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อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน
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เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.20

3.40
3.30

3.50

2.7200

2.8900
2.8050

2.9750

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

  3 เดือน  2.75 2.3375

  6 เดือน  3.00 2.5500

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.10 2.6350

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.20 2.7200

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.30 2.8050

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.40 2.8900

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  3.50 2.9750

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 
 ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811
 ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805
 ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813
 ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205
 ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800
 ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603
 ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703
 ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102
 ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004
 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1039
 สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 0-2218-8826

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

รศ.วิสนศักดิ์  อวมเพ็ง
นายวิศิษฐ หินแกว
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค เพชรสุก
น.ส.ธารินี  ทองสงฆ
นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร  ชวยวงศ

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ประเภท

ประเภท

สมาชิก
(ตั้งแต

1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ

ดอกเบี้ยเงินกู

เงินเฉลี่ยคืน

4.75
4.00

3.00

5.00

2.755
2.800

2.850

…

42.00
30.00

5.00

ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ระยะสั้น
(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว
(ไมเกิน 180 งวด)

4.50

5.50(ตั้งแต 30 เมษายน 2558)

สหกรณอื่น

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

“ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา
เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร
หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง”

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2557 มิ.ย. 2558 ก.ค. 2558
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,439 15,480

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,468 11,477 11,494

  - สมาชิกสมทบ 3,851 3,961 3,985

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 35,928,634,316.44 37,825,134,911.21

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,383,195,993.01 5,416,238,810.16

  1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 10,519,646,312.48 11,845,587,570.87

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 19,658,450,477.04 20,240,808,942.81

   1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 770,047,951.14 704,484,214.59

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 16,987,011,491.05 17,650,475,693.37

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,901,391,034.85 1,885,849,034.85

  1.4 สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 367,341,533.91 322,499,587.37

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 19,909,504,605.44 21,713,051,234.25

  2.1 เงินกูยืม 5,300,000,000.00 6,375,000,000.00 7,864,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 12,594,961,198.35 12,845,232,808.34

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 678,347,204.30 691,995,204.30

  2.4  หนี้สินอื่น 202,226,900.83 261,196,202.79 311,823,221.61

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 16,019,129,711.00 16,112,083,676.96

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 12,109,055,440.00 12,162,203,400.00

  3.2  ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,145,524,169.06 2,145,524,169.06

  3.3  ทุนสะสม 763,513,079.43 773,545,693.32 757,432,263.13

  3.4  อื่นๆ 540,211,576.58 495,563,190.25 486,505,560.74

  3.5  กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 495,441,218.37 560,418,284.03

4.  รายได  1,797,825,411.57 833,316,450.67 955,112,921.95

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 130,005,182.18 150,807,856.05

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 270,033,637.64 313,372,376.86

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 382,320,611.17 431,521,714.99

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 50,957,019.68 59,410,974.05

5.  คาใชจาย 760,930,235.19 337,875,232.30 394,694,637.92

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 262,803,725.91 309,787,823.68

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 75,071,506.39 84,906,814.24

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

สวัสดีครับ

 ในเดือนกันยายนนี้ สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ป จะเกษียณอายุงาน กลับไปพักผอนหลังจากตั้งใจทํางาน

มาเปนระยะเวลายาวนาน แตกอนจะตองเดินออกจากรั้วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไป สหกรณไดกําหนดจัดสัมมนา

เรื่อง “เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุงาน” เพื่อใหความรูเกี่ยวสิทธิประโยชน สวัสดิการที่สมาชิกพึงไดรับจาก

สหกรณ และการสงเงนิคาหุน ซึ่งสมาชกิสามารถลดการสงคาหุนรายเดอืน หรอืจะคงการสงคาหุนรายเดอืนไวเทาเดมิกไ็ด

 สหกรณไดสงหนังสือเชิญสัมมนาและแนบใบตอบรับไปยังสมาชิกแลว ทานสามารถสงใบตอบรับ

กลับมาที่สหกรณ ผานผูประสานงาน หรือสงดวยตนเองที่เคานเตอรประชาสัมพันธ การสัมมนาจะจัดขึ้น 2 รุน 

รุนที่ 1 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 และ รุนที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 13.00 น. 

ณ หองประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 หนึ่งในแผนกลยทุธของสหกรณ ประจาํป 2556 - 2559 คอื การสงเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมตางๆ ใหกบัโรงเรยีน

ในเขตชุมชนใกลเคียง ในปนี้ไดจัดกิจกรรม “เด็กดีมีเงินออม” ณ โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 3 กนัยายน 2558 ที่ผานมา โดยใหนองๆ นกัเรยีนไดพบกบัทมีวทิยากร พี่เลี้ยง จากคณะกรรมการ

และเจาหนาที่ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดักจิกรรมใหความรูเรื่องการออม และแนะนาํวธิีทาํบญัชจีดรบั-จดจาย ใหแก

นองๆ นกัเรยีน บรรยากาศการทาํกจิกรรม สมาชกิสามารถตดิตามขาวไดใน แวดวง สอ.จฬ. ฉบบัเดอืนถดัไปครับ

 อกีหนึ่งกจิกรรม คอื “คายครอบครัว” เปนกจิกรรมที่จดัใหแกสมาชกิและครอบครวั เพื่อสรางจติสาํนกึในดาน

คณุธรรม จรยิธรรม เรยีนรูการรกัษาและอนรุกัษสิ่งแวดลอม อกีทั้งยงัเปนการสงเสรมิสถาบนัครอบครวั ใหอบอุนยิ่งขึ้น

เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558 คาสมัครครอบครัวละ 1,000 บาท พรอมแนบสําเนา

ทะเบียนบานของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน รับจํานวนจํากัดเพียง 20 ครอบครัว หรือไมเกิน 60 คน เทานั้น

สมาชกิที่สนใจตดิตามรายละเอยีดไดในขาวเลมนี้เลยครบั

 เรื่องสดุทาย สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมกบัสหกรณในภาคการเกษตร ขอเชญิสมาชกิและชาวจฬุาฯ ทกุทาน

จับจายใชสอย เลือกซื้อสินคาการเกษตร สินคาแปรรูปสิ่งประดิษฐ และสินคาอื่นๆ อีกมากมาย จากสหกรณตางๆ

ในงาน “ตลาดนัดสินคาสหกรณ” ระหวางวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 ณ ลานจอดรถ ขางศาลาพระเกี้ยว 

(ตลาดนัดจุฬาฯ) รายละเอยีดสอบถามเพิ่มเตมิไดที่ 02-218-0555 ตอ 2302 

  สมาชกิสามารถมาพูดคยุ พบปะปรกึษากบัผมไดที่สาํนกังานสหกรณฯ อาคารจามจรุ ี9 หรอืตดิตอผมไดที่เบอร 

081-617-1358 นะครบั ผมยนิดรีบัฟงทกุความคดิเหน็จากสมาชกิทกุทานครบั...สวสัดี

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



รวยดวยกองทุนการออมแหงชาติ
หมูออมสิน

 เชื่อวาหลายคนอานมาถึงตรงน้ีแลวกําลังประเมินความคุมคา
ของเงนิทีจ่ะไดรบัในอนาคตเทยีบกบัเงนิเฟอรวมถงึผลตอบแทนในการลงทุน
ในรูปแบบอื่นๆ วาไดผลตอบแทนสูงกวาหรือไม ขณะที่บางคนกําลังคิดวา 
ลําพังใชจายในแตละวันยังไมพอแลวจะเอาที่ไหนมาออม...แต

ÇÔè§ 10 ¡ÔâÅàÁµÃ¡çµŒÍ§àÃÔèÁÇÔè§·ÕÅÐ¡ŒÒÇ
 การออมเงินก็เชนกันตองเริ่มจากเงินกอนเล็กๆ เริ่มจากเดือนละ 
50 บาท และเมื่อเรามีรายไดมากขึ้นก็ออมมากขึ้น ซึ่งออมไดสูงสุดปละ
13,200 บาท (1,100 บาทตอเดือน) ถือเปนโอกาสในการลงทุนเล็กๆ 
ที่จะทําใหคนที่มีอาชีพอิสระมีเงินออมไวดูแลตัวเองยามเกษียณนั่นเอง

เราจะไดรับเงินจากกองทุนการออมแหงชาติตอนไหน
 ➜ อายุครบ 60 ปบริบูรณ
 ➜ ทุพพลภาพกอนอายุ 60 ป
 ➜ ลาออกจากกองทุน
 ➜ ตาย

 เริ่มสมัครตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยใชบัตรประชาชน
อยางเดียว ติดตอไดที่ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย 
และ ธ.ก.ส.

 สําหรับผูที่เขาหลักเกณฑดังกลาว โอกาสทองมาถึงทานแลว
อยาพลาดเชียว...กองทุนการออมแหงชาติ กาวแรกที่จะใหเรามีวินัย
ในการออมเงิน สรางความมั่งคงทางการเงินในวัยเกษียณ

ออมเงินครั้งละ
50 - 13,200 บาท

ตอป

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

อายุครบ 60 ปบริบูรณ

ลาออกจากกองทุน

ทุพพลกอนอายุ 60 ป

ตาย

เงินสมทบ

เงินสมทบ

เงินสมทบ

เงินสมทบ

ผลประโยชน

ของเงินสะสม

ผลประโยชน

ของเงินสะสม

ผลประโยชน

ของเงินสะสม

ผลประโยชน

ของเงินสะสม

ผลประโยชน

ของเงินสมทบ

ผลประโยชน

ของเงินสมทบ

ผลประโยชน

ของเงินสมทบ

ผลประโยชน

ของเงินสมทบ

เราออม

เราออม

เราออม

เราออม

เราออม

รัฐออม

รัฐออม

รัฐออม

รัฐออม

รัฐออม

50% ของเงินสะสม ไมเกิน 600 บาทตอป

80% ของเงินสะสม ไมเกิน 960 บาทตอป

100% ของเงินสะสม ไมเกิน 1,200 บาทตอป

15 - 30 ป

30 - 50 ป

50 - 60 ป

ระดับอายุ การจายสมทบ

รับเงินบํานาญตั้งแต
อายุ 60 จนกระทั่งเสียชีวิต

รับเพียงครั้งเดียว

จายเปนเงินกอนใหทายาทรับเงินสวนนี้คืน

ไดรับหลังอายุ 
60 ป

ตกเปนของ
กองทุน

 “กองทุนการออมแหงชาติ” เรียกสั้นๆ วา กอช. เปนกองทุนที่เปน
ความหวังของคนรากหญาที่จะสรางวินัยการออมเงินไวใชในชวงปนปลาย
ของชีวิต ทําใหหลังอายุ 60 ป เต็มไปดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีชีวิต
ความเปนอยูที่มั่นคงและยืนไดดวยลําแขงของตนเอง 
 ในปจจุบันการออมเงินเพ่ือเกษียณนั้น ถาเปนรูปแบบการออมเงิน
ภาคบังคับจะมีเฉพาะกลุมมนุษยเงินเดือนเทานั้น เชน
 • ขาราชการ มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
 • พนักงานเอกชน มีกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 รัฐบาลจึงเกิดกองทุนการออมแหงชาติขึ้น สําหรับคนที่ไมอยูในเกณฑ
การออมเงินภาคบังคับ ดังนี้

กลุมท่ี 1 “กลุมคนทํางานอิสระ” เชน แมบาน/พอบาน แมคา/พอคา คนขับ
มอเตอรไซดรบัจาง คนขบัแทก็ซี ่เกษตรกร ฯลฯ สาํหรบัคนทีไ่มมกีารออมเงนิภาคบงัคบั
แบบมนุษยเงินเดือน เปาหมายเพื่อจะไดมีเงินเก็บที่แนนอนไวใชยามชรานั่นเอง

กลุมที่ 2 “นักเรียน นักศึกษา” เริ่มออมเงินไดตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป 

ทําไมตองออมเงินในกองทุนการออมแหงชาติ

 “เราออม – รัฐออม” เราจายเงินสะสมเขากองทุนและรัฐก็จะชวยเรา
ออมโดยจายสมทบให อีกทั้งสมทบใหมากขึ้นตามระดับอายุดวย เพื่อสราง
แรงจูงใจใหคนหันมาออมเงินมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาระของรัฐเรื่องของ
สังคมผูสูงอายุในระยะยาวดวย

 การออมเงนิเขากองทนุไมจาํเปนตองเทากนัทกุเดอืน จะออมมากหรอืนอย
ตามกําลังทรัพยของเรา โดยออมขั้นตํ่าครั้งละ 50 บาท รวมแลวไมเกิน 13,200 
บาทตอป ถาเดือนไหนเราไมออมเงินเขากองทุน รัฐก็จะไมออมเงินเขากองทุน
ชวยเราเชนกัน ดังนั้น ออมทุกเดือนจะดีกวา สวนเงินที่รัฐออมชวยเรานั้นจะปรับ
ทุก 5 ปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

ผลตอบแทนของกองทุนการออมแหงชาติ

 เมื่อเราจายเงินเขาไปในกองทุนจะเรียกวา “เงินสะสม” เงินสะสมจะไป
ลงทนุโดยผูจดัการกองทนุทีม่คีวามชาํนาญ ลงทนุไปในสนิทรพัยทีม่คีวามมัน่คงสูง 
ไมตํ่ากวารอยละ 60 ออกมาเปนผลประโยชนของเงินสะสม สวนรัฐออมชวยเรา
เรียกวา “เงินสมทบ” นําไปลงทุนออกมาเปนผลประโยชนของเงินสมทบ
**ผลตอบแทนจากการลงทุนรัฐบาลรับประกันวาตองไมนอยกวาดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย
ใหญอีก 5 แหง

สัดสวนการออมในกองทุนการออมแหงชาติ
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 ในชีวิตการทํางานของทุกคนยอมตองถึงชวงเวลาที่ตองเกษียณอายุหรือเลิกการทํางาน อยากใชชีวิตในชวง

การเกษียณอายุที่สะดวกสบาย และไดใชชีวิตตามความตองการไดอยางเต็มที่ แตชวงชีวิตหลังเกษียณอายุแลว จะมีภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึ้นมากไมวาจะเปนรายไดหลักที่ขาดหายไป คาใชจายที่ตามมาอยางมากกับคนวัยหลังเกษียณโดยเฉพาะ

คารักษาพยาบาล ดวยเหตุนี้จึงควรมีการวางแผนการเกษียณอายุเพื่อเตรียมตัวรับมือกับชวงเวลาดังกลาวตั้งแตวัยทํางาน

เพื่อใหไดใชชีวิตในชวงเกษียณอยางมีความสุข 

 เดอืนกันยายนของทุกๆ ป สมาชกิสหกรณทีจ่ะพนจากหนาทีร่าชการหรอืงานประจาํ ก็จะมาทาํงานเดอืนนีเ้ปนเดอืน

สดุทายกนัแลว และทกุปสหกรณจะจดัการสมัมนาเพือ่ใหสมาชกิทีเ่กษียณ พงึไดรบัทราบถึงสิทธปิระโยชนและสวสัดิการตางๆ

ที่สมาชิกพึงไดรับจากสหกรณ 

การคงสมาชิกภาพ 

 @ สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานประจํา ที่มีอายุการเปนสมาชิกเกิน 10 ปขึ้นไป ยังคง

ไดรบัสทิธปิระโยชนตางๆ เชนเดยีวกับสมาชกิปกตทิกุอยาง หากมอีายุการเปนสมาชกิไมถงึ 10 ป จะไมสามารถเปนสมาชกิ

สหกรณไดอีกตอไป แตสามารถเปลี่ยนสถานะเปนสมาชิกสมทบได 

การเพิ่ม-ลดหุน หุนรายเดือน 

  @ สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจํา ไดรับเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน

ตองสงหุนรายเดือนไมนอยกวารอยละ 4 สูงสุดไมเกิน รอยละ 90 ของเงินบํานาญหรือบาํเหน็จรายเดือนที่ไดรับ (เงินเดอืน

คงเหลือจากการหักคาใชจายตางๆ เรียบรอยแลว) 

 @ สมาชิกที่รับเงินบําเหน็จ สามารถเพ่ิมหุนรายเดือนขั้นตํ่าเดือนละ 100 บาท สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท

การเพิ่มหุนเปนครั้งคราว หากสมาชิกมีหุนอยูไมเกิน 3 ลานบาท สามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได หากสมาชิกมีหุนเกิน

3 ลานบาทไปแลว ไมสามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวไดอีก แตสามารถเพิ่มหุนรายเดือนได 

การกูเงิน 

 สมาชิกเกษียณ สามารถกูเงินจากสหกรณได โดยใชหุนหรือเงินฝากประจําที่มีอยูกับสหกรณ เปนหลักทรัพย

คํ้าประกันการกูได 95% 

 สมาชิกที่รับเงินบํานาญ สามารถยื่นกูพิเศษได ไมเกินอายุ 65 ป

การรับสวัสดิการตางๆ 

 สมาชิกเกษียณมีสิทธิ์รับสวัสดิการตางๆ ตามสิทธิ์ของสมาชิกทุกประการ ตามที่สหกรณมีให สมาชิกที่เกษียณ

ในปนี้มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการดังนี้  

เกษียณสุขใจ…
     สมาชิกไดอะไรจากสหกรณ

อมรรัตน สันตธนะวาณิช
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 @ สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สหกรณจายเงินสวัสดิการขั้นตํ่า 2,000 บาท สูงสุด 35,000 บาท

ใหกับสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑคํานวณดังนี้

เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเต็มจํานวน 

 เทากับ อายุสมาชิก (หนวยเดือน) ณ วันที่ 1 มกราคม ของปปจจุบัน 

 คูณดวย เงินคาหุน (หนวยหมื่นบาท) ณ วันที่ 1 มกราคม ของปยอนหลังไป 5 ป 

 บวกดวย หกสิบเทาของเงินคาหุนหนวยเปนหมื่นบาท ณ วันที่ 1 มกราคม ของปปจจุบัน

 ผลที่คํานวณไดจะจายตามสัดสวนอายุการเปนสมาชิก

 สมาชิกแตละทานจะไดรับเงินไมเทากัน ขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิกและจํานวนหุนที่ถืออยู ณ ปจจุบัน

 อายุการเปนสมาชิก  มีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จสมาชิก

 ตั้งแต 300 เดือนขึ้นไป เต็มจํานวน

 ตั้งแต 240 เดือน ถึง 299 เดือน รอยละ 80

 ตั้งแต 180 เดือน ถึง 239 เดือน รอยละ 60

 ตั้งแต 120 เดือน ถึง 179 เดือน รอยละ 40

 บางทานคํานวณสวัสดิการบําเหน็จแลวอาจจะไดรับเงินเต็มจํานวน บางทานอาจไดไมเต็มจํานวน ก็ตอง

มีการวางแผนการสะสมเงินคาหุนกอนที่จะเกษียณประมาณ 5 ป (เพราะการคํานวณสวัสดิการไมไดนําเงินคาหุน

ยอนหลัง 5 ป ณ ปที่เกษียณอายุมาคํานวณใหคะ)

 @ สวสัดิการเกือ้กลูสมาชกิอาวโุส เปนสวัสดกิารทีม่อบใหกบัสมาชิกทีม่อีายุครบ 61 ปขึน้ไป สมาชิกสามารถ

ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการในวันที่มีอายุครบตามท่ีกําหนดเพียงคร้ังเดียว ในปตอๆไปสหกรณจะจายเงินสวัสดิการ

โดยการโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของทานโดยอัตโนมัติในวันครบรอบวันเกิดของทาน จายตามหลักเกณฑดังนี้

   อายุ 60 - 69 ป ไดรับปละ 8,400 บาท

  อายุ 70 – 79 ป ไดรับปละ 9,600 บาท

  อายุ 80 – 89 ป ไดรับปละ 10,800 บาท

  อายุ 90 ป ขึ้นไป ไดรับปละ 13,200 บาท

 อยาคิดวาเมื่อพนวัยทํางานแลวตัวเองจะแก ไมมีประโยชน ไมมีคุณคา วัยไมไดเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต 

ควรมองชีวิตวาเปนเรื่องธรรมดาที่มีทั้งทุกขสุข มีลาภ ยศ สรรเสริญ มีเกิด แก เจ็บ ตาย เปนของธรรมดา หากปรับ

ความคิด ปรับมุมมองใหม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทานก็คงสามารถใชชีวิตในวัยเกษียณไดอยางมีความสุข 

หากมีขอสงสัยหรือทานตองการรับทราบสิทธิประโยชนตางๆ สามารถติดตอไดที่ฝายทะเบียนสมาชิก หรือ

ฝายประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตลอดเวลาทําการ โทร. 02-218-0555 ตอ 1800, 1812-3
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แวดวง สอ.จฬ.

■  สัมมนา เทคนิคการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่องานสหกรณ

■  สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558

■  มอบเงินสนับสนุน การแขงขันแบดมินตัน “CU Open 2015 Inspired by ThaiPBS”

 รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ เปนผูแทนสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ มอบเงินสนับสนุน การแขงขันแบดมินตัน “CU Open 2015 Inspired by 

ThaiPBS” จํานวน 30,000 บาท เพื่อเปนการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลัง

กายดวยกีฬาแบดมินตันใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบายของ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัในการสงเสริมและพฒันาการกฬีา ณ อาคารเฉลมิราชสดุากีฬา

สถาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเร่ือง “เทคนิคการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่องานสหกรณ” เพ่ือใหกรรมการ และ

เจาหนาที ่ไดรับความรูดานการประเมินหลกัทรพัยตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวและนาํมาปรบัใชสาํหรบัการใหบรกิารแกสมาชกิ โดยไดรบัเกยีรติ

จาก อ.กิตติพงศ ผลประยูร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เปนวิทยากร ณ หองประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา เมื่อวัน 25 กรกฎาคม 2558

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 

เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการและแนวคิดการบริหารงาน เปนแนวทาง

ในการบริหารงานสหกรณ ทัง้ยงัรวมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ และ

เสรมิสรางความสัมพนัธอนัดรีะหวางสหกรณตางๆ ทัว่ประเทศ ณ โรงแรมมริาเคลิ 

แกรนด กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 โดยมีหัวขอสัมมนา ดังนี้

 ● ภาวะเศรษฐกจิและแนวโนมอตัราดอกเบีย้ โดย ดร.ดอน นาครทรรพ 

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจมหภาค ฝายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทย

 ● แนวทางการพฒันาการลงทนุสหกรณ โดย รศ.ดร.สวสัดิ ์แสงบางปลา 

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 ● การติดตามหนี้ตามสัญญาคํ้าประกัน (ใหม) โดย อ.ปรเมศวร 

อินทรชุมนุม อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้

■  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

วัน เดือน ป คณะผูเยี่ยมชม จํานวน

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคคลจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

ศ. 7 ส.ค. 2558
ครบรอบ 45 ป

คณะเศรษฐศาสตร

ครบรอบ 45 ป คณะเศรษฐศาสตร

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
คณบดี

อ. 18 ส.ค. 2558
ครบรอบ 67 ป
คณะรัฐศาสตร

ครบรอบ 67 ป คณะรัฐศาสตร

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
รองคณบดี

พฤ. 20 ส.ค. 2558 สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด 15 คน

ศ. 28 ส.ค. 2558 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด 14 คน

สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาสมาชิกประจาํป 2558 เพื่อใหสมาชกิ

ไดรับความรู ในเรื่องของสิทธิ หนาที่ของสมาชิก และจัดใหมีกิจกรรมกลุมเพื่อ

สรางความสามคัคใีหเกิดขึน้ในหมูสมาชกิ ซึง่มสีมาชกิเขารวมการสมัมนาจาํนวน 

120 คน โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรบรรยายใหความรู ดังนี้

■  สัมมนาสมาชิกประจําป 2558 รุนที่ 1

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด

 ■ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ เรื่อง “สิทธิและหนาที่ของสมาขิก” 

 ■  อ.สมชาย หนองฮี เรื่อง “มนุษยเงินเดือนกับการออม”

 ■ อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล เรื่อง “กิจกรรมกลุมสัมพันธและการทํางานเปนทีม”

 จัดขึ้น ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี ระหวางวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
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กินเผ็ดใหอรอย นายแพทยอํานาจ ศรีรัตนบัลล

 มขีาวดมีาฝากคนชอบกนิอาหารเผด็ ไมใชเมนูเดด็ แตเปนรายงาน ผลการวจิยัที่อาจชวยใหคนชอบ

อาหารเผ็ดกินเผ็ดดวยความอรอยยิ่งขึ้น รายงานผลการวิจัยตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่นาเชื่อถือ 

(British Medical Journal ฉบบัวนัที่ 4 สงิหาคม 2558) เปนการวจิยัเกี่ยวกบัผลของการกนิอาหารเผด็จากประเทศจนี 

โดย การสํารวจดวยการสอบถามนิสัยการกินอาหารเผ็ดซึ่งมีระดับมากนอย ตางๆ กัน จากประชากร

ในเขตตางๆ 10 เขต มีจํานวนรวมทั้งสิ้นเกือบครึ่งลานคน ไดติดตามประชากรกลุมนี้มานานเฉลี่ย 7.2 ป

ในชวงเวลาที่ติดตามนี้มีผูเสียชีวิตไปแลว 20,220 คน ปรากฏผลที่นาสนใจวา กลุมคนที่กินเผ็ดบอย 

(สัปดาหละ 6 - 7 ครั้ง) เสียชีวิตนอยกวากลุมคนที่กินเผ็ดไมบอย (นอยกวาสัปดาหละครั้ง) ถึง 14%

เมื่อดูรายละเอยีดเฉพาะโรคกพ็บวา สาํหรบัโรคมะเรง็ โรคหวัใจขาดเลอืด และโรคปอด กลุมคนที่กนิเผด็บอย

กเ็สยีชวีติดวยโรคทั้งสามนี้นอยกวากลุมคนที่กนิเผด็ไมบอยดวยเชนกนั มบีทบรรณาธกิารใหความเหน็เกี่ยวกบั

การวิจัยชิ้นนี้วา ออกแบบไวดี ทําใหผลที่ออกมานาเชื่อถือ แสดงใหเห็นไดชัดเจนวากลุมคนที่กินเผ็ดบอย

เสยีชวีตินอยกวากลุมคนที่กนิเผด็ไมบอย เพยีงแตยงัไมอาจชี้ชดัไดวาอะไรเปนสาเหต ุอาจสนันษิฐานวาเปน

สารบางชนิดในพริก เชนที่รูจักกันดีคือสารแคปไซซิน อาจเปนสาเหตุ หรืออาจมีสาเหตุมาจากอาหาร

หรือพฤติกรรมอื่นที่รวมมากับการกินเผ็ด คงตองมีการวิจัยกันตอไปใหชัดเจนกอนที่จะชักชวนคนใหกินเผ็ด

เพื่อสขุภาพ

 การดวนสรปุเชนนี้จะอางวาสารแคปไซซนิในพรกินาจะเปนเหตโุดยตรง เพราะมฤีทธิ์แอนตอิอกซแิดนต 

อาจนาํไปสูการนาํสารแคปไซซนิมาบรรจแุคปซลูขาย เปนตน เคยมตีวัอยางใหเหน็มาแลววา การสรปุทาํนองนี้

อาจผดิพลาดได เชน รูกนัมานานแลว และมหีลกัฐานชดัเจนวา การกนิผกัผลไมใหมากพอ (ไมนอยกวาวนัละ

สี่ขดี) จะชวยทาํใหเปนโรคหวัใจและโรคมะเรง็นอยลง เชื่อกนัวา เปนเพราะผกัผลไมมสีารแอนตอิอกซแิดนต 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สารแคโรตนี จงึมคีวามพยายามที่จะนาํสารแคโรตนีใสแคปซูล มาใชกนิปองกนัโรคหวัใจ

และโรคมะเร็ง แตผลการทดลองกลับปรากฏวา กลุมคนที่กินสารแคโรตีนใสแคปซูลเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

และ โรคมะเร็งมากกวาคนที่ไมไดกิน อยางนี้เปนตน เปนอันวากินผักผลไมวันละไมตํ่ากวาสี่ขีดตอไป

กแ็ลวกนั จงึขอเลาเรื่องนี้ไวเปนอทุาหรณ 

 ในที่นี้จงึเปนเพยีงการนาํผลการวจิยัเรื่องการกนิเผด็มาฝากคนชอบกนิเผด็ซึ่งนาจะมอียูไมนอย จะได

กนิเผด็ตอไป โดยไมตองกงัวลวา จะเปนเหตขุองโรคที่ทาํใหชวีตินี้สั้นลง แถมยงัอาจจะอายยุนืขึ้นอกีเลก็นอย 

นกึขึ้นมาไดอยางนี้เวลากนิเผด็ นาจะอรอยมากขึ้น
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 “สขุภาพท่ีด ีหาซือ้ไมได” คาํกลาวนียั้งคงใชไดกับผูทีร่กัสขุภาพและสนใจดแูลรางกายใหดอียูเสมอ นอกจากการ

ออกกําลงักายแลว เรือ่งกิน เรือ่งดืม่ ก็สาํคญัไมแพกัน ถาเราเลอืกรบัประทานสิง่ทีด่ีๆ  เขาไปสูรางกาย ก็จะทําใหรางกายไดรบั

สารอาหารเปนประโยชน มีชีวิตพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอีกยาวนาน

 ปจจบุนั นม เปนอาหารทีจ่าํเปนสาํหรบัการเจรญิเติบโต   คนทุกวัยมคีวามเชือ่วา ถาไมดืม่นม เราก็คดิวารางกายจะไมแข็งแรง 

ไมเพียงแตเฉพาะเด็ก ผูใหญเองก็ตองด่ืมนมเหมอืนกัน เพราะเชือ่วาในนมมแีคลเซยีม ปองกันโรคกระดกูพรนุได...จรงิหรอื?

ในนมมีอะไรที่เปนผลรายตอสุขภาพหรือไม?

 ❋ นมเปนแหลงไขมันท่ีดี แตเปนไขมันท่ีอิ่มตัว ถาดื่มมากเกินไปก็จะเปนสาเหตุของโรคเสนเลือดท่ีหัวใจตีบ

เนื่องจากคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น 

 ❋ นมมีสวนประกอบของนํ้าตาลแล็กโทส จึงทําใหนมมีรสชาติหวานออนๆ ทําใหเด็กแรกเกิดอยากดื่มนม

จากแม ธรรมชาตจิงึใหน้ํายอยน้ีมาตัง้แตเกิด จนเดก็อายุประมาณ 4-5 ขวบ การผลตินํา้นมจากแมจะนอยลงหรอืหยุดไป

 ❋ ในน้ํานม มวิีตามนิ A, D, B2, โพแทสเซยีม ฟอสฟอรัส สงักะส ีและแคลเซยีม และท่ีเนนกันมากคอื แคลเซยีม 

ซึ่งมีสวนชวยสรางความหนาแนนของมวลกระดูกของเด็กต้ังแตอยูในครรภ พอเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน แคลเซียมก็จะ

ช วยสรางกระดูกใหยาวข้ึน ถาในวัยเด็กและวัยหนุมสาว รางกายเรามีการสะสมไวเพียงพอ จะชวยลดความเสี่ยง

ขอ งโรคกระดูกพรุนได และยังชวยในเรื่องความแข็งแรงของฟนอีกดวย แตถาใครไดรับไมเพียงพอ จะทําใหเสี่ยงตอ

โร คกระดูกเปราะไดงาย  ทางท่ีดีควรปรับมาดื่มนมหลังอาหาร หรือดื่มในปริมาณนอยแตดื่มวันละหลายๆ ครั้ง ใหได

ประมาณวันละ 1 แกว เพื่อไปชะลอไมใหกระดูกพรุนเร็วขึ้น

 ห ลายคนบอกวา ดื่มนมไมได ด่ืมแลวทองเสีย ก็อาจตองเปลี่ยนมาหาแหลงแคลเซียมแหลงใหม เชน ดื่มนม

ถั่วเหลือง หรือนํ้าเตาหูแทน แตที่อยากแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือ โยเกิรต 

 ขอดีของโยเกิรตคือ มีแบคทีเรีย ซึ่งเชื่อกันวาแบคทีเรียตัวนี้มีสวนชวยทําใหลําไสแข็งแรง และอาจสรางภูมิที่ดี

ใหรางกาย แบคทีเรียที่อยูในโยเกิรตแตละถวยมีมากกวาหมื่นพันลานตัวเลยทีเดียว

 การเลอืกรบัประทานโยเกิรต  ตองคาํนึงถึงน้ําตาลท่ีผสมไปดวย โดยสวนใหญถาเปนรสธรรมชาติ จะไมเกิน 8 กรัม 

(เทากับ 2 ชอนชา) ยิ่งนอย ยิ่งดี ถาเปนรสผลไม ก็จะมีนํ้าตาลผสม เชน ในถวย 150 กรัม มีนํ้าตาลถึง 24 กรัม ซึ่งเทากับ 

6 ชอนชา หรือเทากับ 96 แคลลอรี่

 แตถาไมชอบดื่มนม และไมชอบทานโยเกิรตก็อาจจะตองหาวิธีอื่น ที่ชวยใหรางกายไดรับแคลเซียมที่เพียงพอ 

เชน แคลเซียมเม็ดอาหารเสริม 600-800 มิลลิกรัม แตรับประทานมากไปก็ไมดีตอรางกาย อาจจะทําใหเกิดนิ่วในไตได 

หรืออาจขอคําแนะนําจาก คุณหมอ หรือเภสัชกร กอนซื้อมารับประทาน

ที่มา  :  1.  วารสารการเงนิธนาคาร ฉบบัเดอืน 328 โดย ศ.เกยีรตคิณุ นพ.เตมิชยั ไชยนวุตัิ
 2.  http://www.thaihealth.or.th

และ โยเกิรต เพื่อสุขภาพที่ดี
Health Your Life

“รูจักกิน รูจักอยู ออกกําลังกาย ชีวิตจะมีความสุขและยืนยาว”

และ และ 
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ขายที่ดิน
 ♦ เน้ือท่ี 2 ไร 3 งาน 52 ตร.ว. ถนนเพชรเกษม ต.นากระตาม 
อ.ทาแซะ อ.เมือง จ.ชุมพร ราคา 8.5 ลานบาท สนใจติดตอ
นายอาธร เหลืองสดใส คณะวิทยาศาสตร โทร. 082-345-1047

 ♦ เน้ือท่ี 110 ตร.ว. (ที่ดินเปลารังสิต-นครนายก คลอง 9)
ราคา 350,000 บาท นางสาวอตวิรรณ พวงวฒันา คณะวิศวกรรมศาสตร 
โทร. 080-924-6681

 ♦ เน้ือท่ี 200 ตร.ว. (ท่ีดินไมตองถม ใกลสวนนงนชุ หลงัมหาวิทยาลยั
แมโจ) หมูท่ี 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม สนใจติดตอ 
นางนภัส กอรดอน สถาบันวิจัยสังคม โทร. 081-632-4957

 ♦ เน้ือท่ี 390 ตร.ว. (ที่ดินถมแลว อยู ใกลวัดหินแทน
ลําภาชี) ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี สนใจติดตอ 
นายนิพนธ มั่นจินดา โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร.097-242-5210

 ♦ เน้ือท่ี 6 ไร 1 งาน (หลงัสถานตีาํรวจภูธรหนองสาหราย 1.2 ก.ม.)
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ราคา 1.2 ลานบาท/ไร 
สนใจติดตอ นายสมศักดิ์ ภัคภิญโญ คณะสัตวแพทยศาสตร 
โทร. 086-826-2328

ขายบานพรอมที่ดิน
 ♦ เคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 24 ตร.ว. 2 หองนอน 1 หองนํ้า ซอย 7 
ถนนตลาดขวัญ แขวงทุงสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 700,000 บาท 
สนใจติดตอ นางมาลัย ปกคาย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
โทร. 097-012-0956

 ♦ ศุภาลัย พรีมา ริวา เนื้อที่ 64 ตร.ม. เฟอรนิเจอรครบครัน 
ถนนพระราม 3 ราคา 4.6 ลานบาท สนใจติดตอ ผศ.มานิต โกศลอินทรยี 
คณะครุศาสตร โทร. 081-428-8466

 ♦ หมูบานนันทวัน เนื้อที่ 90.6 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ติดทางดวน
เอกมัย-รามอินทรา ราคา 8 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวอัจฉรา 
เสรีวงษ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร โทร. 081-553-5509

 ♦ หมูบานประชานิเวศน 3 เน้ือท่ี 88 ตร.ว. ถนนงามวงศวาน 
ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคา 4 ลานบาท สนใจติดตอ
นางสาวอตวิรรณ พวงวฒันา คณะวศิวกรรมศาสตร โทร. 080-924-6681

ขาว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

• นายบํารุงศักดิ์  กองสุข คณะวิทยาศาสตร
• นายจิรากรณ  คชเสนี คณะวิทยาศาสตร
• นายทองหยด  ขันธลักษณา คณะแพทยศาสตร

เชาคอนโดมิเนียม แฟลต
 ♦ คอนโดมิเนียมใหเชา เนื้อที่ 30 ตร.ม. ซ.3/1 ถนนประชาราษฎร
บําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ (มีสระวายน้ํา ฟตเนท เฟอรนิเจอร
และเครื่องใชไฟฟา) ราคาเชาเดือนละ 12,000 บาท สนใจติดตอ 
อ.มยุรี เนตรนภัส คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-492-7209

 ♦ แฟลตดินแดงใหเชา (ของการเคหะ) ตึก 51 ชั้น 2 หอง 231/7 
ใหเชาเดือนละ 5,000 บาท บริเวณแฟลตมีตลาดเชา-เย็น เดินทางสะดวก
สนใจติดตอ นางจุฑารัตน เสริมกุลเช้ือ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 
โทร. 084-654-6746, 02-218-0148

สารพัดชาง
 ♦ รับเหมากอสราง ตอเติมทุกชนิด ราคายอมเยา รับประกัน
งานและฝมือ สนใจติดตอ นางสุภา บุญศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 081-422-0102 

 ♦ รบัเหมา ตอเตมิ ตกแตงบาน ถมท่ีดนิ งานโครงสราง งานทาสบีาน 
งานปูกระเบื้อง สนใจติดตอ นายไฉน ศิริ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
โทร. 081-376-9958, 02-218-4212

 ♦ บริการลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดตอ
นายสุเมธ ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 098-248-6851, 094-889-6895

อื่นๆ
 ♦ รับทํา พ.ร.บ. ตอภาษี รถยนต จักรยานยนต ประกันภัยรถยนต 
ประเภท 1, 2, 3, 2+, 3+ ประกันชีวิต และประกันภัยทุกประเภท รับซอม
คอมพิวเตอร คาบรกิาร 300 บาท สนใจตดิตอ นายชยัพชัญ ธนวชัรสมบตัิ 
คณะอักษรศาสตร โทร. 089-886-3741

 ♦ รับจางขบัรถ ในวนัเสาร-อาทิตย มใีบขบัขีส่วนบคุคล ขับรถสภุาพ 
ซือ่สตัย สนใจตดิตอ นายสเุมธ ชืน่รส สมาชกิสมทบ โทร.098-248-6851, 
094-889-6895

 ♦ บริการถายภาพน่ิงและวิดีโอ งานสัมมนา, งานมงคลสมรส, 
งานบวช ฯลฯ ราคากันเอง สนใจติดตอ นายประทีป สวางดี สํานักงาน
วิทยทรัพยากร โทร. 081-498-7705

 ♦ แอวเมืองเหนือ เที่ยวดอย-ไหวพระ 4-7 ธันวาคม 2558
ราคา 4,500 บาท/คน (ราคานี้รวมคาโรงแรม, อาหาร 8 มื้อ, บัตรเขาชม
พืชสวนโลก และคารถสองแถวขึ้นดอย) สนใจติดตอ นางพรรณี สระสม 
สํานักระบบกายภาพ โทร. 089-763-1004, 02-218-0115

 ♦ จําหนายเมล็ดผักพันธุดี อัตราการงอกสูง โตไว ทนรอนได 
ปลอดภัย ไรสารเคมี เหมาะกับเกษตรอินทรีย ปลูกไดท้ังแบบดิน
และไฮโดรโปรนิคส มือใหมก็ปลูกได สนใจติดตอ นางพศวง จุลวงศ 
คณะวิทยาศาสตร โทร. 085-920-0339
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน ก.ย. 2558

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน สิงหาคม 2558

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
ÊÔ§ËÒ¤Á 2558

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  233  คน ตอบถูก 216 คน ตอบผิด 17 คน

ประเภทของสหกรณ

1. นายณเดชน ฤทธิ์สําเร็จ  474359 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2. นางอนุวงศ นุมลืมคิด 232864 คณะวิศวกรรมศาสตร

3. นางสุวรรณา ทองพูนกิจ 242940 คณะนิติศาสตร

4. นางอารีรัตน จุติการพาณิชย 253719 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

5. นางศิริลักษณ สุตันไชยนนท 321109 สํานักงานวิทยทรัพยากร

6. น.ส.ราตรี จินตนา 363221 คณะสัตวแพทยศาสตร

7. น.ส.จรรยารักษ โกศลกิจจา 372480 คณะทันตแพทยศาสตร

8. นางเนตรนภา จุยเจนรบ 191755 คณะเศรษฐศสาตร

9. น.ส.ชนัญญา สวางคง  E16815 สมาชิกสมทบ

10. นายธวัช มหันตเชิดชูวงศ D80582 สมาชิกสมทบ

1. h  ทฤษฎีทวีปเลื่อน    
2. d  ประดิษฐกลองโทรทัศนดูดาว   
3. j สรางเครื่องบินเปนคนแรก   
4. g บิดาทางพันธุศาสตร    
5. b นักบินอวกาศคนแรกของโลก   
6. a ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป   
7. c กฎแรงโนมถวงของโลก   
8. e เหยียบผิวดวงจันทรเปนคนแรกของโลก 
9. f ผูคิดคนตารางธาตุ    
10. i คนพบกัมมันตภาพรังสี   

 หลกัทรพัยทีจ่ะนาํมาคํา้ประกนั

การกูพเิศษของสมาชกิ หลกัทรัพยนัน้

จะตองเปนของ สมาชิก และห รื อ 

คูสมรสของสมาชิก เทานั้น

ก. ออมทรัพย

ข. เครดิตยูเนี่ยน

ค. บริการ

ง. รานคา

จ. ประมง

ฉ. เกษตร

ช. นิคม

1. ÊË¡Ã³�·Õè¨Ñ´ËÒÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¨íÒË¹‹ÒÂµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡

2. ÊË¡Ã³�·ÕèãËŒ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹·íÒ¡Ô¹áÅÐÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ 

 ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÊÔ¹àª×èÍ »˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐÊÔè§¢Í§·Õè¨íÒà»š¹ ¡ÒÃá»ÃÃÙ»¡ÒÃà¡ÉµÃ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾

 ÃÇÁ·Ñé§¡Ô¨¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤á¡‹ÊÁÒªÔ¡

3. ÊË¡Ã³�·ÕèÃÇÁ¡ÅØ‹ÁÊÁÒªÔ¡·Ø¡ÍÒªÕ¾äÇŒ´ŒÇÂ¡Ñ¹

4. ÊË¡Ã³�·Õè¨Ñ´µÑé§¢Öé¹ã¹ËÁÙ‹¼ÙŒÁÕÍÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃÃÇÁµÑÇ¡Ñ¹¨Ñ´µÑé§¢Öé¹ â´ÂÁÕ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍãËŒÊÁÒªÔ¡ 

 ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹áÅÐª‹ÇÂàËÅ×Í«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ à¾×èÍá¡Œä¢¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾

 ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ áÅÐª‹ÇÂÂ¡ÃÐ´Ñº°Ò¹Ð¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËŒ´Õ¢Öé¹

5. ÊË¡Ã³�¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

6. ÊË¡Ã³�¨Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ ´ÙáÅ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÊÑµÇ�¹íéÒ

7. ÊË¡Ã³�·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍÁãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹ÁÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕÍÒªÕ¾ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹

 สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก เปนสวัสดิการสําหรับสมาชิก

ท่ีพนจากหนาท่ีราชการหรืองานประจําโดยเกษียณอายุราชการ

หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา 

โดยไมมีความผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา………............…….ป

และตองยื่นขอรับสวัสดิการภายใน.............................วัน

นับตั้งแตวันที่พนจากหนาที่งานประจํา

รศ.สุพนิจ พราหมทัศ     สังกัด คณะวิทยาศาสตร

วิธีเลน : จับคูประเภทของสหกรณใหถูกตอง
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คําถามจากสมาชิก :

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

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

คําถาม

¤íÒµÍº

1. อยากทราบหลักเกณฑการกูของสมาชิกสมทบและอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบเลือกได

2. การชําระคืนเงินกูมีกี่วิธี? อะไรบาง? สามารถปดสัญญาหรือชําระบางสวนไดหรือไม?

3. ถาตองการเปลี่ยนแปลงจํานวนงวดการชําระเงินกูใหสั้นลงหรือยืดใหยาวขึ้น สามารถทําไดหรือไม?

1. หลกัเกณฑการกูของสมาชกิ ทกุประเภท สหกรณใหสมาชกิสามารถเลอืกอตัราดอกเบี้ยไดตามความประสงค โดยกาํหนดอตัราเฉลี่ยคนื

 ตามที่สมาชกิเลอืกอตัราดอกเบี้ยนั้นๆ ทานสามารถดูตารางอตัราดอกเบี้ยเงนิกูไดจากหนา 2

 กรณีที่สมาชิกเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู 5% สมาชิกจะทราบวาไดรับเงินเฉลี่ยคืนเทาไร ตองรอผลการประชุมพิจารณาจัดสรรผลกําไร

ประจาํป 2558 ซึ่งจะจดัขึ้นหลงัจากปดบญัชปีระจาํป 2558 เสรจ็สิ้นเรยีบรอยแลว

หลักเกณฑการกูเงินของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

  • เปนสมาชิกสมทบ ไมนอยกวา 1 ป

  • วงเงนิกูไมเกนิ 3 ลานบาท

  • ใชหุน และ/หรอื เงนิฝากประจาํ ที่มอียูกบัสหกรณฯ คํ้าประกนัไดไมเกนิ 95%

  • งวดชาํระคนืเงนิกู

    ✽ วงเงนิไมเกนิ 50,000 บาท ผอนชาํระ ไมเกนิ 2 งวด

    ✽  วงเงนิไมเกนิ 500,000 บาท ผอนชาํระ ไมเกนิ 84 งวด

    ✽   วงเงนิไมเกนิ 1,500,000 บาท ผอนชาํระ ไมเกนิ 180 งวด

    ✽  วงเงนิไมเกนิ 3,000,000 บาท ผอนชาํระ ไมเกนิ 240 งวด

2. การชําระคืนเงินกู สหกรณจะใหสมาชิกนําเงินฝากเขาไปในบัญชีออมทรัพยที่สมาชิกเปดไวกับสหกรณ โดยสหกรณจะหักชําระเงินกู

 วนัทาํการสดุทายของเดอืน

 กรณีที่ตองการชําระเงินกูบางสวน เพื่อใหหนี้ลดลง หรือตองการปดสัญญาเงินกูนั้น สมาชิกสามารถทําไดดวยตนเอง ที่ฝายเงินกู

สหกรณฯ อาคารจามจรุ ี9

 เพียงแคสมาชิกนําเงินเขาบัญชีออมทรัพย 

 จากนั้นแจงเจาหนาที่เงินกูหักชําระเงินกูบางสวนหรือปดสัญญาไดทันที

 อตัราดอกเบี้ยคดิจากเงนิตนที่เหลอืจากวนัสดุทายที่ชาํระเงนิเขามา จนถงึวนัที่สมาชกินาํเงนิมาชาํระวนัลาสดุ (คดิเปนรายวนั)

3. การเปลี่ยนจํานวนงวดชําระคืนเงินกู ไมสามารถทําได แตสมาชิกสามารถกูวนซํ้าใหมได และเลือกชําระเงินกูตอเดือนในจํานวนเงิน

 ที่สูงขึ้น หรอืงวดเดอืนที่สั้นลง แตตองเปนไปตามเงื่อนไขการผอนชาํระเงนิกูของสมาชกิสมทบดวย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ ดาวนโหลดแบบพิมพ
ขอทุนไดที่ www.savings.chula.ac.th

โอกาสสุดทาย

ชาอดหมดสิทธิ์นะจะ

ทุนการศึกษาประเภท
ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2558

ครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
ถึง 18 กันยายน 2558 นี้เทานั้น

**ตองทําหนังสือโอน

เงินไดรายเดือนทั้งหมด

เขาสหกรณดวย**

เต็มวงเงินตามสิทธิ์การกู

สมาชิกที่ตองการ
กูเงินทุกประเภท 

14 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ





สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร 238-2-11007-6

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

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


