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ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 10
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“ความจริงใจตอผูอ นื่ เปนคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผูท ตี่ อ งการความสําเร็จและความเจริญ เพราะ
ชวยใหสามารถขจัดปดเปาปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ
และเอารัดเอาเปรียบกัน. นอกจากนั้นยังทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจ และความรวมมือสนับสนุนจาก
ทุกคนทุกฝายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผูมีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จไดโดยราบรื่น.”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันเสารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕

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
ผศ.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

ก.ค. 2558

ส.ค. 2558

15,320

15,480

15,478

1
11,468
3,851

1
11,494
3,985

1
11,480
3,997

34,270,020,165.65 37,825,134,911.21 38,701,232,433.19
5,237,213,789.56
5,416,238,810.16 5,452,677,249.09
10,669,417,544.10 11,845,587,570.87 12,494,574,335.74
18,084,273,452.48 20,240,808,942.81 20,333,567,432.41
789,271,784.77
704,484,214.59
853,904,335.68
15,394,880,813.88 17,650,475,693.37 17,597,356,061.88
1,900,120,853.83
1,885,849,034.85 1,882,307,034.85
279,115,379.51
322,499,587.37
420,413,415.95
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

21,713,051,234.25 22,500,332,479.24
7,864,000,000.00 8,494,000,000.00
12,845,232,808.34 12,944,165,106.86
691,995,204.30
692,776,675.93
311,823,221.61
369,390,696.45

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

16,112,083,676.96 16,200,899,953.95
12,162,203,400.00 12,216,680,550.00
2,145,524,169.06 2,145,551,994.56
757,432,263.13
753,591,762.33
486,505,560.74
475,598,083.76
560,418,284.03
609,477,563.30

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

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

1,066,350,660.28
171,510,662.36
361,195,611.93
466,103,807.15
67,540,578.84

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

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

456,873,096.98
363,681,470.78
93,191,626.20

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
เริ่มฉบับนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกทานที่บุตรของทานไดรบั เงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท
ทุ นเรียนดีจากสหกรณออมทรัพยจุฬาในป 2558 นี้ สหกรณตระหนักวา เด็กจะเรียนดี เรียนเกงไดนั้น ก็ดวยไดรับการอบรม
สั่งสอน และสนับสนุนดานการศึกษาอยางเต็มที่และเต็มศักยภาพ สหกรณจึงขอรวมเปนอีกหนึ่งกําลังที่จะสนับสนุนดาน
การศึกษาใหกับบุตรสมาชิกโดยจัดสรรกําไรสุทธิในแตละปมาเปนเงินทุนสวัสดิการอุดหนุนศึกษา ซึ่งในปนี้สหกรณไดใช
เงินสําหรับสวัสดิการนี้รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,372,700.00 บาท แบงเปนประเภททุนสงเสริมการศึกษา 7,652,000.00 บาท และ
ทุนเรียนดี 1,720,700.00 บาท
มีสมาชิกเกษียณอายุงานบางทาน สอบถามเรือ่ งเกีย่ วกับสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด วาสหกรณดาํ เนินการ
ไปถึงไหนแลว ผมขอเรียนใหทราบวา ขณะนี้สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด อยูระหวางการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
ซึ่งขั้นตอนตอไปเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฯ และนําเสนอแผนฯ ใหศาลลมละลาย
กลางพิจารณาเห็นชอบ ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในการนี้สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดเปนเจาหนี้มีประกัน ประเภทเจาหนี้จํานอง
เพียงรายเดียว ซึ่งอยางนอยจะตองไดรบั การชําระหนี้เงินตนครบถวน 100% ขอใหทานสมาชิกโปรดวางใจ
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมสงเสริมสหกรณ เพือ่ วัดความเปนองคกร
ของสมาชิกตามหลักการสหกรณ การปฏิบัติตามกฎหมาย ผลการดําเนินงาน และการบริหารจัดการภายในของสหกรณ
ซึ่งในปนี้สหกรณของเราไดรับการจัดมาตรฐาน “ผานมาตรฐานระดับดีเลิศ” เปนสิ่งหนึ่งซึ่งยืนยันกับสมาชิกไดวา
คณะกรรมการไดบริหารกิจการของสหกรณเราไดอยางถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได
วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2558 นี้ ขอเชิญสมาชิกทุกทาน
รวมสนับสนุนขบวนการสหกรณดว ยการอุดหนุนสินคาการเกษตร
ผลิตภัณฑแปรรูป สินคาโอทอป และสินคาอืน่ ๆ ทีเ่ นนคุณภาพ
จากกลุม สหกรณการเกษตรโดยตรงสงถึงมือทานในราคายุตธิ รรม
กั บงาน “ตลาดนัดสหกรณ” ณ ลานจอดรถขางศาลา
พระเกี้ยว (ตลาดนัดจุฬาฯ) เพียง 3 วันเทานั้น หามพลาด
นะครับ
ปนี้เจาหนาที่และกรรมการดําเนินการรวมกันจัด
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองแดง อ.ภูเพียง จ.นาน ในวันเสาร
ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นี้ สมาชิกรวมทําบุญไดทกี่ ลองรับเงิน
ณ สหกรณ สํานักงาน จามจุรี 9 และทุกสาขา ทานใดสนใจ
ร วมเดินทางไปทอดกฐินติดตอที่เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
โทร.02-218-0555 ตอ 1800 ครับ
สุดทายหากสมาชิกมีขอ สงสัยประการใดจะสอบถามผมเพิม่ เติม สามารถติดตอผมไดโดยตรงทีเ่ บอรโทร. 081-617-1358
ครับ...สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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เจาหนาที่สหกรณ
สมาชิก
เจาหนาที่สหกรณ
สมาชิก

“เช็คธนาคารฉบับนี้ นําฝากเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณไมไดคะ”
“อาว ทําไมละคะ แลวจะทํายังไงละ”
“ตองนําไปฝากเขาบัญชีธนาคารตามชื่อบัญชีหนาเช็คคะ”
“!!!!!!!”

บทสนทนาลักษณะนี้ ผูเขียนมักจะไดยินเปนประจําอยูเสมอ
ร ะหวางสมาชิกกับเจาหนาที่เงินฝากสหกรณ สวนใหญเวลาสมาชิก
ไ ปออกเช็คที่ธนาคารพาณิชยตางๆ โดยปกติธนาคารมักจะทําการ
ขีดครอมเช็ค ดังนี้ A/C PAYEE ONLY แลวระบุหนาเช็คเปนชื่อของบุคคล
เพือ่ เปนความปลอดภัยของเช็คฉบับนัน้ ในกรณีเกิดการสูญหาย เพือ่ ไมให
บุคคลอื่นที่ไมไดมีชื่อตามหนาเช็คนําไปขึ้นเงินได
การขีดครอมหนาเช็คอีกกรณีหนึ่งนอกจาก A/C PAYEE ONLY
แ ลว จะเปนการขีดครอมแบบธรรมดา หรือ ขีดครอม “& CO”
เช็คลักษณะนี้ ไมวาจะระบุหนาเช็คสั่งจายชื่อใด ไมวาใครที่ถือเช็คใบนี้
ก็ จ ะสามารถนํ า ไปฝากหรื อ ขึ้ น เงิ น ได เช น กั น ซึ่ ง สะดวกต อ ผู  ใช
แตไมปลอดภัยตอเจาของเงิน
ถาสมาชิกนําเช็คทีข่ ดี ครอมธรรมดา “& CO” สัง่ จายชือ่ บุคคลใดๆ
ก็ตาม มาฝากบัญชีออมทรัพยที่สหกรณฯ ทานสามารถฝากเขาบัญชี
ของทานได
แตถา ทานนําเช็คขีดครอม “A/C PAYEE ONLY” สัง่ จายชือ่ บุคคล
ห รือนิติบุคคล มาฝากบัญชีออมทรัพยที่สหกรณฯ ทานไมสามารถ
ฝากเขาบัญชีของทานได

เพราะเหตุใด
เนื่องจากสหกรณออมทรัพยตองนําเช็คของทานไปฝากตอ
ที่ธนาคารพาณิชยตางๆ ที่สหกรณเปดบัญชีเอาไวอีกตอหนึ่ง ซึ่งถาเปน
เช็คระบุ “A/C PAYEE ONLY” สั่งจายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ธนาคาร
ก็ไมสามารถรับเช็คใบนั้นจากสหกรณไดเชนกัน เพราะตองฝากเช็ค
ใหตรงกับชื่อบัญชีที่ระบุไวบนหนาเช็ค เทานั้น

ธารินี ทองสงฆ

ในทางกลับกันถาเปนเช็คขีดครอม “& CO” สหกรณสามารถ
เ อาเช็คใบนั้นฝากธนาคารไดเชนกัน เพราะจะเปนชื่อระบุตามหนาเช็ค
หรือใครก็ไดที่เปนผูถือ
แต ห ากท า นอยากนํ า เช็ ค มาฝากสหกรณ แต ก็ อ ยากให เช็ ค
ฉ บับนั้นมีความปลอดภัย ก็สามารถขีดครอม “A/C PAYEE ONLY”
ไ ดเหมือนกัน แตตองระบุชื่อสั่งจายหนาเช็ควา “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” เทานั้นคะ
สรุปอีกครั้ง จํากันงายๆ นะคะ ถาเปนเช็คขีดครอม “& CO”
หรือผูถือ ฝากเขาบัญชีสหกรณได
แตถา เปนเช็คขีดครอม A/C PAYEE ONLY ระบุชอื่ บุคคล นิตบิ คุ คล
ทีไ่ มใชสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ แลว นําฝากเขาสหกรณไมได เพราะสหกรณ
ตองนําไปฝากตออีกทีหนึ่ง
เวลาการรับและเคลียริ่งเช็คก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่สมาชิกตองรู
นะคะ แตละธนาคารจะมีเวลาการรับและเคลียริง่ เช็คแตกตางกัน สําหรับ
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ของเรา ปดรับเช็คเวลา 10.30 น. หมายความวา
ถาทานตองการใชเงินที่ฝากดวยเช็คฉบับนั้นในวันทําการถัดไปหลังเวลา
1 4.30 น. ทานตองฝากเช็คใหทันเวลา 10.30 น. แตถาฝากหลังเวลา
1 0.30 น. ทานจะสามารถใชเงินจํานวนนั้นไดในวันทําการที่สอง (จาก
วันที่ฝากเช็ค) หลังเวลา 14.30 น.
เมื่อทราบกฎกติกากันแลว ทานจะไดไมตองเสียเวลา (และ
อ ารมณ) ในการดําเนินการฝากเช็คธนาคารเพื่อเขาบัญชีออมทรัพย
ของสหกรณกันอีกตอไป สวัสดีคะ

ตัวอยาง เช็คที่นําฝากเขาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ได

ตัวอยาง เช็คที่นําฝากเขาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไมได

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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พาสุขใจ

สัมมนาสมาชิก…

PR CU-Coop

ทุกๆ ป สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด จัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อจัดสัมมนาตางๆ ใหแกสมาชิก
เพื่อใหความรู ทั้งเรื่องราวของแวดวงสหกรณ และเรื่องราวอื่นๆ อาทิ การลงทุน การสรางรายได การสรางอาชีพเสริม การดูแลสุขภาพ รวมถึง
ก ารใชชีวิตอยางไรใหพอเพียง ซึ่งที่ผานมา สหกรณไดรับการตอบรับและความรวมมือจากสมาชิกทุกทานเปนอยางดี สหกรณจึงเล็งเห็น
ค วามสําคัญของการจัดสัมมนาสมาชิกเปนอยางมาก นอกจากจะไดพบปะกับสมาชิกอยางใกลชิดแลว สมาชิกยังไดรับทราบแนวทาง
ในการบริหารของคณะกรรมการสหกรณ อันเปนการสรางความเขาใจใหแกสมาชิก และใหสมาชิกไดเขาถึงการใชบริการของสหกรณ ไดสะดวก
และงายขึ้นอีกดวย
ในป 2558 นี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดเลือก จ.กาญจนบุรี เปนสถานที่ในการจัดสัมมนาสมาชิก ทั้ง 2 รุน

• รุน 1 จัดขึ้นระหวางวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558
• รุน 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

อ.สมชาย หนองฮี

อ.สมภาคย ชูโชติ

ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี โดยไดรบั เกียรติจากวิทยากรทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงกิจกรรมตางๆ ทีส่ รางเสียงหัวเราะ
ความสนุกสนาน พรอมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสหกรณ อีกทั้งแนวคิดการออมเงินและการใชเงินอยางไรใหสอดคลองกับชีวิตในปจจุบัน
วิทยากรทานแรก คือ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ บรรยายเรื่อง “สิทธิ
และหนาทีส่ มาชิก” ทานประธานกรรมการไดฝากแนวทางการออมเงินอยางไรใหไดผลตอบแทนสูง รวมถึงการจัดสวัสดิการตางๆใหกบั สมาชิก
ควบคูกับกา รออมเงิน หากสมาชิกมีความประสงคในการขอรับสวัสดิการตางๆ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอรับสวัสดิการผานทาง
www.savings.chula.ac.th หรือขอรับดวยตนเองไดท่ี เจาหนาที่ ฝายประชาสัมพันธ หรือฝายทะเบียนสมาชิก ไดเลย
วิทยากรทานที่ 2 คือ อ.สมชาย หนองฮี นักพูดฝปากกลา ที่ฝากผลงานทอลคโชวมาแลว จากรายการ สภาโจก บรรยายเรื่อง
“มนุษยเงินเดือนกับการออม” ใหกับสมาชิกที่รวมสัมมนาในรุนแรก อ.สมชาย ไดฝากขอคิดเกี่ยวกับการใชเงิน ทําอยางไรใหชีวิตตนเอง
และครอบครัวมีความสุข ใหอยูในความพอเพียง พอประมาณ และอยูในกรอบการใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
วิทยากรทานสุดทาย คือ อ.สมภาคย ชูโชติ นักพูด “ทอลคคําเมือง” ในรายการสภาโจก บรรยายเรื่อง “มนุษยเงินเดือน
กับการออม” ใหกับสมาชิกที่รวมสัมมนาในรุนที่ 2 ใจความสําคัญที่ อ.สมภาคย ไดฝากไวใหเปนขอคิดเกี่ยวกับการออม คือ การสรางแรง
บันดาลใจและสนุกไปกับการออม ฝนไวแลวตองทําใหได และเลือกแหลงลงทุนที่ใหประโยชนคุมคาที่สุดใหกับตนเอง
หลังจากไดรบั ความรูทางวิชาการ พรอมกับการสรางแรงบันดาลใจในการใชชวี ติ ใหมี
ความสุขแลว สมาชิกยังไดรบั ความสนุกสนานในงานเลีย้ งสังสรรคชวงคํา่ นําทีมโดย อ.อธิรตั น
บุญสมบูรณสกุล เลขานุการ และคุณวิเชียร ภูมิจันทร เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
2 พิธีกรคูซี้ ตองบอกเลยวาหากขาดพิธีกร 2 ทานนี้ไป งานเลี้ยงคงจะกรอย อาหารคงจะรสชาติ
จืดชืดไปเลย พิธกี รทัง้ 2 ทาน ไดเตรียมความสนุกสนานตางๆ พรอมทัง้ ขนการแสดงจากวงดนตรี
คางคาวดอทคอม เรียกเหงือ่ ใหกบั สมาชิกนักเตนเทาไฟทีร่ ว มงานเลีย้ งในชวงคํา่ ไดเปนอยางดี งานนี้
ไดขาวแววมาวา สมาชิกไดของรางวัลติดไมติดมือกลับบานกันทุกคนเลย แหม...ผูเขียน
แอบอิจฉา เปนทีมงานเลยอดไดของรางวัล แตกม็ ีความสุขที่เห็นสมาชิกสนุกสนานกันทุกคน
การสัมมนาสมาชิก ในครั้งนี้ แมเปนเวลาเพียง 2 วัน กับ 1 คืน แตเชื่อแนวา
ความรูทสี่ มาชิกไดรบั จากสัมมนาทัง้ 2 รุนและกิจกรรมตางๆ ทีไ่ ดทาํ รวมกัน คงจะสรางความรัก
ความกลมเกลียว และความสามัคคีใหกบั สมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ใหแนนแฟนและยืนยาว
เชนเดียวความมัน่ คงของสหกรณทมี่ มี ายาวนานกวา 54 ป และเราจะกาวสูอ นาคตทีม่ นั่ คงไปดวยกัน
พบกันใหม ปหนา ...สวัสดีครับ...
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แวดวง สอ.จฬ.
■ โครงการเด็กดีมีเงินออม
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการและเจาหนาที่ จัดกิจกรรม
“เด็กดีมเี งินออม” เพือ่ ใหความรูเ รือ่ งการออมเงิน แนะนําวิธกี ารทําบัญชี
รายรับ-รายจาย ใหแกนกั เรียนโรงเรียนวัดดวงแข และใหนกั เรียนรวม
ประกวดแขงขันการทําบัญชีรายรับ-รายจาย ซึ่งนักเรียนที่ชนะ
การประกวดจะไดรบั รางวัลเปนทุนการศึกษาจากสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ โดยนางปริษา ทองชางเหล็ก ผูอาํ นวยการโรงเรียน คณะครู
และนักเรียน ใหการตอนรับและเขารวมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดดวงแข
กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2558

■ มอบทุนเรียนดี

สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดพิธมี อบเกียรติบตั รทุนเรียนดี
และโลเรียนดีใหแกบตุ รสมาชิกทีม่ ผี ลเรียนดี ประจําป 2558 ดังนี้
ระดับชั้น

โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ เปนประธาน
ใ นพิธีมอบทุนไดใหโอวาทแกคณะผูเขารับทุนการศึกษา ณ หองประชุม 117
คณะวิศวกรรมศาสตร เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558

■

ประถมศึกษา ปท่ี 1 - 6
มัธยมศึกษา ปท่ี 1 – 3
มัธยมศึกษา ปท่ี 4 - 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อุดมศึกษา
ÃÇÁรวม
โลเรียนดี

จํานวนทุน

จํานวนเงิน

357
114
99
7
7
95
679
21

785,400.00
285,000.00
277,200.00
19,600.00
21,000.00
332,500.00
1,720,700.00
-

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคคลจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้
วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวน

ศ. 11 ก.ย. 2558

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด

10 คน

จ. 14 ก.ย. 2558

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

45 คน

ศ. 25 ก.ย. 2558

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

10 คน

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
■

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้
วัน เดือน ป
กิจกรรม
ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

ครบรอบ 33 ป สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

Prof. Dipak C. Jain.Ph.D.
ผูอํานวยการ

พฤ. 17 ก.ย. 2558

เปดอาคารที่ทําการ
ชุมนุมสหกรณตํารวจแหงชาติ จํากัด
สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
ผูจัดการอาวุโส
นางลัดดาวัลย บดีรัฐ
รองผูจัดการอาวุโส

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร
ประธานกรรมการ

อ. 22 ก.ย. 2558

ครบรอบ 27 ป
วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
คณบดี

อ. 15 ก.ย. 2558

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

ชุมนุมสหกรณตํารวจแหงชาติ จํากัด

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

■ สัมมนาตางๆ ของสหกรณ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกสมาชิก ดังนี้

วัน เดือน ป
ส. 19 อา. 20 ก.ย. 58

8

กิจกรรม

เรื่อง

วิทยากร

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

• สหกรณของเรา
• โภชนาการอาหารตานโรค
สมาธิยามเชา/ออกกําลังกาย
• ฝกโยคะ/นวดกดจุด

• รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
• อ.วิไลลักษณ ศรีสุระ

• สิทธิประโยชนที่สมาชิก
ผูเกษียณอายุงานพึงไดรับ
• อยู 100 ป ชีวีมีสุข

• รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
• ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ

หองประชุม
ศุภชัย วานิชวัฒนา
สอ.จุฬาฯ

• สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
• มนุษยเงินเดือนกับการออม

• รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
• อ.สมภาคย ชูโชติ

โรงแรมราชศุภมิตร
จ.กาญจนบุรี

พ. 23 ก.ย. 58

สัมมนาสมาชิก
เกษียณอายุงาน รุนที่ 1
9.00-12.00

พฤ. 24 ก.ย. 58

สัมมนาสมาชิก
เกษียณอายุงาน รุนที่ 2
9.00-12.00

ส. 26 อา. 27 ก.ย. 58

สัมมนาสมาชิก รุน 2

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

• อ.ปยะณัฐ คาเจริญ

สถานที่
เดอะ เลกาซี่ รีเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี

แวดวง สอ.จฬ.

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

คําถาม ✭

¤íÒµÍº

คําถามจากสมาชิก :
ÍÂÒ¡ÁÕºÑµÃàÍ·ÕàÍçÁ¢Í§ÊË¡Ã³ãªŒ
µŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีบริการบัตรเอทีเอ็มใหสมาชิกไดใชงาน โดยบัตรดังกลาวสามารถใชเปน
บัตรเอทีเอ็มของสหกรณ บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีฯ และยังใชเปนบัตรประจําตัวสมาชิกไดอีกดวย
เพียงสมาชิกปฏิบัติดังนี้
1. นําเอกสารดังนี้ (1.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (2.) รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป (3.) สําเนา
สมุดรายงานเงินฝากออมทรัพยของสหกรณฯ ติดตอที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ไดทกุ สาขา เพือ่ เปดบัญชี และทําบัตรเอทีเอ็ม (ไมมคี า เปดบัญชี ไมมคี า ทําบัตร
เอทีเอ็ม และไมตองจายคาธรรมเนียมบัตรรายป)
2. เมื่อไดรับบัตรเอทีเอ็มจากธนาคารเรียบรอยแลว ถายสําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคาร
มาติดตอที่สหกรณ เพื่อทําบันทึกขอตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เพียง 2 ขัน้ ตอนงายๆ สมาชิกก็สามารถถอนเงินฝากจากสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ผานบริการ
บัตรเอทีเอ็มไดแลวคะ
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

อมรรัตน
ฉบับที่แลว เราไดพูดถึงเรื่องของสมาชิกที่เกษียณอายุงาน และสมาชิกที่ลาออกจากงาน เกี่ยวกับการติดตอ
กับสหกรณในเรื่องของการคงสมาชิกภาพ เรื่องเงินกู เรื่องการเพิ่ม-ลดหุนรายเดือน และการขอรับสวัสดิการตางๆ
ตามสิทธิที่สมาชิกทุกทานพึงไดรับ สมาชิกหลายทานไดโทรเขามาสอบถามถึงวิธีการคิดสวัสดิการบําเหน็จฯ ฉบับนี้
ก็ขอนําวิธีคิดสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกมาลงใหทานไดลองไดคิดคํานวณกัน

=

อายุสมาชิกหนวยเปนเดือน นับถึง วันที่ 1 มกราคม ของปปจจุบัน
คูณดวย (×) เงินคาหุนเปนหนวยหมื่นบาท ณ วันที่ 1 มกราคม ยอนหลังไป 5 ป
บวกดวย (+) 60 เทาของเงินคาหุนหนวยเปนหมื่นบาท ณ วันที่ 1 มกราคม ของป

ปจจุบัน
จากหลักการคํานวณ ผลลัพธที่สมาชิกจะไดรับเงินจํานวนไมนอยกวา 5,000 บาท และไมเกิน 35,000 บาท
แตตามระเบียบของการจายสวัสดิการบําเหน็จฯ ตองเอาผลลัพธที่ไดมาจายตามสัดสวนของอายุการเปนสมาชิก
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

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

ตัวอยางที่ 1

นายเสริม มงคล เลขประจําตัวสมาชิก 220XXX เริ่มปนสมาชิก วันที่ 31 มกราคม 2522 ลาออก
จากงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 นับยอนหลังไป 5 ป คือ วันที่ 1 มกราคม 2553 มีเงินคาหุน 599,400 บาท
และวันที่ 1 มกราคม 2558 มีคาหุน 1,620,440 บาท
(อายุสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 คูณ เงินคาหุนของหนวยหมื่นบาท ยอนหลัง 5 ป)
432 × 60

=

25,920

บวกดวย หกสิบเทาของเงินคาหุนเปนหนวยหมื่นบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
432 × 60 =
59 × 162 =
รวม =
10

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

25,920
9,558
35,478

บาท

สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
วันที่เริ่มเปนสมาชิก 31 มกราคม 2522 ถึงวันที่ออกจากราชการ 1 มิถุนายน 2558
รวมอายุสมาชิก

= 437 เดือน

ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเต็มจํานวน เปนเงิน = 35,000 บาท
(ตามระเบียบกําหนดไววาการคิดคํานวณบําเหน็จสมาชิกเต็มจํานวนจะตองไมเกิน 35,000 บาท)

ตัวอยางที่ 2

นายออม สะสม เลขประจําตัวสมาชิก 440XXX เริ่มปนสมาชิก วันที่ 30 มกราคม 2544 ลาออก
จากราชการวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นับยอนหลังไป 5 ป คือ วันที่ 1 มกราคม 2553 มีเงินคาหุน 83,780 บาท และ
วันที่ 1 มกราคม 2558 มีคาหุน 154,000 บาท
(อายุสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 คูณ เงินคาหุนของหนวยหมื่นบาท ยอนหลัง 5 ป)
168 × 8 = 1,344 (บวกดวย 60 เทาของเงินคาหุนเปนหนวยหมื่นบาท ของ ปปจจุบัน)
60 × 15 = 900
รวม

= 2,244

วันที่เริ่มเปนสมาชิก 30 มกราคม 2544 ถึงวันที่ออกจากราชการ 1 มิถุนายน 2558
รวมอายุสมาชิก
= 173 เดือน
สิทธิ์ในการไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จฯ รอยละ 40 (5,000 X 40%) เปนเงิน = 2,000 บาท
สําหรับทานทีย่ งั ไมเกษียณอายุงาน ก็ลองดูคดิ วางแผนการออมเงินหุน สะสมของทานดูได เพราะหากทานสมาชิก
ตองการที่จะไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จฯ เต็มจํานวน ทานควรจะเริ่มออมเงินคาหุนกอนเกษียณ 5 ป หรือจะมาเริ่ม
ออมกันตอนนี้เลยก็จะเปนเรื่องดีกันเลยทีเดียว....เมื่อไดลองคํานวณดูสวัสดิการกันแลว ผลออกมาเปนที่นาพอใจหรือ
ตรงกับที่ไดคิดไวในใจกันบางหรือเปลา และหากมีขอสงสัยของใจประการใด สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ฝายทะเบียน
สมาชิก โทร.0-2218-0555-60 ตอ 1301, 1812, 1813 ไดตลอดเวลาราชการ..จา!!

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

เนื้อที่ 213 ตร.ว. ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (ที่ถมแลว
ใชสอยไดทนั ที) ราคา 5,500,000 บาท สนใจติดตอ นายสาธิต หนูจนั ทึก
ศูนยหนังสือจุฬาฯ โทร. 0-218-9892, 083-542-2434, 084-102-5588
◆

ขายบานพรอมที่ดิน
เนื้อที่ 100 ตร.ว. ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ (2ชั้น ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ 3หองนอน 4หองนํ้า พื้นที่
ภายใน 220 ตร.ม.) ราคา 5,500,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวพัสวรรณ
มาลยาภรณ คณะครุศาสตร โทร. 085 571 8967
◆ หมูบานประชานิเวศน เนื้อที่ 115 ตร.ว.ถ.ประชานิเวศน แขวง/
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (บานเดี่ยว 2 ชั้น 6 หองนอน 4หองนํ้า ติดตลาด
บองมาเช ใกลทางดวน ใกลวดั เสมียนนารี) ราคา 13 ลานบาท สนใจติดตอ
นายบุญนาท ลายสนิทเสรีกลุ คณะแพทยศาสตร โทร. 094-558-4910
◆

ขายทาวนเฮาส
หมูบานพฤกษา 1 เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ธัญญบุรี
จ.ปทุมธานี ราคา 600,000 บาท สนใจติดตอ นางนิตยา อนันตคู
สํานักงานการทะเบียน โทร. 0-2218-0006
◆ หมูบานเคหะรมเกลา เนื้อที่ 19.5 ตร.ว. แขวงคลองตนขนุน
เขตลาดกระบั ง กรุ ง เทพฯ ราคา 670,000 บาท สนใจติ ด ต อ
นางสาวศุพัชรณันท เจริญจิตต โทร. 089-743-5050
◆ หมูบานรัชชธานี 6 เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซ.56/2 ถ.สายไหม แขวง/
เขตสายไหม กรุงเทพฯ ราคา 1,500,000 (ราคาตอรองได) สนใจติดตอ
นางสาววัลภา หวานวาจา สถาบันศศินทร โทร. 099-218-2298
◆ หมูบานสมชายพัฒนา เนื้อที่ 30 ตร.ว. ซ.บางกรวยไทรนอย
13 ตําบล/อําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี (บานแฝด 3หองนอน 2 หองนํ้า
หลังริม) ราคา 2,500,000 บาท สนใจติดตอ นางกีรติยา เที่ยงหนู
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081 427 2331
◆

ขาย/ใหเชาคอนโดมิเนียม

One Plus คอนโดมิเนียม เนื้อที่ 32 ตร.ว. ถ.นราธิวาสราช
นครินทร 24 กรุงเทพฯ (1 หองนอน 1 หองนํ้า หองครัว เฟอรนิเจอร
และเครื่องเสียง พรอมโอน) ราคา 2,000,000 บาท สนใจติดตอ
ผศ.เสริมศรี สวนไพรินทร คณะครุศาสตร โทร. 081-613-4443,
081-444-9923
◆ Poppula คอนโดมิเนียม เนื้อที่ 28 ตร.ม. ถ.แจงวัฒนะ
เมืองทองธานี (ชั้น 11 อยูติดโรงเรียนเซ็นฟรังฯ ตกแตงใหม พรอมอยู)
ราคา 580,000 บาท สนใจติดตอ ผศ.อัญชลี สิรินทรวราวงศ
คณะครุศาสตร โทร. 081-795-9107
◆ คอนโดเลต รั ช ดา 36 เนื้ อ ที่ 28.5 ตร.ม. ซ.รั ช ดา 36
(ซอยเสือใหญอุทิศ) ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ราคา 1,700,000 บาท สนใจติดตอ นายชรินทร เหนี่ยงแจม
คณะแพทยศาสตร โทร. 097-094-3780
◆ ใหเชาคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 30 ตร.ม. ซ.3/1 ถ.ประชาราษฎร
บําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ (มีสระวายนํา้ ฟตเนส เฟอรนเิ จอร และ
เครื่องใชไฟฟา ติด mrt หวยขวาง) ราคาเชาเดือนละ 12,000 บาท
สนใจติดตอ อ.มยุรี เนตรนภิส คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-492-7209
◆

อื่นๆ
รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบรชัวร
แผนพับใบปลิว สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ จัดเลยเอาท รายงานประจําป
วารสารรายเดือน รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส
คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 081-428-7785, 089-481-4284
◆ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-079-1069
◆ บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ เพื่อเดินทางทองเที่ยวเปน
หมูคณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนเดินทางพักผอน ทีมงาน
ยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
โทร. 087-099-6969
◆ ตองการคนขับรถ ขับรถบาน วันเสาร-อาทิตย สนใจติดตอ
อ.ดร.กัณฑาทิพย สิงหเนติ สังกัดสถาบันภาษา โทร. 089-512-0247
◆ รับซื้อเศษทอง สนใจติดตอ นางสาวอารยา นันทราทิพย
คณะวิทยาศาสตร โทร.081-614-9992
◆

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
• รศ.ดร.วรวรรณ
• นางทรงพรรณ
• นางสุจินตนา
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ชัยอาญา
มณีวรรณ
สงวนหมู

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะอักษรศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร

เกม »ÃÔÈ¹Òà§Ô¹àËÃÕÂÞ

ล
ั
ว
หาคําตอบที่ถูกตองจากคําถามที่ ใหมา
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
น
า

หน
นองฉัตรมีเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมกัน 24 เหรียญ
วิธีเลน :

สวนที่หนึ่ง

ตอบ

รวมเปน เงิน 175 บาท ถามวา นองฉัตรมีเ หรียญทั้งสองชนิด
อยางละกี่เหรียญ

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

ง คําถามประจําเดือน ต.ค. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สาขา 3 คณะแพทยศาสตร

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

ยายสถานที่ใหบริการ

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

ตึก/อาคาร ……………………………………………………………………

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

คณะ ………………………………………………………………………………..

ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
คําตอบ
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ง.
ช.
ข.
ฉ.
ค.
จ.
ก.

รานคา
นิคม
เครดิตยูเนี่ยน
เกษตร
บริการ
ประมง
ออมทรัพย

à©ÅÂ

สวนที่สอง

สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก เปนสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจําโดยเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา
โดยไมมคี วามผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอ ยกวา
10 ป และตองยืน่ ขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตัง้ แต
วันที่พนจากหนาที่งานประจํา

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กันยายน 2558
จับรางวัลโดย

นางอรจันทร สีโกเมน สังกัด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 122 คน

ตอบถูก 116 คน ตอบผิด 6 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. น.ส.ชิษณุชา นิลคําวงศ
2. นายปกรณ ประจําเมือง
3. น.ส.รสรินทร จันทรเจริญ
4. นายนิพนธ รักประทานพร
5. น.ส.สุณี ศิริพงษ

562826
360780
561937
554185
250456

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
คณะครุศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

6. นายประวีร รัตนมณี
7. น.ส.ขนิษฐา ศิลาออน
8. น.ส.สุภาวดี วุฒาพิทักษ
9. น.ส.เบญจพร สัตยวิศิษฎ
10. นายสมยศ ศรีวานิชย

515040
403395
472246
D80052
E25975

คณะ / สังกัด
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
สถาบันการขนสง
คณะวิศวกรรมศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คณะกรรมการอานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 2 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558
ประกาศ

การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหนวยย ป พ.ศ. 2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
และผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจาหนวยย ป พ.ศ. 2559
--------------------------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด เพื่อขอรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และรับการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วยปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว
คณะกรรมการอานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้ดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มสี ทิ ธิ์เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการฯ จานวน 7 ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้น 22 ราย
มีผู้ขาดคุณสมบัติ 1 ราย และผู้เข้ารับการเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจาหน่วย จานวน 24 ตาแหน่ง (26 ราย) รวมทั้งสิ้น 41 ราย มีรายนามและ
หมายเลขที่สมัคร ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ จานยน 7 ตาแหนวง รยมทั้งสิ้น 22 ราย
มีผู้ขาดคุณสมบัติ 1 ราย
รองประธาน

มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 ราย
หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เพ็งคุ้ม
หมายเลข 3 รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
หมายเลข 5 รศ.ภญ.สาริณยี ์ กฤติยานันต์
หมายเลข 6 ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
เหรัญญิก
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย
หมายเลข 4 ผศ.มานิต โกศลอินทรีย์
หมายเลข 5 นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ
หมายเลข 6 นายอุดม โชคศิริ
กรรมการเขตที่ 2 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย
หมายเลข 1 นายบุญชอบ มีนาภา
หมายเลข 4 น.ส.อภิญญา สังข์กะนิษฐ์
หมายเลข 6 นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์
กรรมการเขตที่ 6 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 2 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
หมายเลข 6 นายพารา รื่นสุนทร

กรรมการเขตที่ 7 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย
หมายเลข 1 นางอังคณา พวงเงิน
หมายเลข 3 น.ส.นันทวรรณ ธีรสรเดช
หมายเลข 5 น.ส.รวงทอง พุทธิกุล
กรรมการเขตที่ 8 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 3 นายชลวุฒิ พูลสมบัติ
หมายเลข 4 นายลับแล ณ บางช้าง
กรรมการเขตที่ 10 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ราย
หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งรัตน์ อินทรประเสริฐ
หมายเลข 2 นายธารงค์ มะลิอ่อง
หมายเลข 3 นายอภิชา เดียขุนทด
หมายเลข 4 ขาดคุณสมบัติ
หมายเลข 5 น.ส.อารีย์ โพธิ์ขวัญ

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหนวยยเลือกตั้ง จานยน 24 ตาแหนวง ( 26 ราย) รยมทั้งสิ้น 41 ราย
หนวยยประสานงานที่ 1 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 2 นางอวัตถา เทพหยด
หนวยยประสานงานที่ 2 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย
หมายเลข 1 นายสมชาย น้าแก้ว
หมายเลข 4 นายเสกสัน จิตต์มงคล
หมายเลข 6 นางราไพร ทองคา
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หนวยยประสานงานที่ 3 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 1 นายภัทรพณ ติดตารัมย์
หมายเลข 5 นายสยาม ทองแสง

หนวยยประสานงานที่ 4 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย

หมายเลข 3 นางประนอม ศิลปนภาพร
หนวยยประสานงานที่ 5 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 2 นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์

2
หนวยยประสานงานที่ 6 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ราย
หมายเลข 1 น.ส.ลาไพ หลวงราช
หมายเลข 2 นายเลิศ พานไธสง
หมายเลข 3 นายวิชัย กาละชัย
หมายเลข 5 นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม
หมายเลข 6 นายเมธาสิทธิ์ ศรีอินทร์
หนวยยประสานงานที่ 7 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 ราย
หมายเลข 1 นายสมชาย มีประสพ
หมายเลข 3 นายมิตร น่วมนิวงษ์
หมายเลข 4 นายวรา นิ่มงาม
หมายเลข 6 นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สาเร็จ
หนวยยประสานงานที่ 8 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย
หมายเลข 2 นางบุศรา เสือพอน

หมายเลข 5 นายพจน์ เจริญพร
หมายเลข 6 นายพรชัย ช่างม่วง
หนวยยประสานงานที่ 9 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 3 นายธนากร น้อยคาสิน
หนวยยประสานงานที่ 10 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 5 นายชรินทร์ โกศิยะกุล
หนวยยประสานงานที่ 11 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 6 นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
หนวยยประสานงานที่ 12 มี ผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 5 น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
หนวยยประสานงานที่ 13 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 5 นายอัคเดช เกษเจริญ
หนวยยประสานงานที่ 14 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 2 นายบุญนพ คาแหง

หนวยยประสานงานที่ 15 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 2 นายวัฒนพร ดวงแก้ว
หนวยยประสานงานที่ 16 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 1 นายเทวัญ พุ่มจันทร์
หมายเลข 5 นายบุญเทียม เรืองกระโทก
หนวยยประสานงานที่ 17 มีผู้สมัครทั้งสิ้น – ราย*
ไม่มีผู้สมัคร
หนวยยประสานงานที่ 18 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย
หมายเลข 4 นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
หมายเลข 5 นางเพ็ญศรี จั่นจารัส
หมายเลข 6 นายบรรจง มะลิวัลย์
หนวยยประสานงานที่ 19 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 2 นายนที ขวัญรัตน์
หนวยยประสานงานที่ 20 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 2 นายวัชรกุล จันทราเวช
หมายเลข 3 นายบุญทอม สุขใหม่
หนวยยประสานงานที่ 21 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 6 นายสมนึก บุพลับ
หนวยยประสานงานที่ 22 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 1 นางสุภา บุญศรี
หมายเลข 5 นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์
หนวยยประสานงานที่ 23 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ราย
หมายเลข 1 นายเอกพล ส่งเสริม
หมายเลข 6 นายเดชา น้อยเรืองวงค์
หนวยยประสานงานที่ 24 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1 ราย
หมายเลข 2 นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ

สมาชิกที่ประสงค์จะทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัครให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 – วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธ์)
ประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี พ.ศ. 2559

* ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานหนวยยที่ 17 ยันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เยลา 08.30-12.00 น.

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

คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
ป พ.ศ. 2559

¢ÍàªÔÞªÇ¹ÊÁÒªÔ¡

รวมรับฟงการแสดงวิสัยทัศน
ของผูสมัครเขารับการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณฯ
ป 2559
ตําแหนง รองประธานกรรมการ
และเหรัญญิก

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
เวลา 11.00-13.00 น.
ณ หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9

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

