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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%
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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
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร   รุงเรืองกิจไกร

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

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

 ...เราประเทศไทยถาสามัคคีกันดี ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเปน

ที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เปนประชากรแหงประเทศนี้ เปนตัวอยางแกมวลมนุษย 

มวลมนุษยก็มนุษยชาตินี่เอง และประเทศอื่นก็อาจเอาอยางบางก็เกิดความไมเบียดเบียนขึ้น 

ความอยูในโลกนี้อยางสบายพอสมควร คือไมใชหรูหรา ประเทศไทยเราจะอยูไมใชอยางทุกคนอยู 

มบีานหรูหรากนัทกุคน และรํ่ารวยกนัทกุคน แตวาทกุคนกพ็อมพีอกนิ...

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะกรรมการอํานวยการสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย
ณ พระตําหนักจติรลดารโหฐาน วันศุกรที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๘
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 รายการ 2557 ส.ค. 2558 ก.ย. 2558
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,478 15,533

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

 - สมาชิก  11,468 11,480 11,513

 - สมาชิกสมทบ 3,851 3,997 4,019

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 38,701,232,433.19 38,664,903,357.18

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,452,677,249.09 5,479,336,660.57

  1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 12,494,574,335.74 12,374,516,943.86

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 20,333,567,432.41 20,366,726,097.48

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 853,904,335.68 723,906,869.46

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 17,597,356,061.88 17,802,246,939.17

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,882,307,034.85 1,840,572,288.85

  1.4 สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 420,413,415.95 444,323,655.27

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 22,500,332,479.24 22,388,550,097.32

  2.1 เงินกูยืม 5,300,000,000.00 8,494,000,000.00 8,270,000,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 12,944,165,106.86 13,109,120,139.88

  2.3 ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 692,776,675.93 711,736,174.95

  2.4 หนี้สินอื่น 202,226,900.83 369,390,696.45 297,693,782.49

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 16,200,899,953.95 16,276,353,259.86

  3.1 ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 12,216,680,550.00 12,278,115,780.00

  3.2 ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,145,551,994.56 2,145,551,994.56

  3.3 ทุนสะสม 763,513,079.43 753,591,762.33 749,985,945.72

  3.4 อื่นๆ 540,211,576.58 475,598,083.76 475,790,977.92

  3.5 กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 609,477,563.30 626,908,561.66

4.  รายได  1,797,825,411.57 1,066,350,660.28 1,179,831,154.48

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 171,510,662.36 192,136,016.82

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 361,195,611.93 407,648,038.31

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 466,103,807.15 504,811,935.05

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 67,540,578.84 75,235,164.30

5.  คาใชจาย 760,930,235.19 456,873,096.98 552,922,592.82

  5.1 ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 363,681,470.78 413,830,431.74

  5.2 คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 93,191,626.20 139,092,161.08
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 สวสัดคีรบัสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ทกุทาน ชวงนี้เปนชวงของการทาํบญุใหญประจาํป นั่นคอื การทอดกฐนิ 

การทอดกฐินเปนการสรางบุญใหญที่สมควรทําเปนอยางยิ่ง หากอยากใหมีวาสนาดี เงินทองคลองมือ ไมมีวันตกตํ่า

ใหรวมเปนเจาภาพในการทอดกฐิน และทอดผาปาอยางนอย 3 ปติดกัน การเปนเจาภาพก็ไมจําเปนตองเปนประธาน

รองประธาน หรอืกรรมการแตอยางใด เพยีงทาํบญุในซองกฐนิของวดัตางๆ ตามกาํลงัที่ทานจะทาํได ใสขอมูลของตวัเอง

ใหเรียบรอย และตั้งจิตอธิฐานในการทําบุญใหญครั้งนี้อยางตั้งใจ เพียงแคนี้ก็ถือเปนการรวมเปนเจาภาพอยางเปน

ทางการแลว ปนี้เจาหนาที่และกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดทอดกฐินที่วัดหนองแดง จ.นาน ในวันเสารที่ 

14 พฤศจกิายน 2558 ผมขออนโุมทนาบญุกบัสมาชกิทกุทานดวย

  อยางที่สมาชกิทราบกนัแลววา ปจจบุนัการกูเงนิกบัสหกรณไมตองกรอกเอกสารการกู เพยีงสมาชกิเตรยีมเอกสาร

ประกอบการกูมาใหครบถวน ก็สามารถดําเนินการกูเงินไดเลย และตั้งแตนี้เปนตนไปเพื่อใหสมาชิกไดรับความสะดวก 

มีความคลองตัว และไดรับความพึงพอใจมากขึ้น การกูสามัญวนซํ้ากรณีพิเศษแบบไมนับงวดชําระหนี้ หรือที่สมาชิก

เรยีกตดิปากวา กูปลอยผ ีจะไมมอีกีแลว เพียงสมาชิกชําระหนี้เงินกูสามัญแบบใชบุคคลคํ้าประกัน มาแลว 1 ใน 

20 งวดชําระหนี้ ก็สามารถกูวนซํ้าไดเลย ไมตองคอยประกาศกูกรณพีเิศษจากสหกรณอยูเรื่อยไป ยกตวัอยางเชน 

 1.  สมาชกิกูสามญัใชบคุคลคํ้าประกนั ทาํสญัญาชาํระหนี้ 96 งวดเดอืน หากตองการจะกูวนซํ้าตองสงชาํระหนี้

  มาแลว 1 ใน 20 งวด คือ 96 ÷ 20 = 4.8 เศษปดขึ้น เทากับวาสมาชิกตองสงชําระหนี้มา 5 งวดเดือน

  จงึสามารถกูวนซํ้าได 

 2.  สมาชกิกูสามญัใชบคุคลคํ้าประกนั ทาํสญัญาชาํระหนี้ 60 งวดเดอืน หากตองการจะกูวนซํ้าตองสงชาํระหนี้

  มาแลว 1 ใน 20 งวด คอื 60 ÷ 20 = 3 เทากบัวาสมาชกิตองสงชาํระหนี้มา 3 งวดเดอืนจงึสามารถกูวนซํ้าได

 สวนสมาชิกที่ใชหุนคํ้าประกันการกู ยังคงกูเมื่อไรก็ไดตามที่หุนของทานยังมีพอสําหรับการคํ้าประกัน กูวนซํ้า

ไดทนุวนัไมตองรอครบหนึ่งเดอืน

  สดุทาย ผมขอเชญิชวนสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ทกุทาน ออกมาใชสทิธใินการหยั่งเสยีงเลอืกตั้งกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2559 วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 

ระหวางเวลา 08.30-15.30 น. ณ หนวยลงคะแนนขอทาน ออกมาใชสิทธิ์เลือกคนที่ดี เลือกนโยบายที่ชอบ เพื่อใหทาน

เหลานั้นเขาไปบรหิาร และพฒันาสหกรณใหมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปนหลกัใหกับสมาชกิทกุคนนะครบั

  หากมขีอสงสยัเพิ่มเตมิสมาชกิสามารถตดิตอผมไดโดยตรงที่ 081-617-1358 นะครบั...สวสัดี

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



 ปจจบุนัสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ มสีมาชกิสมทบ ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2558 จาํนวน 4,043 ราย มผีูสมคัรเขาเปนสมาชกิสมทบในแตละเดอืน
ประมาณ 30 ราย บคุคลทั่วไปหลายๆ ทาน แวะเวยีนเขามาสอบถามเจาหนาที่สหกรณกนับอยๆ ไมไดทาํงานในจฬุาฯ เปนสมาชกิสมทบไดไหมคะ...
เปนนสิติจฬุาฯ สมคัรสมาชกิสมทบตองทาํอยางไรบางคะ..ในที่นี้จงึขอบอกรายละเอยีดและคณุสมบตัใินการสมคัรสมาชกิสมทบ และสทิธปิระโยชน
ที่จะไดรบัจากสหกรณ ดงันี้

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   

 • เปนผูบรรลนุติภิาวะ (มอีายคุรบ 20 ป บรบิูรณ)
 • บดิา มารดา คูสมรส หรอืบตุรของสมาชกิ (ที่มใิชสมาชกิสมทบ)
 • เปนหรอืเคยเปนนสิติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
 • เปนศษิยเกาสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
 • เปนหรือเคยเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือเคยเปนเจาหนาที่สหกรณ
  ออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั
 • เปนหรอืเคยเปนลูกจาง หรอืพนกังานของหนวยงานที่ตั้งอยูภายในบรเิวณจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สาํเนาบตัรประชาชน
 • สาํเนาทะเบยีนบาน
 • สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณสีมรส)
 • สาํเนาหลกัฐานการศกึษา (กรณเีปนนสิติ หรอืนสิติเกาจฬุาฯ หรอื ศษิยเกาสาธติจฬุาฯ
 • หนงัสอืรบัรองการปฎบิตังิาน (กรณเีคยปฎบิตังิานภายในหนวยงานในจุฬาฯ)

สิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกสมทบ 

 • เงนิฝากออมทรพัย เปดบญัชเีงนิฝากจาํนวนเงนิขั้นตํ่า 100 บาท 
 • เงนิฝากประจาํ เปดบญัชเีงนิฝากขั้นตํ่า 1,000 บาท ระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา 3 เดอืน
 • รบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย โดยไมเสยีภาษี
 • รบัเงนิปนผลจากหุนตอป (ไดรบัการยกเวนภาษ)ี
 • รบับรกิารตางๆ ที่สหกรณจดัให
 • ทาํบตัรกรงุศรเีอทเีอม็โดยไมเสยีคาธรรมเนยีมรายป

สมาชิกสมทบสามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได

 สหกรณออมทรพัยจฬุา ไดกาํหนดขอบงัคบั ขอ 17/5 การไดสทิธใินฐานะสมาชกิสมทบ ผูขอเขาเปนสมาชกิสมทบตองลงลายมอืชื่อของตน
ในทะเบยีนสมาชกิ กบัทั้งชาํระคาธรรมเนยีมแรกเขา และถอืหุนครั้งแรกเปนจาํนวนไมนอกวาหนึ่งรอยบาท จงึจะถอืวาไดสทิธใินฐานะสมาชกิสมทบ 

 สมาชกิสมทบอาจเพิ่มหุนเปนครั้งคราวอกีเทาใดกไ็ด แตทั้งนี้สมาชกิสมทบรายหนึ่งตองมหีุนรวมกนัแลวไมเกนิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

สมาชิกสมทบสามารถใชบริการเงินกูได

 สมาชกิสมทบสามารถใชบรกิารเงนิกูไดเมื่อมอีายกุารเปนสมาชกิสมทบไมนอยกวา 1 ป  ไดในวงเงนิไมเกนิ 3 ลานบาท โดยมหีลกัเกณฑดงันี้
 1. หุนของผูกูที่มอียูในสหกรณ ใชคํ้าประกนัเงนิกูไดไมเกนิรอยละ 95 ของมูลคาหุน และ/หรอื
 2. เงนิฝากประจาํของผูกูที่มอียูในสหกรณ ใชคํ้าประกนัเงนิกูไดไมเกนิรอยละ 95 ของเงนิฝากประจาํ

การสงงวดชําระหนี้

 1. วงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท  ผอนชําระไมเกิน 2 งวด

 2. วงเงินกูไมเกิน 500,000 บาท  ผอนชําระไมเกิน 48 งวด

 3. วงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท  ผอนชําระไมเกิน 180 งวด

 4. วงเงินกูไมเกิน 3,000,000 บาท  ผอนชําระไมเกิน 240 งวด

สิทธิประโยชนที่ไดรับ
                  เมื่อสมัครเปนสมาชิกสมทบ

 เมื่อทานไดรับการอนุมัติเปนสมาชิกสมทบแลวสามารถเปดบัญชี
เ งินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงศรีฯ ไดที่ สาขาสะพานเหลืองและสาขายอย 
จฬุาฯ ซอย 42 (U-CENTER)

 รวมเปนสวนหนึ่งกับเราสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ ติดตอขอรับใบสมัคร หรือสอบถาม

รายละเอยีดไดที ่ฝายประชาสมัพนัธ หรอืฝายทะเบยีน

สมาชิก สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจรุ ี 9 

ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท 0-2218-0555, www.savings.chula.ac.th, 

E-mail : sav.coop@chula.ac.th

อมรรัตน สันตธนะวานิช
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 มสีมาชกิหลายคนถามดวยความแปลกใจวาสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ทาํอยางไร ถงึจายปนผลใหแกสมาชกิ 

ในอัตราดอกเบี้ยสูง แตปลอยกูในอัตราดอกเบี้ยตํ่า แถมยังมีเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกอีกดวย สหกรณ

ออมทรพัยจฬุาฯ ไปหารายไดมาจากไหนและบรหิารกนัอยางไร

 เริ่มจากแหลงเงนิทนุของสหกรณกอนเปนลาํดบัแรก วามทีี่มาจากไหนบาง

  1. เงินรับฝากจากสมาชิก

  2. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

  3. หนี้สินอื่น ไดแก ดอกเบี้ยคางจายตางๆ คาตอบแทนคางจาย ฯลฯ

  4. ทุนเรือนหุน

  5. ทุนสํารอง

  6. ทุนสะสม

  7. กําไรสุทธิ

 ในแหลงเงินทุนทั้งหมดขางตนที่กลาวมา แหลงเงินทุนที่สําคัญอยางยิ่งของสหกรณออมทรัพยไดแก 

ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง และทุนสะสม สหกรณออมทรัพยทั้งหลายจําเปนตองมีแหลงเงินทุนทั้ง 3 อยางนี้ใหมาก

เพื่อจะไดนาํไปลงทนุอื่นใหไดผลตอบแทนที่ดกีลบัคนืมา

 หลงัจากนั้น ตองมาพจิารณากนัวาควรนาํเงนิเหลานี้ไปลงทนุดานไหนบาง ดงันี้

  1.  ใหสมาชิกกู

  2.  ใหสหกรณอื่นกู

  3.  ฝากเงินในสถาบันการเงิน

  4.  ลงทุนในหลักทรัพย

  5.  ลงทุนในสินทรัพยถาวร

  6.  ลงทุนในสินทรัพยอื่น

 ซึ่งการลงทุนตางๆ นั้น มีพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 62 และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติควบคุมอีกที ซึ่งเปนหลักประกันวาสหกรณนําเงินไปลงทุนอยางถูกกฎหมายและมีความเสี่ยง

นอยมาก จากนั้นเราก็จะดูวาเงินประเภทใดควรนําไปลงทุนระยะสั้น เงินประเภทใดควรนําไปลงทุนระยะยาว

ซึ่งสามารถแบงไดตามตาราง ดงันี้ 

การลงทุน
      ของสหกรณ

ธารินี
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ขอควรระวัง อยาไดลงทุนระยะยาวมากจนเกินเหตุ จะทําใหขาดสภาพคลองเปนผลเสียหายแก

การดําเนินงานของสหกรณได

วิธีการนําเงินไปลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่ดี โดยวิธีของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทําดังนี้

  1. นําเงินที่เหลือจากการลงทุนอื่นไปซื้อตราสารหนี้ คือ พันธบัตร หุนกู ใหเปนไปตามประกาศ

   ของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ

  2. เมื่อไดตราสารหนี้แลว นาํไปคํ้าประกนัเงนิกูจากธนาคารตางๆ กระจายไวหลายธนาคาร

  3. เมื่อใดประสงคจะใชเงินมาลงทุน ใหกูจากธนาคารเหลานี้ เปนเงินกูระยะสั้น 14 วัน 30 วัน

   หรอื 60 วนั โดยพจิารณาธนาคารที่คดิอตัราดอกเบี้ยตํ่าสดุ

  4. นาํเงนิที่กูนี้ไปซื้อพนัธบตัรหรอืหุนกูระยะยาวไมเกนิ 10 ป โดยเฉลี่ยการลงทนุใหใกลเคยีงกนัตั้งแต 

   1 ป ถงึ 10 ป ทาํใหมเีงนิลงทนุครบกาํหนดทกุ ๆ ป

  5. โดยทั่วไปประมาณไมเกิน 45 วัน จะไดรับตราสารหนี้ พรอมที่จะนําไปคํ้าประกันเงินกูกับ

   ธนาคารเพิ่มขึ้นอกี

  6. กูธนาคารเพิ่มขึ้นอีก แลวนําไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ฉบับใหม แลวทําซํ้าเชนนี้ไปเรื่อยๆ แตตอง

   ไมเกินวงเงินกูยืมที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งปจจุบันนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  

   ไดกูเงนิจากธนาคารเฉลี่ยอตัราดอกเบี้ยรอยละ 2.31 ตอป

  7. ผลตอบแทนการลงทนุตั้งแต 5 ปขึ้นไป ควรมอีตัราไมนอยกวารอยละ 4.50 ตอป ฉะนั้น สหกรณ

   จะไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 2.19 ตอป (4.50 - 2.31) ถาทาํซํ้าหลายรอบจะไดผลกาํไร

   เพิ่มขึ้น

 สหกรณบางแหง เมื่อมีเงินเหลือจะแกไขระเบียบเงินกูโดยเพิ่มวงเงินกูยืมใหสมาชิกสามารถกูเงิน

ไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหเงินที่เหลือหมดไป ถายังมีเงินเหลืออยูอีก สหกรณจะขยายเวลาการชําระหนี้เงินกูใหยาวมากขึ้น 

เพื่อใหสมาชกิสามารถกูได การทาํเชนนี้ไมเปนการสมควร ทาํใหสมาชกิมหีนี้เพิ่มขึ้น ควรจะนาํเงนิที่เหลอืดงักลาว

ไปลงทนุภายนอก แลวนาํผลตอบแทนมาใหสมาชกิของตนจะดกีวา

  นี่คือวิธีการใชเงินทํางานใหไดผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ใครจะนําไปปรับใชก็ไมสงวนลิขสิทธิ์นะคะ

แตทั้งนี้ การลงทุนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทําโดยความรอบคอบและพิจารณาหาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน

กอนการตดัสนิใจลงทนุ และขอสาํคญัตองไมผดิกฎหมายดวยคะ

ขอขอบคณุ ขอมูลจากเอกสารบรรยาย เรื่อง “การวางแผนการลงทนุ” โดยรองศาสตราจารย ดร.สวสัดิ์ แสงบางปลา

1. ทนุเรอืนหุน - 100%

2. ทนุสาํรอง - 100%

3. ทนุสะสม 10% 90%

4. กาํไรสทุธ ิ 100% -

5. เงนิรบัฝาก 10% 90%

6. เงนิกูยมื 100%

เงินลงทุน
การลงทุน

ระยะสั้น ระยะยาว
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ ดังนี้

■   สัมมนาปฏิบัติธรรม

พ. 30 ก.ย. 2558
ครบรอบ 8 ป

วทิยาลยัวทิยาศาสตรสาธารณสขุ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

กรรมการ
รศ.ดร.รัตนา สําโรงทอง

รองคณบดี

อ. 20 ต.ค. 2558

แสดงความยนิดี
ผศ.น.สพ.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

ในโอกาสไดรบัแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

คณะกรรมการดาํเนนิการ
สหกรณออมทรพัยจฬุาฯแสดงความยนิดี

นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
ในโอกาสไดรบัการเลอืกตั้งให

ดาํรงตาํแหนงประธานชมรมผูจดัการสหกรณ
ออมทรพัยแหงประเทศไทย

ดาํรงตาํแหนงประธานชมรมผูจดัการ
สหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย

-

-

พฤ. 22 ต.ค. 2558
ครบรอบ 77 ป

คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี

คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย

รองประธานกรรมการ
นายศิริศักดิ์ สีคําภา

กรรมการ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร

คณบดี

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัสมัมนาสมาชกิเพื่อการปฏบิตัธิรรม
ในหัวขอ “ความสุข สรางไดดวยตนเอง” เพื่อสงเสริมใหสมาชิก 
ไดรวมตั้งจิตอธิษฐาน งดเวนอบายมุขและสิ่งไมดีทั้งหลายตลอดจน
บาํเพญ็บญุ รกัษาศลี ปฏบิตัธิรรม ฟงธรรม อบรมโดย พระอาจารย

กัณหา สุขกาโม เจาอาวาส และคณะสงฆ มสีมาชกิเขารวมสมัมนา
จํานวน 49 คน ณ ศูนยปฏิบัติธรรม วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม 
อ.วงันํ้าเขยีว จ.นครราชสมีา เมื่อวนัที่ 16-18 ตลุาคม 2558

วทิยาลยัวทิยาศาสตรสาธารณสขุ
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แวดวง สอ.จฬ.

■   ตลาดนัดสหกรณ

■   คายครอบครัว

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดักจิกรรมคายครอบครวัใหกบัสมาชกิ

สหกรณ เพื่อปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม เรียนรูวิธี

การรกัษา อนรุกัษสิ่งแวดลอม เรยีนรูวธิกีารปลกูปา เรยีนรูการอยูรวมกนั

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัว

ใหอบอุนยิ่งขึ้น โดยมี นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล ผูอํานวยการ

ศนูยฝกอบรมที่ 2 ใหการตอนรบั และ นายจริะเดช บญุมาก เจาหนาที่

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัโครงการตลาดนดัสนิคาสหกรณภาคการเกษตร “ตลาดนดัสหกรณ” เพื่อสงเสรมิสนบัสนนุและกระจาย

สินคาเกษตรสูชุมชน เปนการชวยเหลือใหเกษตรกรมีรายได ชวยเหลือตนเองได อีกทั้งยังใหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และ

ประชาชนทั่วไปไดจับจายใชสอยสินคาดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม โดยไดรับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ และ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ รวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการ ณ ลานจอดรถขาง

ศาลาพระเกี้ยว จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2558

กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื เปนวทิยากรบรรยาย พรอมทมีงาน มคีรอบครวัสมาชกิเขารวมกจิกรรมจาํนวน 16 ครอบครวั 

จาํนวนรวม 51 คน ณ ศูนยฝกอบรมอทุยานแหงชาตเิขาใหญ จ.นครราชสมีา เมื่อวนัที่ 16-18 ตลุาคม 2558
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PR CU Coop.

คายครอบครัว
สานสายใย...อนรุกัษปาไม

กิจกรรมภายในคายครอบครัว
 1. กิจกรรมดูนก ใหนองๆและผูปกครอง ฝกใชกลองดูนก และกลองสองทางไกล โดยทีมพี่เลี้ยงวิทยากร
ไดสอนเทคนิคการใชกลองดูนกอยางถูกวิธี เพื่อปองกันอาการเวียนศีรษะ และปรับสายตาใหเขากับเลนสที่ติดมากับ
กลองสองดูนก เพื่อปองกนัแสงที่จะเขามากระทบกบัมานตา และไมควรสองไปทางที่มแีสงจา เพราะอาจทาํใหตาบอดได
 2. กิจกรรมหุงหาอาหารปา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ใหทุกคนในครอบครัวไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
โดยวทิยากรไดทาํการสาธติวธิกีารกอกองไฟจากเศษกิ่งไม การหงุขาวโดยใชกระบอกไมไผ และการตมไขดวยถงุพลาสตกิ
ซึ่งเปนมวีธิทีี่คอนขางแปลก ทาํใหไดรบัความสนใจจากทกุครอบครวัเปนอยางมาก
 3. กจิกรรมเดนิปา กจิกรรมนี้ เปนการทดสอบพละกาํลงั ความแขง็แรง และทดสอบจติใจของเดก็ๆ โดยที่ไมมี
ผูปกครองติดตามไป ในการเดินเขาไปในปาลึกมีเพียงแคนองๆ เยาวชน วิทยากรและเจาหนาที่ของอุทยานเทานั้น 
เพื่อใหนองๆ ไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ระยะทางในการเดินปา ประมาณ 3 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินปา
นานถงึ 6 ชั่วโมง ระหวางทางวทิยากรจะบรรยายเกี่ยวกบัระบบนเิวศนในผนืปา สรางจติสาํนกึ “ปาคือเพี่อนของเรา” 
ระหวางเดินไปนั้น เต็มไปดวยความยากลําบาก ทั้งเสนทางที่ชันและลื่นจากใบไมที่ชุมนํ้า ดินโคลนที่มีความเปยกนุม
พรอมที่จะดูดเทาของเราใหติดโคลนไดตลอดเวลา ทากดูดเลือดที่ชุกชุม รอยเทาสัตว 4 เทา ลอยขวนตนไมของหม ี
เสยีงหมาปาที่หอนโหยหวนยามพลบคํ่า สิ่งเหลานี้ เปนประสบการณจรงิที่ทาทายพละกาํลงัและจติใจนองๆ ตลอดเวลา
การเดนิปา และถอืวานองๆ ประสบความสาํเรจ็ เอาชนะความกลวัได โดยผูปกครองจะไปรอรบันองๆ ที่ปากทางออก
จากปาอกีฝงหนึ่งของเสนทางที่เดนิ
 4. กิจกรรมประดิษฐพวงกุญแจจักรยานจากลวดออน เปนกิจกรรมที่คลายความกังวลใหกับผูปกครอง
ระหวางที่รอลูกๆ ที่เขาไปในปาเพื่อสัมผัสประสบการณครั้งยิ่งใหญ การประดิษฐพวงกุญแจจักรยานจากลวดออน 
ทาํคอนขางยากมาก เนื่องจากตวัลวดมคีวามออนตวัสูง เมื่อนาํคมีมาดดัลวดอาจทาํใหลวดหกัไดงาย ดงันั้นระหวางทาํ 
ผูปกครองจะตองมสีมาธแิละใชความเบามอืเปนอยางมากจงึจะไดผลงานที่ออกมาสวยงาม กจิกรรมนี้หากมองผวิเผนิอาจ
ไมมีอะไร แตแฝงไปดวยความรักและความเปนหวง ที่ผูปกครองตั้งใจมอบใหแกลูกของตนเอง หลังจากนั้นในชวงเย็น

 “ครอบครัว คือ การรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพัน มีปฏิสัมพันธ และชวยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัว
เปนสถาบนัสงัคมทีเ่ลก็ทีส่ดุ แตเปนสถาบนัทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุ เพราะเปนหนวยสงัคมแรกทีห่ลอหลอมชวีติของคนในครอบครวั
ใหการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน อาจกลาวไดวา ครอบครัวเปนแหลงผลิตคนเขาสูสังคม สังคมจะดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ครอบครัว”
 สวสัดผีูอานทกุทาน เมื่อวนัที่ 16-18 ตลุาคม 2558 ที่ผาน สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ไดรเิริ่มกจิกรรมใหม ที่เปน
กจิกรรมสงเสรมิสถาบนัครอบครวั เรยีนรูเรื่องการอนรุกัษปาไมและสิ่งแวดลอม กจิกรรมดงักลาวนี้มชีื่อวา “คายครอบครวั” 
มสีมาชกิและครอบครวัลงทะเบยีนรวมกจิกรรมครั้งนี้จาํนวน 16 ครอบครวั รวมกจิกรรมเขาคาย ศกึษาวธิกีารอยูรวมกบั
ธรรมชาตแิละสรางจติสาํนกึใหทกุคนในครอบครวั รู รกัษ สิ่งแวดลอม
 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ไดใหเกยีรต ิเปนประธาน
ในพธิเีปดกจิกรรม คายครอบครวั และไดรบัเกยีรตจิาก คุณเกรียงศักดิ์ จุตรสุขสกุล ผูอาํนวยการศูนยฝกอบรมที่ 2
(เขาใหญ) ใหการตอนรบัและเลาประวตัคิวามเปนมาของศูนยฝกอบรมแหงนี้ใหทกุคนทราบ

แนะนําทีมวิทยากร
 ทมีวทิยากร เปนผูรกัในผนืปาและพรอมอทุศิตนเพื่อธรรมชาต ิ นาํโดย พี่จิระเดช บุญมาก และพี่ๆ  วทิยากร
พี่เลี้ยง จากกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ที่คอยชวยกนัขบัขานเสยีงเพลงเพื่อชวีติ เคลาอารมณกบับรรยากาศ
เย็นสบายและเสียงจิ้งหรีด เรไรของปาเขาใหญ ใหความสนุกสนาน ไปกับการเลนเกมสสันทนาการ สรางความสมัคร
สมานสามคัค ี ใหกบัทกุคนในครอบครวั พรอมสอดแทรกเรื่องราวระบบนเิวศนในผนืปาใหญ เรื่องควรรูเกี่ยวกบัสตัวปา
สงวนในประเทศไทย และสถานการณของปาไมในปจจุบัน ซึ่งทําใหพวกเราไดรับรูวา ปจจุบันนี้ผืนปาและความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติในประเทศไทยเสื่อมโทรมลงอยางนาตกใจ เราทุกคนจึงตองชวยกันรักษา ผืนปาตนนํ้านี้ไวให
อยูกบัเราใหนานที่สดุ เพื่อเปนที่อยูอาศยัและเปนหวงโซอาหารของสรรพสตัวตางๆ เปนแหลงกาํเนดิตนนํ้าลาํธาร ที่เรา
ทกุคนไวใชอปุโภค บรโิภค นั่นเอง
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ใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รัก
เพื่อเปนกาํลงัใจใหนองๆ ที่มคีวามอดทน มคีวามกลา เอาชนะใจตนเองใหออกมาจากปาลกึได

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นอกจากจะสงเสริมเรื่องการออมเงินแลว ยังสงเสริมสถาบันครอบครัวอีกดวย
ทาํใหทกุคนในครอบครวัเขาใจกนัมากขึ้น ขอบคณุคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณที่คอยดูแลเปนอยางด ีมคีวาม
เปนกนัเอง อยากใหสหกรณจดักจิกรรมดีๆ  แบบนี้อกีคะ

คุณกีรติยา เที่ยงหนู

คณะทันตแพทยศาสตร

 ตอนลกูทั้ง 2 คนไปทาํกจิกรรมเดนิปา รูสกึเปนหวงลกูมาก กลวัลกูจะไดรบัอนัตราย แตลกูกเ็อาชนะใจตวัเองได
และกลับมากอดพอกับแมดวยความปลอดภัย ผมอยากขอบคุณ เจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติ เขาใหญ ที่คอยให
ความสนกุสนานและดูแลความปลอดภยัใหกบัพวกเราทกุคนเปนอยางดคีรบั

คุณกุลนาถ สุขศรี

ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ

 ตอนลกูทั้ง 2 คนไปทาํกจิกรรมเดนิปา รูสกึเปนหวงลกูมาก กลวัลกูจะไดรบัอนัตราย แตลกูกเ็อาชนะใจตวัเองได ตอนลกูทั้ง 2 คนไปทาํกจิกรรมเดนิปา รูสกึเปนหวงลกูมาก กลวัลกูจะไดรบัอนัตราย แตลกูกเ็อาชนะใจตวัเองได
และกลับมากอดพอกับแมดวยความปลอดภัย ผมอยากขอบคุณ เจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติ เขาใหญ ที่คอยใหและกลับมากอดพอกับแมดวยความปลอดภัย ผมอยากขอบคุณ เจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติ เขาใหญ ที่คอยให
ความสนกุสนานและดูแลความปลอดภยัใหกบัพวกเราทกุคนเปนอยางดคีรบัความสนกุสนานและดูแลความปลอดภยัใหกบัพวกเราทกุคนเปนอยางดคีรบั

ใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รักใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รัก

 5. กิจกรรมวอลคแรลล่ี วิทยากรพี่เลี้ยงจะทําฐานใหนองๆ และผูปกครอง ไดใช
พลงักาย พลงัใจ และประสานความคดิกนั พชิติคะแนนใหมากที่สดุ เพื่อนาํคะแนนทั้งหมดไปจดัอนัดบั
ครอบครวัใดไดคะแนนสะสมมากที่สดุ จะไดตาํแหนง “สุดยอดคายครอบครัว” พรอมเกยีรตบิตัร
และรางวลัที่พกัในอทุยานแหงชาตดิอยอนิทนนท จ.เชยีงใหม 3 วนั 2 คนื มาครอง ทาํใหทกุครอบครวั 
มกีาํลงัใจและตั้งใจทาํกจิกรรมวอลคแรลลี่เปนอยางมากเพื่อควาชยัชนะมาครอง

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ขอแสดงความยินดี
 สุดทายนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวที่รับรางวัลตางๆ จาก “คายครอบครัว” ในครั้งนี้ดวย

มผีลประกาศดงันี้...

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ไดแก   คุณกีรติยา เที่ยงหนู   และครอบครัว

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวลั “ขวัญใจชาวคาย”  ไดแก   คุณกุลนาถ สุขศรี    และครอบครัว

 รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดคายครอบครัว”   ไดแก   รศ.ดร.พิเชฐ ชาวหา   และครอบครัว

ความในใจที่อยากบอกตอ...
 กิจกรรมมีความหลากหลาย ทั้งสอดแทรกความรู เรื่องราวของปาไม และวิทยากรก็นําเสนอเจตนารมณใน
การสรางความรูสึกใหพวกเรารักษาสิ่งแวดลอมไดดีมาก แตบางกิจกรรมอาจจะตองดูขอบเขตของเวลา เพื่อแบงเวลา
ไปพกัผอนตามอธัยาศยับาง อาจจะตองปรบัตารางกจิกรรมใหมคีวามเหมาะสมกบัเวลาถามกีารจดัครั้งตอไป แตทกุอยาง
ในภาพรวมถอืวาดมีาก และมปีระโยชนตอผูเขารวมกจิกรรมทกุคนครับ

รศ.ดร.พิเชฐ ชาวหา
คณะวิทยาศาสตร
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ขายที่ดิน

 ♦ เนื้อที่ 68 ไร 3 งาน 40 ตร.ว. ต.แหลมใหญฝงใต อ.ปากเกรด็ 
จ.นนทบุรี ราคา 170 ลานบาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ 

สาํนกังานระบบกายภาพ โทร. 090-960-0176

 ♦ เนื้อที่ 100 ตร.ว. ถ.ฉลองกรงุ แขวงลาํปลาทวิ เขตลาดกระบงั 
กรงุเทพฯ (2 ชั้น ใกลสนามบนิสวุรรณภูม ิ3 หองนอน 4 หองนํ้า พื้นที่
ภายใน 220 ตร.ม.) ราคา 5,500,000 บาท สนใจติดตอ นางสาว

พัสวรรณ มาลยาภรณ คณะครศุาสตร โทร. 080-571-8967

ขายทาวนเฮาส

 ♦ เคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. ถ.กําแพงเพชร 6 แยก 7 
แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ (2 ชั้น 2 หองนอน 2 หองนํ้า) 
ราคา 1,800,000 บาท สนใจตดิตอ นางกมลพร ศิระมาด สาํนกังาน
มหาวทิยาลยั โทร. 086-901-8059, 080-977-8744

 ♦ หมูบานบานใหม (ของ L&H) ซ.คูบอน 28 เนื้อที่ 28 ตร.ว. 
พื้นที่ใชสอย 142 ตร.ม. (3 ชั้น 3 หองนอน 3 หองนํ้า มุงลวด เหลก็ดดั
ทั้งหลงั เครื่องทาํนํ้าอุน 1 และแอร 1) ราคา 3,000,000 บาท สนใจ
ติดตอ อ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒนบุตรสิริ คณะทันตแพทยศาสตร 
โทร. 085-383-9172

 ♦ หมูบานทุงสองหอง เนื้อที่ 20 ตร.ม. ถ.วภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ 
ราคา 580,000 บาท สนใจตดิตอ นายพารา รืน่สนุทร คณะเภสชัศาสตร 
โทร. 089-751-7754

ขาย/ใหเชาคอนโดมิเนียม

 ♦ Life@Pahol-Ari คอนโดมเินยีม เนื้อที่ 41 ตร.ม. 300 เมตรจาก 
BTS สะพานควาย กรงุเทพฯ (ตดิถนนใหญ ชั้น 17  1 หองนอน 1 หองนั่งเลน 
1 หองครัว 1 หองนํ้า พรอมสระวายนํ้า ซาวนา และฟตเนส) ราคา 
4,200,000 บาท สนใจติดตอ นพ.ปรัตถ ถิราติ คณะแพทยศาสตร 
โทร. 087-021-0142  id Line : thebun

ขาว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

 ♦ รชิพารค บางซอน เนื้อที่ 30.84 ตร.ม. ถ.กรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวง
วงศสวาง เขตบางซื่อ กรงุเทพฯ (เฟอรนเิจอรครบพรอมอยู) ราคาขาย 
2,400,000 บาท หรอืใหเชาราคา 8,500 บาทตอเดอืน (หากกู ธ.อ.ส. 
ซื้อตอ ลดราคาใหอกี 50,000 บาท) สนใจตดิตอ อ.นวรัตน ธัญญศิริ 

คณะครศุาสตร โทร. 089-662-5719

ขายรถยนต

 ♦ ฮอนดา รุนซวีคิ ป 2537 สเีทาฟา เครื่องยนต 1500 ซซี ี(สภาพด ี
ใขมอืเดยีว ราคาตอรองไดนดิหนอย) ราคา 60,000 บาท สนใจตดิตอ 
นางวรรณา ปูรณโชติ คณะครศุาสตร โทร 086-991-8445

อื่นๆ

 ♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบรชวัร 
แผนพบัใบปลวิ สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ จดัเลยเอาท รายงานประจาํป 
วารสารรายเดือน รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส

คณะสตัวแพทยศาสตร โทร. 081-428-7785, 089-481-4281

 ♦ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จาํหนายโลงศพ จดัดอกไม
หนาหบีศพ ของชาํรวยงานศพ และโลงศพฟรสีาํหรบัศพไรญาต ิสนใจ
ตดิตอ นายประทีป เยาวกุล โรงพมิพแหงจฬุาฯ โทร. 085-079-1069

 ♦ บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ เพื่อเดินทางทองเที่ยวเปน
หมูคณะ ทศันศกึษา สมัมนา ดงูาน ตลอดจนเดนิทางพกัผอน ทมีงาน
ยนิดใีหบรกิาร สนใจตดิตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอกัษรศาสตร 
โทร. 087-099-6969

 ♦ รับจางลางแอร ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล สนใจตดิตอ 
นายสุเมธ ชื่นรส สมาชกิสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486

 ♦ รับจางขับรถ วันเสาร-อาทิตย มีใบขับขี่สวนบุคคล ขับรถสุภาพ 

ซื่อสตัย สนใจตดิตอ นายสเุมธ ชืน่รส สมาชกิสมทบ โทร. 094-889-6895, 

098-246-1486

นายประเสริฐ วงษทับทิม คณะแพทยศาสตร
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 หามฉกีออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน พ.ย. 2558

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ตุลาคม 2558

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

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  198  คน ตอบถูก  161  คน ตอบผิด   27  คน

àµÔÁÊÃÐ·Õ่ËÒÂä»àµÔÁÊÃÐ·Õ่ËÒÂä»

1. นางลําพาย วัชรากร   292701    วิทยาศาสตร

2. นางสาวรัตนา ธนีสรรค   332431    สํานักตรวจสอบ

3. นางวัลลภา จารุวีรชน   352411    ทันตแพทยศาสตร

4. นางสังวาล ทองเปลี่ยน   362008    สํานักงานมหาวิทยาลัย

5. นายเฉลิมพล โพธิกุล   451154    นิติศาสตร

วิธีทํา คําที่ใหมาสระหายไปทําใหอานไมไดความหมาย ใหนําสระที่ใหมาไปใสในตําแหนงใหถูกตอง
ก็จะกลายเปนคํา ตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนของสระแตละตัวที่ใหมา ใชไดเพียงครั้งเดียว เมื่อเติม
ครบแลว สระที่ใหมาตองไมเหลือเลย

เหรียญ 10 บาท 

 11 เหรียญ

  เหรียญ 5 บาท

 13 เหรียญ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สาขา 3
คณะแพทยศาสตร

ยายสถานที่ใหบริการเปน 
ตึก/อาคาร แพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร

สมาชิกสามารถใชแอพพลิเคชั่น
cu savings coop ดูขอมูลใดไดบาง
(เลือกตอบ 1 ขอ)

-ะ / -ะ / -ะ / -า / -า / -า / -า / - ั / - ั / - ั / - ุ / - ุ / - ้ / แ-

1.  ฟ ส ง (3) 

2.  ย ว ช น (1)

3.  ห ฤ ท ย (1)

4.  ป ร จ (2)

5.  ง อ ห ย (1)

6.  ก ร บ ง (2)

7.  ข ว ญ ต (2)

8.  ช ง ก (2)

นางสาวณิชาภา ชนาธิปรัตนกุล ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

6. นายศุกรสรรพ พุทธกุลอนันต  510693    วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

7. นางสาวธนพร วุฒิภาพ   533487    พาณิชยศาสตรและการบัญชี

8. นางสาวอรวรรณ ทองยา   533598    เศรษฐศาสตร

9. นายสมยศ ศรีวานิชย   E25975    สมาชิกสมทบ

10. นายพลกิตต เบศรภิญโญวงศ  E32505    สมาชิกสมทบ
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คําถามจากสมาชิก :

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

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

¤íÒµÍº
จากคําถามของสมาชิก จึงไดสอบถามสมาชิกทานอื่นที่ไดดาวนโหลด “cu savings coop 

แอพพลิเคชั่น มาใชแลว วามีประโยชนกับทานอยางไร”

 ผศ.นิพนธ กิติกุล สมาชกิเกษยีณอายรุาชการ : ผมสามารถเชค็ยอดเงนิหุนผานแอพพลเิคชั่นทั้งยอด
หุนรวม และหุนรายเดือน และยังดูรายละเอียดการสงหุนยอนหลังได นอกจากนั้นยังดูประวัติการรับเงินสวัสดิการ
ของสหกรณวาเคยไดรับเงินสวัสดิการตัวไหนไปแลวบาง ยื่นเอกสารวันที่เทาไร และไดรับเงินวันที่เทาไร
จาํนวนเงนิเทาไร ดจีรงิๆ ครบั

 ผศ.น.สพ.ดร.ทลิดสิร รุงเรอืงกจิไกร สมาชกิคณะสตัวแพทยศาสตร : แอพพลเิคชั่นมปีระโยชนกบั
ผมหลายๆ อยาง ที่ผมใชงานอยูประจาํคอื การดยูอดเงนิฝากออมทรพัยที่มใีนสหกรณ เพราะหลายครั้งที่ผมไมสะดวก
ไปฝากเงินดวยตนเอง จึงตองรบกวนใหเจาหนาที่หรือลูกศิษยเอาเงินไปฝากให ผมก็สามารถตรวจสอบไดวา 
เงินยอดนั้นเขาบัญชีแลว ซึ่งขอมูลที่แสดงในแอพฯ คอนขาง real time มาก แอพฯ ยังสามารถดูรายละเอียด
ยอนหลงัในบญัชวีามฝีากถอนเงนิวนัไหน ยอดเงนิเทาไหร และผมชอบที่สดุ คอื sms แจงเตอืนเมื่อมกีารเคลื่อนไหว
บัญชีของผมทั้งเงินเขาและเงินออก นอกจากบัญชีออมทรัพย บัญชีเงินฝากประจํา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ
เงินออมปลอดภาษีก็ดูขอมูลไดดวย นอกจากนี้ยังใชตรวจสอบวาผมไดรับเงินสวัสดิการเรื่องไหนไปแลวบาง เชน 
การบวช การรกัษาพยาบาล การเปนโสด การแตงงาน การมบีตุร เปนตน

 นายชลวุฒิ พูลสมบัต ิสมาชกิสงักดัสถาบนัภาษา : หวัขอที่ผมใชงานจากแอพพลเิคชั่นมากที่สดุ คอื
เงินกู ในหัวขอนี้จะบอกขอมูลเงินกูของเราทั้งหมด ไมวาจะเปนประเภทฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ และประเภทอื่นๆ
พรอมรายละเอียดการสงเงินกูนั้นๆ สงแลวกี่งวด เงินตนเทาไร ดอกเบี้ยเทาไร ทั้งยังดูขอมูลการคํ้าประกัน
เริ่มตั้งแตสทิธใินการคํ้าประกนั มเีทาไร เหลอืเทาไร เราคํ้าประกนัใหใคร และใครคํ้าประกนัใหเรา

 นอกจากขอมูลสวนตัวตางๆ ที่แตละคนจะดูไดแลว แอพพลิเคชั่นยังใหประโยชนในการดูขอมูลขาวสาร
ของสหกรณ ไมวาจะเปนประวัติสหกรณ ที่ตั้งสํานักงานและสาขาตางๆ ขอมูลการรับสมัครสมาชิก การลาออก
จากสมาชิก การใหบริการตางๆ ทั้งเงินฝาก เงินกู หรือการรับสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยตางๆ การฝากเงิน 
การฝากเช็ค รูปภาพกิจกรรมตางๆ รวมถึงขาวประชาสัมพันธของสหกรณที่ถูกตองแมนยําไมตองฟงตอๆ กันมา 
และอีกมากมาย โดยสมาชิกที่สนใจสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น cu savings coop ไดจาก app store และ 
play store และขอรหสัการเขาใชงานที่โทร. 02-218-0555 ตอ 1800 ไดเลยคะ 

คําถาม แอพพลิเคชั่นของสหกรณมีประโยชนอยางไร
วิธีการดาวนโหลด และเขาใชงานอยางไร

เรื่อง การเสนอวาระเพิ่มในที่ประชุมใหญของสมาชิกสหกรณ
  สหกรณมีการจัดประชุมใหญสามัญประจําป แตมีสมาชิกไดเสนอเพิ่มวาระเร่ืองตางๆ ใหที่ประชุมไดพิจารณาโดยขอเพ่ิม

ในวันที่ประชุมใหญ (ระหวางการประชุม) และในวาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหรือเพื่อทราบ จะสามารถ

กระทําไดหรือไม

  การประชมุใหญสามญัประจาํป สหกรณจะกาํหนดวาระตางๆ ไวอยางชดัเจน รวมทั้งกาํหนดวาระเรื่องอื่นๆ (ถาม)ี ไวดวย และเปดโอกาส

ใหสมาชกิพจิารณาเพื่อลงมต ิทั้งการอนมุตั ิหรอืการรบัทราบของแตละวาระ ดงันั้น การที่สมาชกิขอเพิ่มวาระในวนัที่ประชมุใหญโดยไมแจงลวงหนา 

จึงไมสามารถกระทําได ซึ่งสมาชิกสามารถใชสิทธิในการเสนอเรื่องตางๆ ในวาระอื่นๆ ได แตการพิจารณาของที่ประชุมใหญอาจจะไมไดขอยุติ

ในทนัท ีซึ่งคณะกรรมการดาํเนนิการจะตองรบัขอเสนอนาํไปพจิารณาอกีครั้งหนึ่ง เพื่อนําเสนอในการประชุมใหญคราวตอไป

มุมกฎหมายใกลตัวสมาชิกมุมกฎหมายใกลตัวสมาชิก

จากหนงัสอืพมิพสยามรฐั ฉบบัวนัที่ 20 กมุภาพนัธ 255814 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
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขท่ีบัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไวขางตน) พรอมสาํเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ
เพ่ือเขียนใบนาํฝากเขาบญัชีของผูฝากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ประกาศขายทอดตลาด
 ทีด่นิมสีิง่ปลกูสราง คอื ทาวนเฮาส 2 ชัน้ กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เลขทะเบยีนที ่49/6 โฉนดเลขที ่69259 เลขท่ีดิน 57 

เลมที ่693 เลขหนา 59 หนาสาํรวจ 2346 เนือ้ทีต่ามโฉนด 25 ตร.ว. ต.เสาธงหนิ (บางกระบอื) อ.บางใหญ (บางบวัทอง) จ.นนทบรุี 

ราคาประเมินเจาพนักงาน 490,000.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

  นัดที่  1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

  นัดที่  2 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

  นัดที่  3 ในวันที่ 8 มกราคม 2559

  นัดที่  4 ในวันที่ 29 มกราคม 2559

  นัดที่  5 ในวันที่ 19 กุมภาพันธุ 2559

  นัดที่  6 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 146 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ทาทราย 

อ. เมือง จ.นนทบุรี นางสาวอริสษา เอกะสิงห เจาของสํานวน หนาบัญชี 5610001924 โทร. (02)5269951, 088-8796898

โทรสาร (02) 5269950 ในวันและเวลาราชการ หรือท่ี www.led.go.th หรือท่ีฝายนิติการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร.

0-2218-0555 ตอ 2102

ตองติดตอที่สหกรณ
ฝายเงินฝาก

โทร 02-218-0555 ตอ 1502, 1802-5

ตองติดตอที่สหกรณ

หากสมาชิกมีความประสงค
จะฝากประจําตอ

เมื่อครบกําหนด
สหกรณ์จะโอนเงินต้น

พร้อมดอกเบี้ยเข้าที่บัญชี
ออมทรัพย์ของสมาชิก
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