณ สามัคยาจารยสมาคม
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๗
พระองคทรงแปลมาจากคําจํากัดความของนายฮิวเบอรตคัลเวอรต Hubert Calvert
อดีตนายทะเบียนสหกรณประเทศอินเดีย

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

พ.ย. 2557

ธ.ค. 2557

14,910

15,291

15,320

1
11,340
3,569

1
11,457
3,833

1
11,468
3,851

34,095,197,726.03 34,322,502,810.54 34,270,020,165.65
4,834,002,053.88
5,191,367,012.93 5,237,213,789.56
9,807,796,089.58 11,070,257,710.11 10,669,417,544.10
19,037,467,461.09 17,736,391,089.34 18,084,273,452.48
548,674,712.35
641,216,934.90
789,271,784.77
16,542,934,756.82 15,120,211,573.72 15,394,880,813.88
1,945,857,991.92
1,974,962,580.72
1,900,120,853.83
415,932,121.48
324,486,998.16
279,115,379.51
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

18,393,427,605.49 18,007,315,880.17
5,730,000,000.00 5,300,000,000.00
11,606,620,911.48 11,659,513,566.26
825,768,168.75
845,575,413.08
231,038,525.26
202,226,900.83

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

15,929,075,205.05 16,262,704,285.48
11,860,762,030.00 11,932,198,250.00
1,988,214,851.47 1,989,886,203.09
771,648,079.42
763,513,079.43
248,808,378.66
540,211,576.58
1,059,641,865.50 1,036,895,176.38

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

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

1,797,825,411.57
249,456,232.42
598,047,362.54
837,503,396.67
112,818,419.94

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

624,968,212.81
523,209,479.51
101,758,733.30

760,930,235.19
568,771,475.15
192,158,760.04
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ประธานแถลง
สมาชิกครับ ขาวฉบับนี้ขอเริ่มตนดวยประเด็นที่สมาชิกใหความสนใจมากที่สุดตอนนี้ คือ เรื่องเงินปนผลและ
เงินเฉลีย่ คืน จากผลการดําเนินงานในปทผี่ า นมา สหกรณของเราสามารถทํากําไรสุทธิได 1,036 ลานบาทเศษ มีสนิ ทรัพย
รวมทั้งสิ้น 35,350 ลานบาทเศษ ดวยผลกําไรที่เพิ่มขึ้นทําใหสมาชิกหลายๆ คนคิดไปแลววา เงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืน
ของปนี้ตองเพิ่มขึ้นเทานั้น ผมจึงอยากใหสมาชิกไดทําความเขาใจดวยวา แมกําไรสุทธิของสหกรณจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ป
ซึ่งเปนสิ่งที่ดีแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานที่ดีและถูกตอง แตสมาชิกตองไมลืมวาในทุกๆ จํานวนเงินทุนเรือนหุน
ของสมาชิกก็เพิม่ ขึน้ ดวย โดยปบญ
ั ชีทผี่ า นมาสหกรณมที นุ เรือนหุน สูงถึง 11,932 ลานบาทเศษ เพิม่ ขึน้ 727 ลานบาทเศษ
ทําใหตองจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นตามสวน นั่นคือเหตุผลที่ทําไมสหกรณตองตองทํากําไรเพิ่มทุกปและทําไมเก็บทุน
สํารองไว ก็เพือ่ รองรับกับคาใชจา ยตางๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามดวย แตอยาเพิง่ ตกใจไปนะครับ เพราะผมเคยใหสญ
ั ญากับสมาชิก
ไวในขาวสหกรณฉบับทีผ่ า นๆ มาแลววา การจัดสรรกําไรสุทธิใหสมาชิกในปนตี้ อ งไมนอ ยกวาปทผี่ า นมาแนนอน...ฟนธง
ดังนั้น ในการประชุมสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรที่ผานมา การหารือดังกลาวไดขอยุติวา สหกรณ
จะจัดสรรเงินปนผลใหสมาชิกในอัตรารอยละ 6.1 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 48 และกรรมการดําเนินการ
จะนําผลการประชุมเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ตอไป ในโอกาสนี้ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน
เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแตเวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยพรอมเพรียงกันนะครับ
กอนที่วาระการบริหารงานของผมจะสิ้นสุดในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 นี้ ผมขอฝากสิ่งดีๆ ไวใหสมาชิก
อีกหนึ่งอยาง คือเรื่อง การกูเงินกูสามัญ ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป สมาชิกที่ประสงคจะกูเงินประเภท
เงินกูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกัน จะไมตองกรอกเอกสารคําขอกูและสัญญาคํ้าประกันเงินกูใหยุงยากอีกตอไป
เพียงสมาชิกและผูค าํ้ ประกันมาติดตอสหกรณดว ยตนเอง และเตรียมเอกสารประกอบการกูม าใหพรอม แจงความจํานง
ขอกูที่เจาหนาที่เงินกู สหกรณจะจัดพิมพเอกสารตามที่สมาชิกขอ และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ ขัน้ ตอนสุดทาย รอเซ็นชือ่ ในสัญญากูแ ละสัญญาคํา้ ประกัน เพียงเทานีก้ ร็ บั เงินไปใชจา ยจําเปนไดสบายๆ แลวครับ
สมาชิกครับ ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผมไดรับความไววางใจจากสมาชิกใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ผมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด ทั้งนี้ผมขอขอบคุณ
ในความรวมมือ รวมใจอยางดีของสมาชิก กรรมการ ผูป ระสานงานและเจาหนาทีท่ กุ คน ทีช่ ว ยเหลือ สนับสนุน ทําใหงาน
ทีผ่ มไดรบั มอบหมายจากสมาชิกประสบความสําเร็จดวยดี หวังเปนอยางยิง่ วาสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
จํากัด จะเติบโตอยางตอเนื่อง กาวหนาและมั่นคงเพื่อรับใชสมาชิกทุกทานตอไป...สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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่ทีเกา เวลาใ
หม
ประชุมใหญสามัญประจําป 2557

กัลยากร

และแลวก็ถึงเวลา เวลาที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จะไดใชสิทธิและทําหนาที่
ของสมาชิก กันอีกครัง้ หนึง่ นัน่ คือการเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ของสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ซึง่ ในปนี้จดั ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
212 อาคาร มหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถานที่ที่เดียวกับที่เคยใชเมื่อปที่แลว
สาระในการประชุมใหญฯ คงตองเปนเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน
ปที่ผานมา ในดานตางๆ ใหสมาชิกทราบ ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน การจัดสรรกําไรสุทธิ
งบประมาณ การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ฯลฯ แตละเรื่องลวนมีความสําคัญและมีผลกระทบตอ
สมาชิกผูไดชื่อวาเปนเจาของสหกรณดวยกันทั้งสิ้น
นอกจากนี้ในชวงทายการประชุมฯ สหกรณฯ ยังไดจัดใหมีการจับฉลากรายชื่อสมาชิก
โดยการสุมจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อรับรางวัลเปนเงินสด รวมจํานวน 5,000 กวารางวัล มูลคา
นับลานบาท ซึง่ เรือ่ งการจับรางวัลนีม้ คี าํ ถามจากสมาชิกถามเปนประจําทุกปวา สมาชิกตองเขารวม
ประชุมดวยหรือไม จึงจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัล
ขอตอบวา สหกรณฯ เล็งเห็นถึงความจําเปนของสมาชิกบางทานที่มีพื้นที่การทํางาน
อยูภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจจะอยูตางจังหวัด สมาชิกที่เกษียณอายุงาน หรือสมาชิก
ที่ติดภารกิจสําคัญในวันประชุมฯ ทําใหไมสามารถมารวมประชุมได ทําใหบุคคลเหลานั้นเสียสิทธิ์
ในการไดรับรางวัล และเพื่อความเทาเทียมกัน สหกรณจึงกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกทุกทาน
ไดรบั การสุม จับรางวัลและมีสทิ ธิไ์ ดรบั รางวัลทุกรางวัล แตสาํ หรับผูท ไี่ มไดเขารวมประชุมอาจเสียสิทธิ์
บางประการ เชน การไมไดรับสิทธิ์ในการเขารวมสัมมนาตางๆ กับสหกรณ เหลานี้เปนตน
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สําหรับสมาชิกผูเกษียณอายุงาน มีอายุเกินกวา 60 ปขึ้นไป และเดินทางมาเขารวม
ประชุม สหกรณขอขอบคุณทุกทานทีเ่ สียสละเวลา ซึง่ นอกจากทานเหลานัน้ จะใหความสนใจ
ในกิ จการของสหกรณแลว ยังเปนการนัดหมายเพื่อพบเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ชาวจุฬาฯ
ด ว ยกันอีกดวย สหกรณจึงมอบเงินคาพาหนะใหทานเหลานั้น คนละ 400 บาท โดยการ
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกในวันทําการถัดไปหลังจาก เสร็จสิน้ การประชุมใหญฯ
ก อนการประชุมใหญฯ ประมาณ 1 สัปดาห สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จะจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุมฯ เผยแพรแกสมาชิกทัง้ ในจุฬาฯ และสมาชิกทีเ่ กษียณอายุงาน
ให ไ ดอานกอน ซึ่งในวันประชุมฯ ใหทานนําเอามาดวย และเมื่อถึงวันเวลาที่สมาชิก
จะมาเขารวมประชุม โปรดสํารวจตนเองสักนิดวาตองนําอะไรติดตัวมาบาง สิง่ ทีส่ าํ คัญขาดเสีย
ไม ไ ดคือ บัตรประจําตัวของทานสมาชิก เพื่อเปนการแสดงตัว ตน และอีกสิ่งหนึ่งคือ
เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เพื่อประกอบความเขาใจ
ในรายละเอียดขอมูลและตัวเลขในวาระตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป เปนหนาที่หนึ่งที่ผูเปนสมาชิกควรกระทํา
เพราะสหกรณเปนสวนหนึ่งในชีวิตทาน และทานก็เปนสวน (สําคัญ) หนึ่งของสหกรณ
เชนเดียวกัน โปรดใสใจกันสักนิด แลวพบกันในวันประชุมฯ นะคะ
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แวดวง สอ.จฬ.
■ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ รวมพิธีทรงบาตร ในโอกาสครบรอบ 98 ป
วันคลายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตรจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินรวมพิธีทรงบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ป วันคลายวันสถาปนา
คณะอักษรศาสตร โดยมีคณะและหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เฝารับเสด็จฯ ณ ลานอาคารมหาจุฬาลงกรณ คณะอักษรศาสตร เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558

■ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดพิธที าํ บุญตักบาตรเนือ่ ง
ในวาระขึ้นปใหม 2558
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปพุทธศักราชใหม 2558
โอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวอวยพร
แกผูรวมงานเพื่อเปนสิริมงคล
ในการนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา พรอมดวย
คณะกรรมการ และเจาหนาทีร่ ว มทําบุญตักบาตร ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ เมือ่ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558

■ พิธีทําบุญครบรอบ 54 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปแหงการกอตั้ง โดยมี คณะกรรมการ
เจาหนาที่ สมาชิก และผูแทนจากหนวยงานตางๆ ภายในจุฬา และหนวยงานภายนอก รวมในพิธีดังกลาว
จากนั้น ผูแทนหนวยงานตางๆ ไดมอบของที่ระลึกเพื่อรวมแสดงความยินดี ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันอังคารที่ 13
มกราคม 2558
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

7

แวดวง สอ.จฬ.
■ แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธาน
กรรมการ นางสาวสกุลณา รอดสมนาม รองผูจัดการ มอบกระเชารวมแสดง
ความยินดีในโอกาสครบรอบ 98 ป การสถาปนาคณะอักษรศาสตร โดย ผศ. ดร.ประพจน
อัศววิรุฬหการ คณบดี เปนผูรับมอบ ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร
จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558

■ อวยพรปใหม 2558
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่ มอบกระเชาอวยพรปใหม แดผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ดังนี้
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ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล
อธิการบดี

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกําพุ
รองอธิการบดี

ศ.ดร.ธราพงษ วิทิตศานต
รองอธิการบดี

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
รองอธิการบดี

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทิย
รองอธิการบดี

รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
รองอธิการบดี

รศ.นอ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ
รองอธิการบดี

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
รองอธิการบดี

รศ.ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ
รองอธิการบดี

นายโอภาส กลั่นบุศย
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

นางรัชนี พึงประสพ
ผูอํานวยการ สนง.สงเสริมสหกรณ
พื้นที่ 1

พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร
ผูกํากับ สน.ปทุมวัน

นายสิทธิชัย ทวมสกนธ
ผูอํานวยการเขตปทุมวัน

■ สหกรณฯ จัดประชุมการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิกรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557 เมื่อวันศุกรที่
23 มกราคม 2558 ณ หองประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร โดยจัดสรรเงินปนผลรอยละ 6.10 และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 48.00
ทั้งนี้ จะนําผลการจัดสรรกําไรสุทธิ เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ตอไป

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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สานฝน...

สรางอาคารเรียนใหนองชาวดอย

ปที่ 6
ธนากร ชวยวงศ

เขาสูป ท ี่ 6 กับกิจกรรมดีๆ ทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ไดรว มสรางสรรคและขยายความดีเพือ่ สังคม
อยางตอเนื่อง รวมพลังชาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิ
โครงการหลวง จํากัด ทํากิจกรรม CSR “สานฝน...สรางอาคารเรียนใหนองชาวดอย”
กิจกรรม “สานฝน...สรางอาคารเรียนใหนอ งชาวดอย” เปนหนึง่ กิจกรรมทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
ไดรบั ความรวมมือจากสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธโิ ครงการหลวง จํากัด, ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ขุนวาง, หนวยงานทองถิ่น รวมถึงชาวบานหวยนํ้ายาว รวมกันปรับปรุงอาคารเรียนและกอสรางรั้ว
ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานหวยนํ้ายาว ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม
โ ดยสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดสนับสนุนงบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน เปนเงินจํานวน
450,000 บาท และประสานงานกอสรางโดย สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด
การทํากิจกรรมในครัง้ นี้ ไดรบั การตอนรับเปนอยางดีจากทุกคนในชุมชน มีการจัดพิธบี ายศรีสขู วัญ
ตอนรับแขกบานแขกเมือง การแสดงตอนรับจากนองๆ ชาวเขาที่นารักนาเอ็นดู การขับรองบทเพลง
ภาษากะเหรีย่ งที่ไพเราะ ถึงแมจะเปนภาษาทีไ่ มคนุ หู แตรับรูถ งึ คําวา “ขอบคุณ” จากพวกเขาอยางจริงใจ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นายภราดร สื่อมโนธรรม
ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด นายอนันต บุญมี ผูอํานวยการศูนย
พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง พรอมทั้งตัวแทนหนวยงานทองถิ่น ผูนําชุมชนและประชาชนชาวไทยภูเขา
จํานวนกวา 100 คน รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และทําพิธีเปดอาคารศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” บานหวยนํ้ายาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
สําหรับอาคารเรียนหลังนี้เปนอาคารเรียนหนึ่งชั้น สรางดวยคอนกรีต และไมแดงลงเงา
อยางเรียบงาย โดยการกอสรางใชแรงงานจากชาวไทยภูเขาในพื้นที่ท้ังหมด ภายในอาคารเปนที่โลง
เหมาะสําหรับทํากิจกรรม สันทนาการและการเรียนรูสําหรับเด็กเล็ก มีโซนโตะญี่ปุนใหนองๆ ไดนั่ง
อานหนังสือและทํากิจกรรมกลุม โซนทีพ่ กั ผอนกลางวันสําหรับเด็กเล็ก มีหอ งนํา้ และหองครัวทีแ่ ยกออกไป
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อยางเปนสัดสวน นอกจากนี้ บริเวณภายนอกอาคารเรียนยังมีพื้นที่สวนหนึ่งที่ใหนองๆ ไดทํากิจกรรม
หนาเสาธงและอบอุนรางกายในชวงเชากอน เขาเรียน ปจจุบันศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟา หลวง” บานหวยนํา้ ยาว ดูแลนักเรียนตัง้ แตอายุ 2-5 ป มีจาํ นวนนักเรียนทัง้ หมด 21 คน และครู 1 คน
หวังเปนอยางยิ่งวา อาคารเรียนหลังนี้จะเปนประโยชน เปนแหลงเรียนรูของทุกคนในชุมชนและ
เปนศูนยกลางของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติใหมีความเขมแข็งตอไป
แลวพบกันใหมกับโครงการดีๆ ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในปตอๆ ไป
ในโอกาสนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขอขอบพระคุณ ผูมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ดังนี้
1. สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด
2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
3. ชุมนุมสหกรณการเกษตรเชียงใหม จํากัด
4. หนวยงานทองถิ่น ผูนําชุมชนและประชาชนชาวไทยภูเขา บานหวยยาวทุกคน

เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย >>
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ความเปนมาของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
เมื่อ พ.ศ. 2535 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดทรงอานหนังสือพิมพ และทรงพบจดหมาย
ของครูอาสาสมัคร คนหนึ่ง ที่ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บานใหมหวยหวาย จ.แมฮองสอน บรรยาย
ความยากลําบากในการเปนครูดอยในถิ่นกันดาร และขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และสิ่งของ
เครื่องใชในอาศรม ศศช. พระองคทรงมีความสนพระทัยที่จะพระราชทานความชวยเหลือ จึงมอบหมายให
นายบุญธันว มหาวรรณ หัวหนาคณะทํางานสวนพระองค ไปสํารวจหาขอมูล เพื่อใหความชวยเหลือ
จึงพระราชทานทรัพยสว นพระองค 80,000 บาท ใหสรางอาคารขึน้ ใหม และตอมาไดพระราชทานความชวยเหลือ
และทรงรับ ศศช.ทุกแหงไวในพระอุปถัมภ
ในป พ.ศ. 2539 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน
จึงไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ขอพระราชทานชือ่ ของศูนยการศึกษาเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานชื่อใหใหมวา ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
ซึ่งเปนพระราชสมัญญานามของพระองคทาน “แมฟาหลวง” หรือ “สมเด็จยา” แตชื่อยอยังใชติด
ของเกาวา ศศช.เหมือนเดิม
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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♦ ทาวเฮาส 3 ชั้น เนื้อที่ 16.5 ตร.ว. ถ.พระราม 2 ซ.47

ขายที่ดิน

♦ 3 ไร 3 งาน 4 ตร.ว. ซ.เรวดี ถ.ติวานนท ต.บัวขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี (ติดคอนโดโสสุ เปนสวนผลไม) ราคา 30 ลานบาท สนใจติดตอ
นายสมาน พุกเจริญ สํานักบริหารระบบกายภาพ โทร. 090-960-0176
♦ หมูบ า นเสริมโชค-อนันต เนือ้ ที่ 100 ตร.ว. ซ.คลองทวีวฒ
ั นา 1/11
ถ.คลองทวีวฒ
ั นา เขตหนองคางพลู กรุงเทพฯ สนใจติดตอ นางสาวทรงศรี
ลิ้มรสเลิศ สํานักงานทรัพยสินจุฬาฯ โทร. 081-618-2080
♦ เนื้อที่ 36 ตร.ว. ซ.วัดดาน ถ.วัดดานสําโรง อ.วัดดานสําโรง
จ.สมุทรปราการ ราคา 1,300,000 บาท สนใจติดตอ นายพิชัยธัช
ชัยวิทยกาญจน คณะแพทยศาสตร โทร. 086-602-4541
♦ เนื้ อ ที่ 19 ไร ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.จอมเที ย น อ.สั ต หี บ จ.ชลบุ รี
ราคา 80 ลานบาท สนใจติดตอ นายบรรจง ลอมวงษ สํานักบริหารระบบ
กายภาพ โทร. 081-917-4469
♦ เนื้ อ ที่ 4.85 ไร ต.พงสวาย อ.เมื อ ง จ.ราชบุ รี (ติ ด ถนน
เพชรเกษม ขายยกแปลง ราคาตอรองได) ราคา 20 ลานบาท สนใจติดตอ
นายสมชาย แกนพุฒ ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรจุฬาฯ
โทร. 02-218-2845, 089-687-0040
♦ เนื้อที่ 16 ไร 12 งาน 377 ตร.ว. ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี (4 แปลงติดกันแปลงละ 4 ไรเศษ แบงขายได) ราคา
2,700,000 บาทตอไร สนใจติดตอ นางกฤติกา ศรีบัว คณะวิทยาศาสตร
โทร. 081-889-9474
♦ เนือ้ ที่ 200 ตร.ว. ซ.10 ถ.สระสง ต.หนองแค อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ
(ที่ดินถมเรียบรอยแลว เหมาะสําหรับทําคอนโดมิเนียมหรืออพารตเมนท
ตรงขามกับโรงแรมสายลม ใกลหมูบานหัวหินลากูนา) สนใจติดตอ
รศ.สีมา ชัยสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร โทร. 082-457-57870, 089-457-4115

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบานพรรมเย็นวิลลา เนื้อที่ 18 ตร.ว ซ.2 ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี ราคา 1,000,000 บาท (สองชั้น 2 หองนอน 2 หองนํ้า) สนใจ
ติดตอ นางอิสรีย เที่ยงอยู สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โทร. 081-904-5165

(พรอมอยู มีเหล็กดัด มุงลวด ผามาน หินออนทั้ง 3 ชั้น ครัวตอเติม
โรงรถ ฟรีคาโอน แถมแอร 3 เครื่อง) ราคา 2,350,000 บาท สนใจ
ติดตอ ดร.มนทกานติ์ เชื่อมชิต วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
โทร. 089-837-5096

ขายคอนโดมิเนียม

♦ 93 เรซิเดนซ โครงการ 2 เนื้อที่ 25.6 ตร.ว. ซ.93 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ราคา 320,000 บาท สนใจติดตอ
นางสาวเรณี รัตนนันต คณะแพทยศาสตร โทร. 099-218-8382

ขายรถยนต
♦ HONDA รุน CRV ป 2002 สีบอรนเงิน เครื่องยนต 2,000 ซีซี.
(4 Wheel Drive) ราคา 300,000 บาท สนใจติดตอ นางปยนาถ เพชรจันทร
คณะสหเวชศาสตร โทร. 081-628-2737
♦ Toyota รุน Altis ป 2003 สีบรอนซ เครื่อง 1,800 ซีซี (รุนท็อป
เบาะหนัง สภาพเยี่ยม รถบานเจาของขายเอง ไมเคยมีอุบัติเหตุ) ราคา
220,000 บาท สนใจติดตอ รศ.ดร.ศักดิส์ ทิ ธิ์ เฉลิมพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 081-567-4504

อื่นๆ
♦ อพารตเมนทใหเชา ซ.ราชวิถี ชอย 4 (ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ฟรี wiﬁ) สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา
โทร. 089-512-0247
♦ ใหเชาคอนโดมิเนียม ลุมพินี วิลล เนื้อที่ 23 ตร.ม. ซ.รามคําแหง
60/2 เขตบางกะป แขวงคลองจั่น ถ.รามคําแหง (1 หองนอน 1 หองนํ้า
ใกลแยกลําสาลี) ราคาเดือนละ 7,000 บาท ทําสัญญาเชา 1 ป สนใจติดตอ
นางรัชนี คุปติมิตร คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 089-111-1753
♦ บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ เพื่อการเดินทางทองเที่ยวเปน
หมูค ณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงานตลอดจนการเดินทางพักผอนกับครอบครัว
เพื่อนฝูงในวันหยุด ยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล
คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969
♦ รั บ ทํ า ประกั น ภั ย ทุ ก ประเภทของทุ ก บริ ษั ท สนใจติ ด ต อ
นายประทีป เยาวกุล สังกัดโรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-073-1069

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

• นางอุบล
• นางอนงคนาฏ
• นายโสรส
• นายชัยฤทธิ์
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พุกกะณะสุต
เถกิงวิทย
นิลวัฒน
พัดลม

คณะอักษรศาสตร
คณะครุศาสตร
สํานักงานบริหารระบบกายภาพ สนม
คณะแพทยศาสตร

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
ส
วนที่หนึ่ง
น
หนา
วิธีเลน
โยงเสนจับคูคําราชาศัพท
กับคําสามัญที่ ใหมาใหถูกตอง

เกม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พระกุณฑลพาน
พระขนอง
พระเทวัน
พระมังสา
พระโลมา
พระกัจฉะ
ทรงพระสําอาง
รัดพระองค
ธารพระกร
ทรงเครื่อง

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ
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Á¡ÃÒ¤Á 2557
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

“คําราชาศัพท”
พี่เขย, นองเขย
ไมเทา
เนื้อ
รักแร
ตุมหู
เข็มขัด
ทาเครื่องหอม
แตงตัว
ขน
หลัง

ง คําถามประจําเดือน ก.พ. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

ผลการประชุม ส ม า ชิกแสดงความคิดเห็นและ
ใหขอ เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
เงินปนผล รอยละ.................................................................................
เงินเฉลีย่ คืน รอยละ ........................................................................

คําตอบ à©ÅÂสวนที่สอง

คําขวัญ
วันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558
“ความรูคูคุณธรรม
นําอนาคต”

การประชุมสมาชิกแสดงความคิดเห็นและ
ใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
จัดขึน้ วันที่ 23 มกราคม 2558 สถานที่ ณ หองประชุม
117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มกราคม 2557
นายกฤษดา เอี่ยมลิ้ม คณะวิทยาศาสตร

จับรางวัลโดย

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 185 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.สุภา เทพยปฏิพัธน
นางนิตยา หอมจันทร
นายอภิชาต ธรรมนิธา
นางจิราภรณ หิรัญวงค
นายพงษเทพ ฮวดศรี

เลขประจําตัว
สมาชิก

090924
212292
253238
312998
320291

คณะ / สังกัด
ขาราชการบํานาญ
คณะวิทยาศาสตร
ศูนยสื่อสารองคกร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

ตอบถูก 169 คน ตอบผิด 16 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

6. นางสัญญา หวลบุตตา
7. นางวาริศา เดียขุนทด
8. นางมะณีรัก ศรีสุข
9. นายประทีป เยาวกูล
10. นางสาวปณยาดา ฤทธิจักร

331841
391144
480834
523575
E52248

สํานักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โรงพิมพแหงจุฬาฯ
สมาชิกสมทบ

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

µÍºä»
1
มที่

คําถา

ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹»ÃÐàÀ·ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ½Ò¡»ÃÐ¨íÒ áÅÐà¾ÔÁè ËØ¹Œ â´ÂäÁ‹µÍŒ §
à´Ô¹·Ò§ÁÒ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

¤íÒµÍº
การฝากเงินแบบออมทรัพย

หากสมาชิกไมสะดวกในการเดินทางมาฝากเงินประเภทออมทรัพยดวยตนเองที่สหกรณฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 หรือสาขา
ของสหกรณ สามารถทํารายการโดยผานชองทางดังนี้
1. นําฝากโดยการโอนเงินผานธนาคาร หากทานมีบญ
ั ชีหรือตองการนําเงินฝากผานธนาคาร 7 ธนาคารทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
เปดบัญชีไว (ดูรายชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีดานหลังขาวสหกรณฯ)
● กรณีทานมีบัญชีธนาคารนั้นอยูแลว ใหเขียนใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของทาน แลวเขียนใบฝากเขาบัญชีของ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่ธนาคารนั้น
● กรณีทานใดที่ไมมีบัญชีใหนําเงินสดฝากเขาบัญชีของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่ธนาคารนั้น ไดเลย
● ดําเนินการฝากเรียบรอยแลว สงสําเนาใบฝากนั้นโดยการสงโทรสารมาที่สหกรณฯ หมายเลขโทรสาร 0-2611-7411 ระบุ
ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่ใหสหกรณฯ นําฝาก และเบอรโทรติดตอดวย หรือสามารถสงเอกสารนําฝากที่อีเมล sav.coop@chula.ac.th
ระบุรายละเอียดที่ตองการใหสหกรณดําเนินการดวยเชนกัน
2. ฝากโดยผานเอทีเอ็มกรุงศรี หากทานมีบัตรสมาชิกสหกรณที่เปนบัตรเอทีเอ็มกรุงศรีฯ ดวยนั้น ทานสามารถฝากผานตูเอทีเอ็มกรุงศรี
ไดดังนี้ (ทานตองมีเงินในบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ ดวย หรือนําเงินสดฝากเขาบัญชีกรุงศรีกอน แลวจึงทําการโอนมาบัญชีสหกรณ)
1) กดรหัสเอทีเอ็ม 4 ตัว
2) กดเมนู บริการอื่นๆ
3) กดเมนู สหกรณ
4) กดเมนู เงินฝากสหกรณ
5) กดเมนู ฝากเงิน
6) กดเมนู ออมทรัพย
7) กดเมนู จุฬาลงกรณฯ
8) ระบุหมายเลขสมาชิกของทาน
สมาชิกสมทบที่ขึ้นตนดวย D แทนคาดวย 14 XXXXX
สมาชิกสมทบที่ขึ้นตนดวย E แทนคาดวย 15 XXXXX
9) ระบุเลขที่บัญชีของสมาชิกที่มีอยู
10) ระบุจํานวนเงินที่ตองการ กด ถูกตอง
กับสหกรณ และกด ถูกตอง
11) รับสลิปและบัตรเอทีเอ็ม

การฝากประจําและการเพิ่มหุน

สมาชิกสามารถแจงความจํานงฝากเงินประจําและเพิม่ หุน ไดดว ยตนเอง ณ สหกรณออมทรัพยฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 หรือสาขาทุกสาขา
หรือหากตองฝากผูอื่นดําเนินการแทน สามารถมอบอํานาจในใบแจงความจํานง (ขอแบบพิมพไดที่สหกรณทุกสาขา) ลงลายมือชื่อผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจใหเรียบรอย และสามารถดําเนินการแทนไดเลย
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
การกําหนดแนวทางปฏิบัติรับสมาชิกสมทบ
หากสหกรณ จะดําเนินการเปดรับสมัครสมาชิกสมทบ จะมีแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณอยางไร
ตามความในมาตรา 16 (1) ประกอบมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิกสมทบ
ของสหกรณไววา การรับสมัครสมาชิกสมทบตองคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณและสมาชิกเปนสําคัญ และการกําหนดคุณสมบัตสิ มาชิกสมทบในขอ
บังคับสหกรณจะตองกําหนดใหชัดเจนในขอบังคับวาประสงคที่จะรับสมัครสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติใด เชน เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
เปนบุคคลที่ไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือรับทุกประเภท โดยสมาชิกสมทบทุกรายตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่ง
หุน และไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมด รวมทั้งการกําหนดสิทธิของสมาชิกสมทบในขอบังคับตองกําหนดใหชัดเจน แตทั้งนี้จะใหสิทธิสมาชิก
สมทบมากกวาสมาชิกไมได และสมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการนับชื่อเปนองคประชุมใหญ การออกเสียงในเรืองใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ
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จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 มกราคม 2558

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
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 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

