ã¹àÅ‹Á...
รวยดวยกองทุนการออมแหงชาติ
5
เกษียณสุขใจ… สมาชิกไดอะไรจากสหกรณ
6
ประกวดออกแบบภาพปกรายงานกิจการ ประจําป 2558 15
เชิญรวมกิจกรรม "คายครอบครัว"
16

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 9
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา
เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวนสําเร็จมาจากความคิด
การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร
หยุดยั้งการกระทําที่ไมถูกตอง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

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

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

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

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

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

2.75
3.00

2.3375
2.5500

3.10
3.20
3.30
3.40
3.50

2.6350
2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

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

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

3.20
3.30
3.40
3.50

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558
2

หลังหักภาษี 15%

2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

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

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.)

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน

หนวย : รอยละ

ประเภท

ดอกเบี้ยเงินกู เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ
ประชุมพิจารณา
…
5.00 การจั
ดสรรกําไรสุทธิ
สมาชิก
42.00
2.755
4.75
(ตั้งแต
30.00
2.800
4.00
1 พฤษภาคม 2558)
5.00
2.850
3.00
ดอกเบี้ยเงินกู
ประเภท
ระยะสั้น
4.50

สหกรณอื่น

**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹ (ตั้งแต 30 เมษายน 2558)
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ 0-2218-0555 µ‹Í 1805

(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว

(ไมเกิน 180 งวด)

5.50

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

2557

มิ.ย. 2558

ก.ค. 2558

15,320

15,439

15,480

1
11,468
3,851

1
11,477
3,961

1
11,494
3,985

34,270,020,165.65 35,928,634,316.44 37,825,134,911.21
5,237,213,789.56
5,383,195,993.01 5,416,238,810.16
10,669,417,544.10 10,519,646,312.48 11,845,587,570.87
18,084,273,452.48 19,658,450,477.04 20,240,808,942.81
789,271,784.77
770,047,951.14
704,484,214.59
15,394,880,813.88 16,987,011,491.05 17,650,475,693.37
1,900,120,853.83
1,901,391,034.85
1,885,849,034.85
279,115,379.51
367,341,533.91
322,499,587.37
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

19,909,504,605.44 21,713,051,234.25
6,375,000,000.00 7,864,000,000.00
12,594,961,198.35 12,845,232,808.34
678,347,204.30
691,995,204.30
261,196,202.79
311,823,221.61

16,262,704,285.48
11,932,198,250.00
1,989,886,203.09
763,513,079.43
540,211,576.58
1,036,895,176.38

16,019,129,711.00 16,112,083,676.96
12,109,055,440.00 12,162,203,400.00
2,145,524,169.06 2,145,524,169.06
773,545,693.32
757,432,263.13
495,563,190.25
486,505,560.74
495,441,218.37
560,418,284.03

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

833,316,450.67
130,005,182.18
270,033,637.64
382,320,611.17
50,957,019.68

955,112,921.95
150,807,856.05
313,372,376.86
431,521,714.99
59,410,974.05

760,930,235.19
568,771,475.15
192,158,760.04

337,875,232.30
262,803,725.91
75,071,506.39

394,694,637.92
309,787,823.68
84,906,814.24

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

3

ประธานแถลง
สวัสดีครับ
ในเดือนกันยายนนี้ สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ป จะเกษียณอายุงาน กลับไปพักผอนหลังจากตั้งใจทํางาน
มาเปนระยะเวลายาวนาน แตกอนจะตองเดินออกจากรั้วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไป สหกรณไดกําหนดจัดสัมมนา
เรื่อง “เตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุงาน” เพื่อใหความรูเกี่ยวสิทธิประโยชน สวัสดิการที่สมาชิกพึงไดรับจาก
สหกรณ และการสงเงินคาหุน ซึง่ สมาชิกสามารถลดการสงคาหุน รายเดือน หรือจะคงการสงคาหุน รายเดือนไวเทาเดิมก็ได
สหกรณ ไ ด ส  ง หนั ง สื อ เชิ ญ สั ม มนาและแนบใบตอบรั บ ไปยั ง สมาชิ ก แล ว ท า นสามารถส ง ใบตอบรั บ
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
หนึง่ ในแผนกลยุทธของสหกรณ ประจําป 2556 - 2559 คือ การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกบั โรงเรียน
ในเขตชุมชนใกลเคียง ในปนี้ไดจัดกิจกรรม “เด็กดีมีเงินออม” ณ โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผานมา โดยใหนองๆ นักเรียนไดพบกับทีมวิทยากร พี่เลี้ยง จากคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการออม และแนะนําวิธีทําบัญชีจดรับ-จดจาย ใหแก
นองๆ นักเรียน บรรยากาศการทํากิจกรรม สมาชิกสามารถติดตามขาวไดใน แวดวง สอ.จฬ. ฉบับเดือนถัดไปครับ
อีกหนึ่งกิจกรรม คือ “คายครอบครัว” เปนกิจกรรมที่จัดใหแกสมาชิกและครอบครัว เพื่อสรางจิตสํานึกในดาน
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรูการรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัว ใหอบอุนยิ่งขึ้น
เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558 คาสมัครครอบครัวละ 1,000 บาท พรอมแนบสําเนา
ทะเบียนบานของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน รับจํานวนจํากัดเพียง 20 ครอบครัว หรือไมเกิน 60 คน เทานั้น
สมาชิกที่สนใจติดตามรายละเอียดไดในขาวเลมนี้เลยครับ
เรื่องสุดทาย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมกับสหกรณในภาคการเกษตร ขอเชิญสมาชิกและชาวจุฬาฯ ทุกทาน
จับจายใชสอย เลือกซื้อสินคาการเกษตร สินคาแปรรูปสิ่งประดิษฐ และสินคาอื่นๆ อีกมากมาย จากสหกรณตางๆ
ในงาน “ตลาดนัดสินคาสหกรณ” ระหวางวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 ณ ลานจอดรถ ขางศาลาพระเกี้ยว
(ตลาดนัดจุฬาฯ) รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี 02-218-0555 ตอ 2302
สมาชิกสามารถมาพูดคุย พบปะปรึกษากับผมไดที่สํานักงานสหกรณฯ อาคารจามจุรี 9 หรือติดตอผมไดที่เบอร
081-617-1358 นะครับ ผมยินดีรับฟงทุกความคิดเห็นจากสมาชิกทุกทานครับ...สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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รวยดวยกองทุนการออมแหงชาติ

“กองทุนการออมแหงชาติ” เรียกสั้นๆ วา กอช. เปนกองทุนที่เปน
ความหวังของคนรากหญาที่จะสรางวินัยการออมเงินไวใชในชวงปนปลาย
ของชีวิต ทําใหหลังอายุ 60 ป เต็มไปดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีชีวิต
ความเปนอยูที่มั่นคงและยืนไดดวยลําแขงของตนเอง
ในปจจุบันการออมเงินเพื่อเกษียณนั้น ถาเปนรูปแบบการออมเงิน
ภาคบังคับจะมีเฉพาะกลุมมนุษยเงินเดือนเทานั้น เชน
• ขาราชการ มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
• พนักงานเอกชน มีกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รัฐบาลจึงเกิดกองทุนการออมแหงชาติข้ึน สําหรับคนที่ไมอยูในเกณฑ
การออมเงินภาคบังคับ ดังนี้
กลุมที่ 1 “กลุมคนทํางานอิสระ” เชน แมบาน/พอบาน แมคา/พอคา คนขับ
มอเตอรไซดรบั จาง คนขับแท็กซี่ เกษตรกร ฯลฯ สําหรับคนทีไ่ มมกี ารออมเงินภาคบังคับ
แบบมนุษยเงินเดือน เปาหมายเพื่อจะไดมีเงินเก็บที่แนนอนไวใชยามชรานั่นเอง
กลุมที่ 2 “นักเรียน นักศึกษา” เริ่มออมเงินไดตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป

ทําไมตองออมเงินในกองทุนการออมแหงชาติ
“เราออม – รัฐออม” เราจายเงินสะสมเขากองทุนและรัฐก็จะชวยเรา
ออมโดยจายสมทบให อีกทั้งสมทบใหมากขึ้นตามระดับอายุดวย เพื่อสราง
แรงจูงใจใหคนหันมาออมเงินมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาระของรัฐเรื่องของ
สังคมผูสูงอายุในระยะยาวดวย
การออมเงินเขากองทุนไมจาํ เปนตองเทากันทุกเดือน จะออมมากหรือนอย
ตามกําลังทรัพยของเรา โดยออมขั้นตํ่าครั้งละ 50 บาท รวมแลวไมเกิน 13,200
บาทตอป ถาเดือนไหนเราไมออมเงินเขากองทุน รัฐก็จะไมออมเงินเขากองทุน
ชวยเราเชนกัน ดังนั้น ออมทุกเดือนจะดีกวา สวนเงินที่รัฐออมชวยเรานั้นจะปรับ
ทุก 5 ปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

สัดสวนการออมในกองทุนการออมแหงชาติ

เราออม
ออมเงินครั้งละ
50 - 13,200 บาท
ตอป

รัฐออม
ระดับอายุ

การจายสมทบ

15 - 30 ป 50% ของเงินสะสม ไมเกิน 600 บาทตอป
30 - 50 ป 80% ของเงินสะสม ไมเกิน 960 บาทตอป
50 - 60 ป 100% ของเงินสะสม ไมเกิน 1,200 บาทตอป

ผลตอบแทนของกองทุนการออมแหงชาติ
เมื่อเราจายเงินเขาไปในกองทุนจะเรียกวา “เงินสะสม” เงินสะสมจะไป
ลงทุนโดยผูจ ดั การกองทุนทีม่ คี วามชํานาญ ลงทุนไปในสินทรัพยทมี่ คี วามมัน่ คงสูง
ไมตํ่ากวารอยละ 60 ออกมาเปนผลประโยชนของเงินสะสม สวนรัฐออมชวยเรา
เรียกวา “เงินสมทบ” นําไปลงทุนออกมาเปนผลประโยชนของเงินสมทบ
**ผลตอบแทนจากการลงทุนรัฐบาลรับประกันวาตองไมนอยกวาดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย
ใหญอีก 5 แหง

หมูออมสิน

เชื่อวาหลายคนอานมาถึงตรงนี้แลวกําลังประเมินความคุมคา
ของเงินทีจ่ ะไดรบั ในอนาคตเทียบกับเงินเฟอรวมถึงผลตอบแทนในการลงทุน
ในรูปแบบอื่นๆ วาไดผลตอบแทนสูงกวาหรือไม ขณะที่บางคนกําลังคิดวา
ลําพังใชจายในแตละวันยังไมพอแลวจะเอาที่ไหนมาออม...แต
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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.

อายุครบ 60 ปบริบูรณ

ทุพพลกอนอายุ 60 ป

เราออม รัฐออม

เราออม รัฐออม

เงินสะสม

เงินสมทบ

เงินสะสม

เงินสมทบ

ผลประโยชน
ของเงินสะสม

ผลประโยชน
ของเงินสมทบ

ผลประโยชน
ของเงินสะสม

ผลประโยชน
ของเงินสมทบ

รับเพียงครั้งเดียว

ไดรับหลังอายุ
60 ป

รับเงินบํานาญตั้งแต
อายุ 60 จนกระทั่งเสียชีวิต

ลาออกจากกองทุน

ตาย

เราออม รัฐออม

เราออม รัฐออม

เงินสะสม

เงินสมทบ

เงินสะสม

เงินสมทบ

ผลประโยชน
ของเงินสะสม

ผลประโยชน
ของเงินสมทบ

ผลประโยชน
ของเงินสะสม

ผลประโยชน
ของเงินสมทบ

รับเงินสวนนี้คืน

ตกเปนของ
กองทุน

จายเปนเงินกอนใหทายาท

สําหรับผูที่เขาหลักเกณฑดังกลาว โอกาสทองมาถึงทานแลว
อยาพลาดเชียว...กองทุนการออมแหงชาติ กาวแรกที่จะใหเรามีวินัย
ในการออมเงิน สรางความมั่งคงทางการเงินในวัยเกษียณ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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เกษียณสุขใจ…

สมาชิกไดอะไรจากสหกรณ
อมรรัตน สันตธนะวาณิช

ในชีวิตการทํางานของทุกคนยอมตองถึงชวงเวลาที่ตองเกษียณอายุหรือเลิกการทํางาน อยากใชชีวิตในชวง
การเกษียณอายุที่สะดวกสบาย และไดใชชีวิตตามความตองการไดอยางเต็มที่ แตชวงชีวิตหลังเกษียณอายุแลว จะมีภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้นมากไมวาจะเปนรายไดหลักที่ขาดหายไป คาใชจายที่ตามมาอยางมากกับคนวัยหลังเกษียณโดยเฉพาะ
คารักษาพยาบาล ดวยเหตุนี้จึงควรมีการวางแผนการเกษียณอายุเพื่อเตรียมตัวรับมือกับชวงเวลาดังกลาวตั้งแตวัยทํางาน
เพื่อใหไดใชชีวิตในชวงเกษียณอยางมีความสุข
เดือนกันยายนของทุกๆ ป สมาชิกสหกรณทจี่ ะพนจากหนาทีร่ าชการหรืองานประจํา ก็จะมาทํางานเดือนนีเ้ ปนเดือน
สุดทายกันแลว และทุกปสหกรณจะจัดการสัมมนาเพือ่ ใหสมาชิกทีเ่ กษียณ พึงไดรบั ทราบถึงสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ
ที่สมาชิกพึงไดรับจากสหกรณ

การคงสมาชิกภาพ
@ สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานประจํา ที่มีอายุการเปนสมาชิกเกิน 10 ปขึ้นไป ยังคง
ไดรบั สิทธิประโยชนตา งๆ เชนเดียวกับสมาชิกปกติทกุ อยาง หากมีอายุการเปนสมาชิกไมถงึ 10 ป จะไมสามารถเปนสมาชิก
สหกรณไดอีกตอไป แตสามารถเปลี่ยนสถานะเปนสมาชิกสมทบได

การเพิ่ม-ลดหุน หุนรายเดือน
@ สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจํา ไดรับเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน
ตองสงหุนรายเดือนไมนอ ยกวารอยละ 4 สูงสุดไมเกิน รอยละ 90 ของเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่ไดรับ (เงินเดือน
คงเหลือจากการหักคาใชจายตางๆ เรียบรอยแลว)
@ สมาชิกที่รับเงินบําเหน็จ สามารถเพิ่มหุนรายเดือนขั้นตํ่าเดือนละ 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
6

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

@ 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

อายุการเปนสมาชิก

มีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จสมาชิก

ตั้งแต 300 เดือนขึ้นไป
ตั้งแต 240 เดือน ถึง 299 เดือน
ตั้งแต 180 เดือน ถึง 239 เดือน
ตั้งแต 120 เดือน ถึง 179 เดือน

เต็มจํานวน
รอยละ 80
รอยละ 60
รอยละ 40

สมาชิกแตละทานจะไดรับเงินไมเทากัน ขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิกและจํานวนหุนที่ถืออยู ณ ปจจุบัน
บางทานคํานวณสวัสดิการบําเหน็จแลวอาจจะไดรับเงินเต็มจํานวน บางทานอาจไดไมเต็มจํานวน ก็ตอง
มีการวางแผนการสะสมเงินคาหุนกอนที่จะเกษียณประมาณ 5 ป (เพราะการคํานวณสวัสดิการไมไดนําเงินคาหุน
ยอนหลัง 5 ป ณ ปที่เกษียณอายุมาคํานวณใหคะ)
@ สวัสดิการเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส เปนสวัสดิการทีม่ อบใหกบั สมาชิกทีม่ อี ายุครบ 61 ปขนึ้ ไป สมาชิกสามารถ
ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการในวันที่มีอายุครบตามที่กําหนดเพียงครั้งเดียว 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
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

■ สัมมนา เทคนิคการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่องานสหกรณ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่องานสหกรณ” เพื่อใหกรรมการ และ
เจาหนาที่ ไดรบั ความรูด า นการประเมินหลักทรัพยตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวและนํามาปรับใชสาํ หรับการใหบริการแกสมาชิก โดยไดรบั เกียรติ
จาก อ.กิตติพงศ ผลประยูร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เปนวิทยากร ณ หองประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา เมื่อวัน 25 กรกฎาคม 2558

■ สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558
เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการและแนวคิดการบริหารงาน เปนแนวทาง
ในการบริหารงานสหกรณ ทัง้ ยังรวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ และ
เสริมสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางสหกรณตา งๆ ทัว่ ประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 โดยมีหัวขอสัมมนา ดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตราดอกเบีย้ โดย ดร.ดอน นาครทรรพ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจมหภาค ฝายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย
●

แนวทางการพัฒนาการลงทุนสหกรณ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
●

การติดตามหนี้ตามสัญญาคํ้าประกัน (ใหม) โดย อ.ปรเมศวร
อินทรชุมนุม อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
●

■ 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
จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัยในการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬา
สถาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
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แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนาสมาชิกประจําป 2558 รุนที่ 1
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาสมาชิกประจําป 2558 เพื่อใหสมาชิก
ได รับความรู ในเรื่องของสิทธิ หนาที่ของสมาชิก และจัดใหมีกิจกรรมกลุมเพื่อ
สรางความสามัคคีใหเกิดขึน้ ในหมูส มาชิก ซึง่ มีสมาชิกเขารวมการสัมมนาจํานวน
120 คน โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรบรรยายใหความรู ดังนี้
■ 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

แสดงความยินดี

■

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้
วัน เดือน ป
กิจกรรม
ผูแทนสหกรณ
ศ. 7 ส.ค. 2558

อ. 18 ส.ค. 2558

ครบรอบ 45 ป
คณะเศรษฐศาสตร

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
คณบดี

ครบรอบ 67 ป
คณะรัฐศาสตร

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
รองคณบดี

ครบรอบ 45 ป คณะเศรษฐศาสตร

■

ผูแทนหนวยงาน

ครบรอบ 67 ป คณะรัฐศาสตร

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคคลจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้
วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวน

พฤ. 20 ส.ค. 2558

สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด

15 คน

ศ. 28 ส.ค. 2558

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด

14 คน

สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

9

กินเผ็ดใหอรอย

นายแพทยอํานาจ ศรีรัตนบัลล

มีขาวดีมาฝากคนชอบกินอาหารเผ็ด ไมใชเมนูเด็ด แตเปนรายงาน ผลการวิจัยที่อาจชวยใหคนชอบ
อาหารเผ็ดกินเผ็ดดวยความอรอยยิ่งขึ้น รายงานผลการวิจัยตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่นาเชื่อถือ
(British Medical Journal ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2558) เปนการวิจยั เกีย่ วกับผลของการกินอาหารเผ็ดจากประเทศจีน
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%
เมื่อดูรายละเอียดเฉพาะโรคก็พบวา สําหรับโรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคปอด กลุมคนที่กินเผ็ดบอย
ก็เสียชีวติ ดวยโรคทัง้ สามนีน้ อยกวากลุมคนทีก่ นิ เผ็ดไมบอยดวยเชนกัน มีบทบรรณาธิการใหความเห็นเกีย่ วกับ
การวิจัยชิ้นนี้วา ออกแบบไวดี ทําใหผลที่ออกมานาเชื่อถือ แสดงใหเห็นไดชัดเจนวากลุมคนที่กินเผ็ดบอย
เสียชีวิตนอยกวากลุมคนที่กินเผ็ดไมบอย เพียงแตยังไมอาจชี้ชัดไดวาอะไรเปนสาเหตุ อาจสันนิษฐานวาเปน
สารบางชนิดในพริก เชนที่รูจักกันดีคือสารแคปไซซิน อาจเปนสาเหตุ หรืออาจมีสาเหตุมาจากอาหาร
หรือพฤติกรรมอื่นที่รวมมากับการกินเผ็ด คงตองมีการวิจัยกันตอไปใหชัดเจนกอนที่จะชักชวนคนใหกินเผ็ด
เพื่อสุขภาพ
การดวนสรุปเชนนีจ้ ะอางวาสารแคปไซซินในพริกนาจะเปนเหตุโดยตรง เพราะมีฤทธิแ์ อนติออกซิแดนต
อาจนําไปสูการนําสารแคปไซซินมาบรรจุแคปซูลขาย เปนตน เคยมีตวั อยางใหเห็นมาแลววา การสรุปทํานองนี้
อาจผิดพลาดได เชน รูกันมานานแลว และมีหลักฐานชัดเจนวา การกินผักผลไมใหมากพอ (ไมนอยกวาวันละ
สี่ขีด) จะชวยทําใหเปนโรคหัวใจและโรคมะเร็งนอยลง เชื่อกันวา เปนเพราะผักผลไมมีสารแอนติออกซิแดนต
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สารแคโรตีน จึงมีความพยายามที่จะนําสารแคโรตีนใสแคปซูล มาใชกินปองกันโรคหัวใจ
และโรคมะเร็ง แตผลการทดลองกลับปรากฏวา กลุมคนที่กินสารแคโรตีนใสแคปซูลเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
และ โรคมะเร็งมากกวาคนที่ไมไดกิน อยางนี้เปนตน เปนอันวากินผักผลไมวันละไมตํ่ากวาสี่ขีดตอไป
ก็แลวกัน จึงขอเลาเรื่องนี้ไวเปนอุทาหรณ
ในที่นี้จงึ เปนเพียงการนําผลการวิจัยเรื่องการกินเผ็ดมาฝากคนชอบกินเผ็ดซึ่งนาจะมีอยูไมนอย จะได
กินเผ็ดตอไป โดยไมตองกังวลวา จะเปนเหตุของโรคที่ทําใหชีวิตนี้สั้นลง แถมยังอาจจะอายุยนื ขึ้นอีกเล็กนอย
นึกขึ้นมาไดอยางนีเ้ วลากินเผ็ด นาจะอรอยมากขึ้น
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และ โยเกิรต เพื่อสุขภาพที่ดี

Health Your Life

“สุขภาพทีด่ ี หาซือ้ ไมได” คํากลาวนีย้ งั คงใชไดกบั ผูท รี่ กั สุขภาพและสนใจดูแลรางกายใหดอี ยูเ สมอ นอกจากการ
ออกกําลังกายแลว เรือ่ งกิน เรือ่ งดืม่ ก็สาํ คัญไมแพกนั ถาเราเลือกรับประทานสิง่ ทีด่ ๆี เขาไปสูร า งกาย ก็จะทําใหรา งกายไดรบั
สารอาหารเปนประโยชน มีชีวิตพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอีกยาวนาน
ปจจุบนั นม เปนอาหารทีจ่ าํ เปนสําหรับการเจริญเติบโต คนทุกวัยมีความเชือ่ วา ถาไมดมื่ นม เราก็คดิ วารางกายจะไมแข็งแรง
ไมเพียงแตเฉพาะเด็ก ผูใ หญเองก็ตอ งดืม่ นมเหมือนกัน เพราะเชือ่ วาในนมมีแคลเซียม ปองกันโรคกระดูกพรุนได...จริงหรือ?

ในนมมีอะไรที่เปนผลรายตอสุขภาพหรือไม?
นมเปนแหลงไขมันที่ดี แตเปนไขมันที่อิ่มตัว ถาดื่มมากเกินไปก็จะเปนสาเหตุของโรคเสนเลือดที่หัวใจตีบ
เนื่องจากคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น
❋

นมมีสวนประกอบของนํ้าตาลแล็กโทส จึงทําใหนมมีรสชาติหวานออนๆ ทําใหเด็กแรกเกิดอยากดื่มนม
จากแม ธรรมชาติจงึ ใหนาํ้ ยอยนีม้ าตัง้ แตเกิด จนเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบ การผลิตนํา้ นมจากแมจะนอยลงหรือหยุดไป
❋

ในนํา้ นม มีวติ ามิน A, D, B2, โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี และแคลเซียม และทีเ่ นนกันมากคือ แคลเซียม
ซึ่งมีสวนชวยสรางความหนาแนนของมวลกระดูกของเด็กตั้งแตอยูในครรภ พอเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน แคลเซียมก็จะ
ช วยสรางกระดูกใหยาวขึ้น ถาในวัยเด็กและวัยหนุมสาว รางกายเรามีการสะสมไวเพียงพอ จะชวยลดความเสี่ยง
ของโรคกระดูกพรุนได และยังชวยในเรื่องความแข็งแรงของฟนอีกดวย แตถาใครไดรับไมเพียงพอ จะทําใหเสี่ยงตอ
โรคกระดูกเปราะไดงาย ทางที่ดีควรปรับมาดื่มนมหลังอาหาร หรือดื่มในปริมาณนอยแตดื่มวันละหลายๆ ครั้ง ใหได
ประมาณวันละ 1 แกว เพื่อไปชะลอไมใหกระดูกพรุนเร็วขึ้น
❋

หลายคนบอกวา ดื่มนมไมได ดื่มแลวทองเสีย ก็อาจตองเปลี่ยนมาหาแหลงแคลเซียมแหลงใหม เชน ดื่มนม
ถั่วเหลือง หรือนํ้าเตาหูแทน แตที่อยากแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือ โยเกิรต
ขอดีของโยเกิรตคือ มีแบคทีเรีย ซึ่งเชื่อกันวาแบคทีเรียตัวนี้มีสวนชวยทําใหลําไสแข็งแรง และอาจสรางภูมิที่ดี
ใหรางกาย แบคทีเรียที่อยูในโยเกิรตแตละถวยมีมากกวาหมื่นพันลานตัวเลยทีเดียว
การเลือกรับประทานโยเกิรต ตองคํานึงถึงนํา้ ตาลทีผ่ สมไปดวย โดยสวนใหญถา เปนรสธรรมชาติ 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

“รูจักกิน รูจักอยู ออกกําลังกาย ชีวิตจะมีความสุขและยืนยาว”
ที่มา : 1. วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือน 328 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ
2. http://www.thaihealth.or.th
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ขาว บริการสมาชิก
ขายที่ดิน

เนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 52 ตร.ว. ถนนเพชรเกษม ต.นากระตาม
อ.ท า แซะ อ.เมื อ ง จ.ชุ ม พร ราคา 8.5 ล า นบาท สนใจติ ด ต อ
นายอาธร เหลืองสดใส คณะวิทยาศาสตร โทร. 082-345-1047
♦ เนื้ อ ที่ 110 ตร.ว. (ที่ ดิ น เปล า รั ง สิ ต -นครนายก คลอง 9)
ราคา 350,000 บาท นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 080-924-6681
♦ เนือ
้ ที่ 200 ตร.ว. (ทีด่ นิ ไมตอ งถม ใกลสวนนงนุช หลังมหาวิทยาลัย
แมโจ) หมูที่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม สนใจติดตอ
นางนภัส กอรดอน สถาบันวิจัยสังคม โทร. 081-632-4957
♦ เนื้ อ ที่ 390 ตร.ว. (ที่ ดิ น ถมแล ว อยู  ใ กล วั ด หิ น แท น
ลําภาชี) ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี สนใจติดตอ
นายนิพนธ มั่นจินดา โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร.097-242-5210
♦ เนือ
้ ที่ 6 ไร 1 งาน (หลังสถานีตาํ รวจภูธรหนองสาหราย 1.2 ก.ม.)
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ราคา 1.2 ลานบาท/ไร
สนใจติ ด ต อ นายสมศั ก ดิ์ ภั ค ภิ ญ โญ คณะสั ต วแพทยศาสตร
โทร. 086-826-2328
♦

ขายบานพรอมที่ดิน
เคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 24 ตร.ว. 2 หองนอน 1 หองนํ้า ซอย 7
ถนนตลาดขวัญ แขวงทุงสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 700,000 บาท
สนใจติ ด ต อ นางมาลั ย ปกค า ย คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
โทร. 097-012-0956
♦ ศุภาลัย พรีมา ริวา เนื้อที่ 64 ตร.ม. เฟอรนิเจอรครบครัน
ถนนพระราม 3 ราคา 4.6 ลานบาท สนใจติดตอ ผศ.มานิต โกศลอินทรีย
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 เนื้อที่ 88 ตร.ว. ถนนงามวงศวาน
ต.ท า ทราย อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ราคา 4 ล า นบาท สนใจติ ด ต อ
นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 080-924-6681
♦

เชาคอนโดมิเนียม แฟลต
คอนโดมิเนียมใหเชา เนื้อที่ 30 ตร.ม. ซ.3/1 ถนนประชาราษฎร
บําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ (มีสระวายนํ้า 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 เสริมกุลเชื้อ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
โทร. 084-654-6746, 02-218-0148
♦

สารพัดชาง
รับเหมากอสราง ตอเติมทุกชนิด ราคายอมเยา รับประกัน
งานและฝมือ สนใจติดตอ นางสุภา บุญศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 081-422-0102
♦ รับเหมา ตอเติม ตกแตงบาน ถมทีด่ น
ิ งานโครงสราง งานทาสีบา น
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 คาบริการ 300 บาท สนใจติดตอ นายชัยพัชญ ธนวัชรสมบัติ
คณะอักษรศาสตร โทร. 089-886-3741
♦ รับจางขับรถ ในวันเสาร-อาทิตย มีใบขับขีส่ ว นบุคคล ขับรถสุภาพ
ซือ่ สัตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชืน่ รส สมาชิกสมทบ โทร.098-248-6851,
094-889-6895
♦ บริการถายภาพนิ่งและวิดีโอ งานสัมมนา, งานมงคลสมรส,
งานบวช ฯลฯ ราคากันเอง สนใจติดตอ นายประทีป สวางดี สํานักงาน
วิทยทรัพยากร โทร. 081-498-7705
♦ แอ ว เมื อ งเหนื อ 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 ปลูกไดทั้งแบบดิน
และไฮโดรโปรนิคส มือใหมก็ปลูกได สนใจติดตอ นางพศวง จุลวงศ
คณะวิทยาศาสตร โทร. 085-920-0339
♦

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

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

เกม ประเภทของสหกรณ

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
น
หนา
สวนที่หนึ่ง

วิธีเลน : จับคูประเภทของสหกรณ ใหถูกตอง

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»ÊÑµÇ¹íéÒ
7. ÊË¡Ã³·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍÁãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹ÁÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕÍÒªÕ¾ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹

คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

ÊÔ§ËÒ¤Á 2558
คําตอบ
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

ง. รานคา
จ. ประมง
ฉ. เกษตร
ช. นิคม

โดยไมมีความผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา………............…….ป
และตองยื่นขอรับสวัสดิการภายใน.............................วัน
นับตั้งแตวันที่พนจากหนาที่งานประจํา

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

h
d
j
g
b
a
c
e
f
i

ค. บริการ

สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก เปนสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจําโดยเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข. เครดิตยูเนี่ยน

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

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

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

ก. ออมทรัพย

à©ÅÂ

ทฤษฎีทวีปเลื่อน
ประดิษฐกลองโทรทัศนดูดาว
สรางเครื่องบินเปนคนแรก
บิดาทางพันธุศาสตร
นักบินอวกาศคนแรกของโลก
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
กฎแรงโนมถวงของโลก
เหยียบผิวดวงจันทรเปนคนแรกของโลก
ผูคิดคนตารางธาตุ
คนพบกัมมันตภาพรังสี

สวนที่สอง

หลักทรัพยทจี่ ะนํามาคํา้ ประกัน
การกูพ เิ ศษของสมาชิก หลักทรัพยนนั้
จะตองเปนของ สมาชิก และห รื อ
คูสมรสของสมาชิก เทานั้น

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน สิงหาคม 2558
จับรางวัลโดย

รศ.สุพนิจ พราหมทัศ

สังกัด คณะวิทยาศาสตร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 233 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. นายณเดชน ฤทธิ์สําเร็จ
2. นางอนุวงศ นุมลืมคิด
3. นางสุวรรณา ทองพูนกิจ
4. นางอารีรัตน จุติการพาณิชย
5. นางศิริลักษณ สุตันไชยนนท

474359
232864
242940
253719
321109

ตอบถูก 216 คน ตอบผิด 17 คน

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานวิทยทรัพยากร

6. น.ส.ราตรี จินตนา
7. น.ส.จรรยารักษ โกศลกิจจา
8. นางเนตรนภา จุยเจนรบ
9. น.ส.ชนัญญา สวางคง
10. นายธวัช มหันตเชิดชูวงศ

363221
372480
191755
E16815
D80582

คณะ / สังกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเศรษฐศสาตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม 1. อยากทราบหลักเกณฑการกูของสมาชิกสมทบและอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบเลือกได

2. การชําระคืนเงินกูมีกี่วิธี? อะไรบาง? สามารถปดสัญญาหรือชําระบางสวนไดหรือไม?
3. ถาตองการเปลี่ยนแปลงจํานวนงวดการชําระเงินกูใหสั้นลงหรือยืดใหยาวขึ้น สามารถทําไดหรือไม?

¤íÒµ1.Íºหลักเกณฑการกูของสมาชิก ทุกประเภท สหกรณใหสมาชิกสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยไดตามความประสงค โดยกําหนดอัตราเฉลี่ยคืน
ตามที่สมาชิกเลือกอัตราดอกเบี้ยนั้นๆ ทานสามารถดูตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดจากหนา 2
กรณีที่สมาชิกเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู 5% สมาชิกจะทราบวาไดรับเงินเฉลี่ยคืนเทาไร ตองรอผลการประชุมพิจารณาจัดสรรผลกําไร
ประจําป 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากปดบัญชีประจําป 2558 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

หลักเกณฑการกูเงินของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
•
•
•
•

เปนสมาชิกสมทบ ไมนอยกวา 1 ป
วงเงินกูไมเกิน 3 ลานบาท
ใชหุน และ/หรือ เงินฝากประจํา ที่มีอยูกับสหกรณฯ คํ้าประกันไดไมเกิน 95%
งวดชําระคืนเงินกู
✽ วงเงินไมเกิน 50,000 บาท
ผอนชําระ ไมเกิน 2 งวด
✽ วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ผอนชําระ
ไมเกิน 84 งวด
✽ วงเงินไมเกิน 1,500,000 บาท ผอนชําระ
ไมเกิน 180 งวด
✽ วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ผอนชําระ
ไมเกิน 240 งวด
2. การชําระคืนเงินกู สหกรณจะใหสมาชิกนําเงินฝากเขาไปในบัญชีออมทรัพยที่สมาชิกเปดไวกับสหกรณ โดยสหกรณจะหักชําระเงินกู
วันทําการสุดทายของเดือน
กรณีที่ตองการชําระเงินกูบางสวน เพื่อใหหนี้ลดลง หรือตองการปดสัญญาเงินกูนั้น สมาชิกสามารถทําไดดวยตนเอง ที่ฝายเงินกู
สหกรณฯ อาคารจามจุรี 9
เพียงแคสมาชิกนําเงินเขาบัญชีออมทรัพย
จากนั้นแจงเจาหนาที่เงินกูหักชําระเงินกูบางสวนหรือปดสัญญาไดทันที
อัตราดอกเบี้ยคิดจากเงินตนที่เหลือจากวันสุดทายที่ชําระเงินเขามา จนถึงวันที่สมาชิกนําเงินมาชําระวันลาสุด (คิดเปนรายวัน)
3. การเปลี่ยนจํานวนงวดชําระคืนเงินกู ไมสามารถทําได แตสมาชิกสามารถกูวนซํ้าใหมได และเลือกชําระเงินกูตอเดือนในจํานวนเงิน
ที่สูงขึ้น หรืองวดเดือนที่สั้นลง แตตองเปนไปตามเงื่อนไขการผอนชําระเงินกูของสมาชิกสมทบดวย
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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ทุนการศึกษาประเภท

ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2558
ครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
ถึง 18 กันยายน 2558 นี้เทานั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ ดาวนโหลดแบบพิมพ
ขอทุนไดที่ www.savings.chula.ac.th
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

สมาชิกที่ตองการ
กูเงินทุกประเภท

เต็มวงเงินตามสิทธิ์การกู
**ตองทําหนังสือโอน
เงินไดรายเดือนทั้งหมด
เขาสหกรณดวย**

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

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

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

