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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

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
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

เริ่มตั้งแต่วันที่ 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

 โทรศัพท์0-2218-0555 โทรสาร0-2611-7411
 ฝายการเงิน ต่อ1501,1503
 ฝายเงินกู้ ต่อ1401,1806-1811
 ฝายเงินฝาก ต่อ1502,1802-1805
 ฝายทะเบียนสมาชิก ต่อ1301,1812-1813
 ฝายธุรการ ต่อ1201-1205
 ฝายประชาสัมพันธ์ ต่อ1101,1800
 ฝายบัญชี ต่อ1601-1603
 ฝายสินเชื่อและการลงทุน ต่อ1701-1703
 ฝายนิติการ ต่อ2101-2102
 ฝายอาคารสถานที่ฯ ต่อ2201-2202
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ2001-2004
 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ2301-2302
 สาขา1อาคารจุลจักรพงษ์ 0-2218-7037
 สาขา2คณะเภสัชศาสตร์ 0-2218-8430
 สาขา3คณะแพทยศาสตร์ 0-2256-4488
 สาขา4อาคารบรมราชกุมารี 0-2218-4913
 สาขา5คณะครุศาสตร์ 0-2218-2520
 สาขา6คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039
 สาขา7คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2218-8826

 เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร
 ส�านักงาน 08.30-15.30น.
 สาขา1และ5 08.45-15.15น.
 สาขา2,3,4,6และ7 08.45-15.15น.(พัก12.30-
  13.30น.)

รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
อ.ชาญวิทย์ อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์รุ่งเรืองกิจไกร

น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค์ เพชรสุก
น.ส.ธารินี ทองสงฆ์
นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร ช่วยวงศ์
นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข์

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

“หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทํามา คิดมา
แตโบราณกาล จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญ เปนคลายๆ ธนาคารความรู

และเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําให มนุษยกาวหนาไดโดยแท”

“หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทํามา คิดมา
แตโบราณกาล จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญ เปนคลายๆ ธนาคารความรู

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ
ในโอกาสที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2557 พ.ย. 2558 ธ.ค. 2558
หน่วย:บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,609 15,646

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,468 11,548 11,570

  - สมาชิกสมทบ 3,851 4,060 4,075

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 38,310,794,955.28 37,239,023,391.83

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,586,516,171.64 5,645,460,381.29

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 11,990,194,854.06 11,593,889,886.68

  1.3  เงินลงทุน 18,084,273,452.48 20,249,792,934.06 19,692,347,625.24

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 745,882,611.31 661,969,777.40

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 17,670,422,033.90 17,226,409,783.95

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,833,488,288.85 1,803,968,063.89

  1.4  สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 484,290,995.52 307,325,498.62

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 21,733,099,487.25 20,558,902,190.12

  2.1  เงินกูยืม 5,300,000,000.00 7,415,000,000.00 6,295,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 13,280,413,647.15 13,356,344,798.32

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 672,824,972.17 675,026,222.47

  2.4  หนี้สินอื่น 202,226,900.83 364,860,867.93 232,531,169.33

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 16,577,695,468.03 16,680,121,201.71

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 12,412,929,330.00 12,473,453,690.00

  3.2  ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,145,551,994.56 2,147,461,629.40

  3.3  ทุนสะสม 763,513,079.43 739,766,098.84 737,893,460.08

  3.4  อื่นๆ 540,211,576.58 486,610,005.83 543,294,510.08

  3.5  กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 792,838,038.80 778,017,912.15

4.  รายได  1,797,825,411.57 1,460,495,889.07 1,528,516,638.32

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 232,750,084.74 253,710,303.16

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 497,183,991.64 539,961,576.28

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 640,309,244.49 690,963,930.87

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 90,252,568.20 43,880,828.01

5.   คาใชจาย 760,930,235.19 667,657,850.27 750,498,726.17

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 513,937,351.95 561,953,390.86

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 153,720,498.32 188,545,335.31
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ผานไปแลวกบัการประชมุเสนอแนะการจดัสรรผลกาํไรสทุธ ิประจาํป 2558 เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 

2559 ที่หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้ จัดสรรเงินปนผล

ใหสมาชกิในอตัรารอยละ 5.5 และเงนิเฉลี่ยคนืในอตัรารอยละ 45 (เงนิเฉลี่ยคนืจากอตัราดอกเบี้ยเงนิกู

รอยละ 5) ทั้งนี้คณะกรรมการดาํเนนิการจะนาํผลการประชมุเสนอตอที่ประชมุใหญสามญัประจาํป 2558 

ในวนัพฤหสับดทีี่ 11 กมุภาพนัธ 2559 ตอไป

 การเขารวมประชุมใหญเพื่อออกเสียง และเสนอความคิดเห็น เปนหนาที่ของสมาชิก

ผมจงึอยากเชญิชวนใหสมาชกิทกุทานเขารวมการประชมุใหญสามญัประจาํป 2558  โดยพรอมเพรยีงกนั

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ณ อาคารมหิตลาธิเบศร สําหรับสมาชิก

อาวโุส อายเุกนิกวา 60 ป ขึ้นไปที่มาลงชื่อเขารวมประชมุจะไดกร็บัคาพาหนะ ทานละ 400 บาท เชนเดมิครบั

 เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผานมา นอกจากจะเปนวนัครบรอบ 55 ป สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

สหกรณยังไดกาวไปสูนวัตกรรมใหมอีกขั้นหนึ่ง ก็คือ การพัฒนาระบบการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ

ผานตู ATM ของธนาคารกรุงศรีแบบ Online ซึ่งจะเปนประโยชนตอสมาชิกในการใชงานเปนอยางมาก 

สามารถดูยอดคงเหลอืหลงัการเบกิถอน ผานแอพพลเิคชั่นของสหกรณไดทนัท ีและระบบยงัปรบัวงเงนิ

ใหสมาชกิเบกิถอนไดตามจรงิ สงูสดุไมเกนิ 100,000 บาทตอวนั อกีดวย สมาชกิสามารถตดิตามอานรายละเอยีด

ไดในเลมนี้ไดเลยครบั

 อีกประเด็นหนึ่งที่จะแจงใหสมาชิกทราบ คือเรื่องการปรับเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห

เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ สหกรณจะจายเงินสงเคราะหศพสมาชิกที่ถึงแกกรรมตามระเบียบ

สวสัดกิารฯ เสยีชวีติปกต ิจากเดมิ 500,000 บาท เพิ่มเปน 600,000 บาท หากเสยีชวีติดวยอบุตัเิหต ุ

สหกรณจายสมทบใหเพิ่มอกี 500,000 บาท เทาเดมิ รวมเปนเงนิ 1,100,000 บาท สมาชกิสามารถตดิตาม

อานรายละเอยีดไดในเลมนี้ไดเชนกนัครบั

 สุดทายหากสมาชิกมีขอสงสัยประการใดจะสอบถามผมเพิ่มเติม สามารถติดตอผมไดโดยตรง

ที่เบอรโทร. 081-617-1358 สวสัดคีรบั
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อยากฉลาด

ชิงชาหมุน

ตองไมพลาด

ขอบคณุขอมูล จาก http://men.sanook.com

10 วิธี
“คนเราเลือกเกิดไมไดแตสามารถเลือกที่จะเปนได”

 ประโยคทองนี้ยงัคงใชไดทกุยคุทกุสมยั และกเ็ชนกนั ที่คนทกุคนเกดิมาไมไดเปนคน “ฉลาด” ตั้งแตเกดิ 
อยูที่เราเปนคนกาํหนดเองทั้งนั้น และหากคณุอยากเปนคนฉลาดรบัปใหม 2559 วนันี้ขอเสนอ 10 นสิยัชวยทาํให
เรากลายเปนคนฉลาดได

1. คิด 10 ไอเดียใหมๆ ในทุกๆ วัน
 การเริ่มตนคิดอะไรใหมๆ ก็เหมือนเปนการออกกําลังกาย
ของกลามเนื้อสมองอยางหนึ่งที่จะชวยพฒันาสมอง ไมจาํเปนตอง
เปนความคิดที่ดีเลิศเสมอไป ขอแคลองคิด ฝกคิดก็เพียงพอแลว 
และอยาทอเด็ดขาด เพราะคุณอาจมีเงินรอยลานจากความคิด
งายๆ กไ็ดนะ

2.  อานหนังสือพิมพ
 คุณจะไดรับรูขอมูลขาวสารที่สดใหมเสมอ เมื่อเวลา
เขาสงัคมคณุจะไดคยุกบัเพื่อนๆ แบบรูเรื่อง

3. สรางความเห็นที่แตกตางกัน
 พยายามแสดงความคิดเห็นในแงมุมที่แตกตางออกไป 
คดิหลายๆ ดาน คดินอกกรอบ มนัจะชวยใหคณุเปดรบัสิ่งใหมๆ 
และตองยอมรบัความคดิเหน็ของผูอื่นดวย

4. อานหนังสอืหนึง่บทในชีวิตประจาํวัน
 จะเปนนิยายหรือไมใชนิยายก็ได ที่สําคัญ คือ การอาน
เปนหัวใจสําหรับการออกกําลังกายของสมอง และพอกพูน
ความรูไปเรื่อยๆ

5. หาเร่ืองทีส่นใจและศกึษาอยางจรงิจัง
 คนหาตัวเองใหเจอวาชอบอะไรหรือสนใจเรื่องไหนเปน
พเิศษ และพยายามคนควาอยางจรงิจงัใหเปนผูรูจรงิในเรื่องๆ นั้น 
จากการที่คณุสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจตอยอดใหไปในอกีหลายๆ 
เรื่อง เลยกไ็ด

6. หาบุคคลที่เปนแรงบันดาลใจ
 จะเปนใครก็ไดขอแคเปนคนที่มีแนวคิดที่เจงๆ มีวิถีชีวิต
ที่นาเปนแบบอยาง หากคดิไมออกลองถามกูเกิ้ลดูกไ็ดนะ

7. แบงปนความรูสูผูอื่น
 การสอนผูอื่นเสมือนเปนการทบทวนความรูที่เราไดอาน 
คิด แสวงหามา เปนการชวยเสริมสรางความรูของคุณ อีกทั้ง
มนัยงัทาํใหคณุดูฉลาดขึ้นอกีดวย

8. บันทึกสิ่งที่คุณเรียนรู
 จะจดใสกระดาษหรือเขียนเปนบล็อคลงในโซเชียลมีเดีย
ก็ได เมื่อคุณลืมเรื่องราวที่สําคัญใดก็สามารถนํามาอานทบทวน
ได ทั้งการจดบนัทกึจะทาํใหคณุเปนคนมคีวามรบัผดิชอบอกีดวย

9.  คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
 ถาเปนไปไดจริงควรจะออกไปเที่ยวกับคนที่มีความรู
ความฉลาดกวาคณุ เพราะคนเหลานี้จะสอนสิ่งใหมๆ เวลาที่คณุ
เหน็พวกเขาทกุคนพูดถงึความรูใหมๆ มนัจะชวยสรางแรงบนัดาล
ใจใหคณุดวย

10. เอาชนะความกลัว
 อยามวัแตกลวัที่จะทาํ อยาผดัวนัประกนัพรุง จงเอาชนะ
ความขี้เกยีจ เพื่อความสาํเรจ็ของคณุเอง

 ไมมีคําวาแกเกินไป ไมมีคําวาสาย
เกินไป ... เริ่มเลยนะคะ
 ไมมีคําวาแกเกินไป ไมมีคําวาสาย
เกินไป ... เริ่มเลยนะคะ

5ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ระบบเดิม ระบบใหม

1.  ฝาก-ถอนเงิน เขาบัญชีสหกรณ
 คาธรรมเนยีม 10 บาท 

ฟรี
  (เฉพาะรายการฝาก)

2. วงเงินเบิกถอนเงินสูงสุดตอวัน 50,000 บาท 100,000 บาท

3. ถอนเงินวันหยุดทําการ/วันหยุดราชการ
 วงเงนิเดยีวกนั วงเงินตอวัน

  กอนวนัหยดุ ไมเวนวันหยุด

4. ถอนเงินผาน ATM และหนาเคานเตอร  

ปรับทันที
 ยอดเงินอัพเดททันที ตรวจสอบยอดผาน รอปรบัยอด 
 CU Savings Coop Application หรือปรับ 1 วนัทาํการ
 สมุดรายงานเงินฝาก

 วนัสหกรณแหงชาต ิตรงกบัวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ของทกุป สบืเนื่องมาจากสหกรณในประเทศตางๆ เจรญิกาวหนาสงผลดี

ในการพฒันาประเทศ สาํหรบัประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแหงรฐั เหน็สมควรนาํวธิกีารสหกรณ เขามาชวยพฒันาประเทศ

ใหประชาชนไดหลดุพนจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร

 พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ พระบดิาแหงการสหกรณไทย ไดทรงสงเสรมิใหกอตั้งสหกรณแหงแรกคอื 

สหกรณวดัจันทร ไมจาํกดัสนิใช ณ ตาํบลวดัจนัทร อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก และทรงเปนนายทะเบยีนสหกรณ (พระองคแรก)

รบัจดทะเบยีนเปนสหกรณแหงแรก เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ เครดติแบบไรฟไฟเซน ที่ไดรบั

ความสาํเรจ็มาแลวในอนิเดยี และพมา ซึ่งทั้งสองประเทศไดสงคนไปศกึษาจากประเทศเยอรมน ี และเมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 

พ.ศ. 2527 ที่ประชมุคณะรฐัมนตรมีมีตกิาํหนดใหวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ของทกุป เปน “วันสหกรณแหงชาติ”

ปจจุบันกฎกระทรวงไดกําหนดประเภทสหกรณที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 กําหนดไว 

7 ประเภท ดังตอไปนี้

 1.  สหกรณการเกษตร ดาํเนนิธรุกจิดานเกษตรกรรม รวบรวม จาํหนายผลติผลทางการเกษตร

 2.  สหกรณประมง    ดาํเนนิธรุกจิดานการประมงและเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า

 3.  สหกรณนิคม    ดาํเนนิธรุกจิจดัสรรที่ดนิใหแกสมาชกิ เพื่อประกอบอาชพีเกษตรกรรม

 4.  สหกรณรานคา    ดาํเนนิธรุกจิดานการจาํหนายสนิคาอปุโภคและบรโิภค 

 5.  สหกรณบริการ ดาํเนนิธรุกจิดานใหสนิเชื่อ ดานเคหสถานการขนสง และจาํหนายสนิคาหตัถกรรม

 6.  สหกรณออมทรัพย ดาํเนนิธรุกจิดานการรบัฝากและใหสนิเชื่อ

 7.  สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ดาํเนนิธรุกจิดานรบัฝากเงนิ ใหสนิเชื่อ จดัหาสนิคา รวบรวมผลผลติ และใหบรกิาร

ÇÑ¹ÊË¡Ã³�áË‹§ªÒµÔ

ที่มา www.cpd.go.th และ www.sanook.com

 ของทกุป สบืเนื่องมาจากสหกรณในประเทศตางๆ เจรญิกาวหนาสงผลดี ของทกุป สบืเนื่องมาจากสหกรณในประเทศตางๆ เจรญิกาวหนาสงผลดี
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PR_CUSavCoop

  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กาวทันเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการใหกับ
สมาชิกใหเกดิประโยชนสงูสุด หากสมาชกิมขีอสงสยัหรือตองการรายละเอยีดเพิม่เติมเก่ียวกบั
บัตรสมาชิกสหกรณ หรือระบบATM รูปแบบใหม สมาชิกสามารถติดตอสหกรณไดโดยตรง 
หรือโทรสอบถามไดที่ 02-218-0555 สหกรณยินดีที่จะใหขอมูลและแนะนําวิธีการใชงานครับ

 สมาชกิหลายทานคงกาํลงัสงสยักนัอยูใชไหมละครบัวา บตัรสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ที่เปนบตัร ATM ของธนาคารกรงุศรฯี นั้น
มีประโยชนและ มีความเปลี่ยนแปลงอยางไร และที่สําคัญคุมคากับการเปดใชบริการขนาดไหน วันนี้ผมจะหาคําตอบมาใหทุกทาน
ไดคลายความสงสยักนัครบั

1.  เพียงบัตรเดียวใชไดทั้งบัญชีออมทรัพยสหกรณและธนาคารกรุงศรีฯ
 ในการใชงานบตัรนี้ สมาชกิสามารถกดถอนเงนิสดไดตามความตองการ ทั้งเงนิที่ฝากอยูกบัธนาคารกรงุศรฯี และเงนิที่ฝากไวกบัสหกรณ
ซึ่งมีขั้นตอนการถอนเงินเหมือนธนาคารทั่วไป แตถาหากสมาชิกตองการเบิกถอนเงินจากบัญชีออทรัพยสหกรณ ตองเขาสูระบบการถอนจาก
หนาตู Krungsri ATM ทาํใหทานสามารถถอนเงนิจากบญัชอีอมทรพัยของสหกรณไดงายทกุที่ทกุเวลาที่ตองการใชเงนิ ตามขั้นตอนดงันี้
 1.  สอดบตัร + กดรหสัสวนตวั
 2.  เลอืกบรกิารอื่นๆ
 3.  เลอืกเงนิฝากสหกรณ
 4.  เลอืกถอนเงนิ
 5.  เลอืกถอนเงนิเปนเงนิสด
 6.  รอรบัเงนิและบตัรสมาชกิคนื พรอมกบัรบัสลปิแสดงรายละเอยีดการเบกิถอน

 เพยีงเทานี้ สมาชกิกส็ามารถถอนเงนิที่มคีวามสะดวกสบายขึ้นแนนนอน

2.  วงเงินเบิกถอนตามจริง สูงสุด 100,000 บาทตอวัน เพียงแคทําบันทึกขอตกลงในการใชงาน

  เดมิทกีารเบกิถอนเงนิจากบญัชอีอมทรพัยสหกรณผานระบบกรงุศรเีอทเีอม็ จะตองมกีารทาํบนัทกึขอตกลงการใชงานและตองกาํหนดวงเงนิ
ในการเบิกถอน สูงสุด ไดไมเกิน 50,000 บาท ตอวัน ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกเกิดความสะดวกมากขึ้น สหกรณจึงปรับปรุงระบบถอนเงินใหม 
โดยสมาชกิสามารถถอนเงนิผานระบบกรงุศรเีอทเีอม็ไดตามยอดเงนิในบญัชจีรงิที่ม ีสูงสดุ 100,000 บาทตอวนั โดยสมาชกิตองทาํบนัทกึขอตกลง
ในการเบกิถอนเงนิเชนเดมิ แตไมตองกาํหนดวงเงนิการใชงาน ระบบจะปรบัเปนวงเงนิสงูสดุ 100,000 บาทตอวนัใหอตัโนมตั ิจะถอนเงนิจากตู ATM
ในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดราชการก็ได ยอดที่เห็นหนาตูก็จะเทากับจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพยของสหกรณ ยอดไมเกิน 
100,000 บาท นอกจากจะถอนเงนิผานตู ATM ธ.กรงุศรฯี ไดแลว ยังสามารถถอนผานตู ATM ธนาคารอื่นๆ ได ผาน ATM Pool ทกุตูทั่วประเทศ 
โดยคาธรรมเนียมการเบิกถอน สหกรณจะเปนผูรับผิดชอบใหกับสมาชิกทุกรายการ สําหรับสมาชิกที่มีการใชงานATM เปนประจําอยูแลว 
ระบบจะปรับเปนวงเงินใหมใหโดยอัตโนมัติเชนกัน สวนสมาชิกที่ตองการถอนเงินที่เคานเตอรก็ยังสามารถถอนไดเชนเดิม เพียงแคเตรียม
ใบถอนเงนิและแสดงบตัรประชาชนกถ็อนเงนิสดมาใชไดทนัท ียอดเงนิคงเหลอืจะปรบัใหทนัทีทั้ง 2 วธิกีารถอนเงนิ

3. ฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณไดแลวนะ...ที่สําคัญ ฟรี

  หลายทานสงสัยวาทําไมสหกรณไมทําระบบฝากเงินผานตูฝากเงนิสด (ADM) ของธนาคารกรงุศร ี เขาบญัชอีอมทรพัยของสหกรณบาง? 
คาํตอบคอื จรงิแลวระบบนี้เดมิทมีอียูนานแลว เพยีงแตกอนหนานี้ สมาชกิที่มกีารใชบรกิารฝากเงนิผานตูฝากเงนิสด (ADM) จะตองเสยีคาธรรมเนยีม
ใหกบัธนาคารกรงุศรฯี ครั้งละ 10 บาท แตตั้งแตวนัที่ 13 มกราคม 2559 เปนตนไป สหกรณจะเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายสวนนี้ใหกบัสมาชกิเอง
เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวกใหกบัสมาชกิที่ไมสะดวกเดนิทางมาฝากเงนิที่สหกรณ สรปุงายๆ กค็อื...ฝากเงนิผานเครื่อง Krungsri ADM ...ฟรี

Version ãËÁ‹ ãªŒ´Õ ÁÕ»ÃÐâÂª¹�
ºÑµÃÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³� + Krungsri ATM

(สามารถดูตารางเปรียบเทียบระหวาง ATM ระบบเดิมและระบบใหมแบบ ONLINE ไดในตารางหนา 6)
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แวดวง สอ.จฬ.
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ร่วม
พิธีทรงบาตร ในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
คณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินร่วมพิธี
ทรงบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ99ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ โดยมีคณะ
และหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งรศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลาประธาน
กรรมการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯเฝ้ารับเสด็จฯณลาน

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่4มกราคม2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีท�าบุญตักบาตรเน่ือง
ในวาระขึ้นปีใหม่ 2559
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานท�าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปี
พุทธศักราชใหม่2559โอกาสนี้
 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลาประธานกรรมการและผศ.น.สพ.ดร. 
ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกรกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมท�าบุญตักบาตรหลังจาก
เสร็จสิ้นพิธีท�าบุญตักบาตรแล้วศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
น ายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวอวยพรแก่ผู ้เข้าร่วมงานเพ่ือเป็นสิริมงคล
ณลานพระศรีมหาโพธิ์เมื่อวันพุธที่6มกราคม2559

พิธีท�าบุญครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯจัดพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งมีคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สมาชิกและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆภายในจุฬาฯและหน่วยงานภายนอกร่วมในพิธีดังกล่าว
 จากนัน้ผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆได้มอบของท่ีระลกึเพ่ือร่วมแสดงความยินดีณสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯอาคารจามจรุี9เมือ่วันพุธท่ี13มกราคม2559

พิธีเปิดการให้บรกิารระบบ CO-OP Online 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดพิธีเปิดให้บริการ
ระบบCO-OPOnlineผ่านระบบเอทเีอม็ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เ พ่ืออ�านวยความสะดวกในการฝาก-ถอนเงินของสมาชิก
ผ่านธนาคารกรงุศรอียุธยาโดยมีรศ.ดร.สวสัดิ ์ แสงบางปลา 
ประธานกรรมการนายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัยรองประธาน
ก รรมการนายวิศิษฐ์ หินแก้ว เหรัญญิกนางศิริวรรณ  
ปัญญาธรรม ผู้จัดการอาวุโสนายสุรธันว์ คงทน ผู้ช่วย
ก รรมการผู้จัดการใหญ่ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจและวาณิชนางบานช้อย พัฒนพงษ์ไพบูลย ์
ผู ้อ�านวยการอาวุโส ผู ้บริหารสายงานธุรกรรมการเงิน
น .ส.ช่อผกา สิหนาทกถากุล ผู้อ�านวยการอาวุโสผู้บริหาร
สายงานร่วมสายงานธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รวมทั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สมาชิกร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ดังกล่าวเมื่อวันพุธที่13มกราคม2559

แสดงความยินดี

 นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัยรองประธาน
กรรมการและนายเฉลมิพร เศรษฐีรองผูจ้ดัการ
มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดใีนโอกาสครบรอบ
99ปีการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์

 โดยรศ.ดร.กิง่กาญจน์ เทพกาญจนาคณบดี
เ ป็นผู ้รับมอบณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณะอกัษรศาสตร์จฬุาฯเมือ่วันจนัทร์ที่4มกราคม
2559
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สหกรณ์ฯ จัดประชุมการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2558

ศ.กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดากีระนันทน์
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อวยพรปใหม 2559
 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลาประธานกรรมการและคณะกรรมการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอกระหว่างวันศุกร์ที่25ธันวาคม2558ถึงวันพุธที่13มกราคม2559ดังนี้

ศ.นพ.ภิรมย์กมลรัตนกุล
อธิการบดี

ศ.น.สพ.ดร.มงคลเตชะก�าพุ
รองอธิการบดี

ศ.ดร.ธราพงษ์วิทิตศานต์
รองอธิการบดี

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัยทัดศรี
รองอธิการบดี

รศ.นพ.เจษฎาแสงสุพรรณ
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มรว.กัลยาติงศภัทิย์
รองอธิการบดี

รศ.ดร.ดนุชาคุณพนิชกิจ
รองอธิการบดี

รศ.นอ.นพ.เพิ่มยศโกศลพันธุ์
รองอธิการบดี

รศ.ดร.ธนิตธงทอง
รองอธิการบดี

รศ.ดร.พรพจน์เปียมสมบูรณ์
รองอธิการบดี

รศ.ดร.บุญไชยสถิตมั่นในธรรม
รองอธิการบดี

นายเริงศักดิ์บุญบรรดาลชัย
รักษาการรองผู้อ�านวยการศูนย์รักษา

ความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

ดร.วิณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสมปองอินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พ.ต.อ.จารุตศรุตยาพร
ผู้ก�ากับสน.ปทุมวัน

นายวิชชพงศ์สุวรรณมัย
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฯ จัดให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี2558เมื่อวันพุธที่20มกราคม2559เวลา12.00ณห้องประชุม117
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งนี้จะน�าผลการจัดสรรก�าไรสุทธิ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี2558
ในวันพฤหสับดทีี่11กุมภาพันธ์2559เวลา14.00น.ณห้องประชมุอาคารมหิตลาธิเบศรจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต่อไป
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 เขาสูป 2559 มาหมาดๆ ขาวการเสียชีวิตของผูคนที่อยูในชวงเทศกาลปใหม 7 วันอันตราย และแวดวงตางๆ 

ทั้งวงการบนัเทงิ ทั้งไทยและตางประเทศ วงการกฬีา นั้น ถูกนาํเสนอผานสื่อตางๆ ใหรบัรูไมเวนแตละวนั ทาํใหคดิไดวา

ความตายเปนสิ่งที่อยูคูกบัคนเรา เกดิขึ้นไดเสมอ โดยไมเลอืกเพศ อาย ุชนชั้น เวลา ฯลฯ ฉะนั้น ทกุคนจงึไมควรใชชวีติ

อยางประมาท และมกีารเตรยีมพรอมเสมอเมื่อถงึเวลาที่เรา หรอืคนในครอบครวัตองจากไป

  หนึ่งในหลายสิ่งที่ตองเตรียมพรอมนั้น คือ เรื่องความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงทางการเงิน เมื่อผูที่เปน 

เสาหลกัของครอบครวัตองจากไป หรอืตวัเราเองที่เปนเสาหลกั เมื่อจากไปแลวคนที่อยูเบื้องหลงัจะมชีวีติดาํเนนิตอไปอยางไร

  ในขณะที่หลายคน “เขมงวด” กับตัวเองเพื่อรอความสุขในวัยเกษียณ จนหลายครั้งการใชชีวิตก็ตึงเกินไป 

ระหวางทางเดินของชีวิตแทบจะไมแสวงหาความสุข เพราะหวังจะสรางความมั่งคั่งเพื่อความมั่นคง สุขสบายตอนแก 

แตวันนั้นกลับไมเคยมาถึง เพราะใครๆ ก็มีสิทธิ์ตายกอนวัยอันควรไดทั้งนั้น สวนอีกหลายคนก็ “หละหลวม” เกินไป 

ขาดวินัยและถือคติวา ใชชีวิตใหเหมือนวันสุดทาย ไมเก็บออม และตอบสนองความตองการของตัวเองแบบไมเผื่อเหลอื

เผื่อขาด สดุทายกต็องทนทกุขในบั้นปลายของชวีติ

  เมื่อไมรูวา จะตายเมื่อไหร กเ็ตรยีมตวัตายใหสงางาม และใชชวีติทกุวนัอยางพอเหมาะพอด ีไมเบยีดบงัความสขุ

ทั้งวนันี้ และวนัหนา วางแผนเผื่ออนาคต เพื่อใหภาวะกอนตายเปนไปอยางสมดลุกบันาททีี่ยงัมลีมหายใจ

 ทานเจาคณุพระเทพประสทิธคิณุ อดตีเจาอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร ไดเคยเทศนเรื่อง “เตรยีมตวักอนตาย” 

ไววา “เกดิเปนคนแลวตองเตรยีม ถาไมเตรยีมเสยีเหลี่ยมของความเปนคน” และเสนออบุายวธิเีตรยีมตวักอนตายไว 4 วธิ ี

นั่นคอื 1. ทาํบญุเปนนติย 2. คดิถงึความตาย 3. วจิยัสมบตั ิและ 4. จดัการเรื่องหนี้ 

 ทานเจาคณุกลาววา ประการที่ 1 คาํวา “บญุ” เปนชื่อของความสขุ ความด ีเปนที่พึ่งของสตัวทั้งหลายทั้งในโลก

นี้และโลกหนา การสั่งสมบุญเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข ชีวิตจะราบรื่นหรือลมลุกก็เพราะบุญที่ทํากรรมที่สราง ดังคําที่

ทานกลาววา “ยามบญุมาวาสนาชวย ที่ปวยกห็าย ที่หนายกร็กั หากบญุไมมา วาสนาไมชวย ที่ปวยกห็นกั ที่รกักห็นาย” 

เพราะฉะนั้น พงึทาํบญุไวใหมากจกัไดสขุสบายทั้งในปจจบุนัและอนาคต

  ประการที่ 2 การระลึกถึงความตายเปนอารมณอยูเสมอ จัดเปนมรณานุสติ จักไดคลายความประมาทมัวเมา 

ความยึดมั่นถือมั่น ฝกจิตใหคุนชินกับความตาย จนกระทั่งมองเห็นเปนเรื่องธรรมดา จัดเปนผูมีขวัญดี ไมหวั่นไหว 

ยามรายคอืมรณะมาถงึ

  ประการที่ 3 คําวา “วิจัยสมบัติ” หมายถึง แยกแยะ แบงสัน ปนสวน ในทรัพยสินมรดกใหเรียบรอย 

หรอืทาํพนิยักรรมไวใหด ีปองกนัลูกหลานที่ขาดคณุธรรมและจติสาํนกึทะเลาะเบาะแวงแยงชงิสมบตั ิภายหลงัการจากไป

ของพอแมปูยาตายาย “สมบตั”ิ จะกลายเปน “วบิตั”ิ หากไมจดัการแยกแยะ จดัการแบงสนัปนสวนใหเรยีบรอย

สมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

อยูก็สบาย...จากไปก็ไมตองหวง
ธารินี
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สมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

อยูก็สบาย...จากไปก็ไมตองหวง

  ประการที่ 4 จดัการเรื่องหนี้ คาํวา “หนี้” หมายถงึสิ่งที่เราจะตองจายตองใชทดแทน จะหลบเลี่ยงบายเบี่ยงไมได 

ถอืวามคีวามผดิ ไมผดิกฎหมาย กผ็ดิกฎแหงศลีธรรมทกุชวีติที่เกดิมาตางกห็นหีนี้ไมพนดวยกนัทั้งสิ้น หนี้อะไรบางที่ผูกพนั

กบัชวีติอยูตลอดเวลา เชน หนี้ชวีติ หนี้บญุคญุ หนี้ทรพัยสนิเงนิทอง และ หนี้เวรหนี้กรรม

  หนี้ทั้งสี่ประเภทนี้ หนี้ชีวิตถือวาสําคัญที่สุด พอแมเปนเจาหนี้รายใหญของลูก เพราะทานใหยอดของทรัพย 

คือ ชีวิตเลือดเนื้อ เมื่อมีโอกาสพึงจัดการชําระหนี้ ดวยวิธีกตัญูกตเวที ตอบแทนความดีของทาน ดวยการเลี้ยงดู

ทานทั้งกายและใจ อยาปลอยใหทานอดอยากลําบากกายใจยามแกชรา พึงแบงเบาภาระดวย ชวยเหลือกิจการงาน

ของทาน รกัษาวงศดาํรงตระกูลไว ประพฤตปิฏบิตัตินอยูในศลีธรรมใหทานไววางใจ เพื่อทานจะมอบมรดกใหครอบครอง

ในภายหนา ยามทานเจบ็ไขไมนิ่งดูดายตองเยยีวยารกัษา ถงึคราวมรณาตองจดัการงานศพให

  ผูที่เตรียมพรอมไดครบทั้ง 4 วิธีดังกลาวนี้ ยอมมีหลักประกันไดวา “อยูก็สบาย ไปก็สะดวก” เหมือนเดินทาง

ในที่โลง ยอมโปรงใสทั้งในโลกนี้และโลกหนา

 สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สหกรณฯ มีสวัสดิการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตใหแกสมาชิก

และครอบครัว เมื่อถึงเวลาตองจากไป นั่นคือ สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหต ุ

คือ ถาสมาชิกเสียชีวิต จะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการดังนี้

  สมาชกิที่มอีายกุารเปนสมาชกิตั้งแต 1 เดอืนขึ้นไป ไดรบัเงนิเดอืนละ 1,250 บาท ตามจาํนวนเดอืนที่เปนสมาชกิ

บวกอีก 100,000 บาท สูงสุดไมเกิน 600,000 บาท เริ่มตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2559 (เพิ่มเติมจากเดิมสูงสุด 

ไมเกนิ 500,000 บาท)

  สหกรณฯ จายเงนิเปนคาใชจายในการศพ เฉพาะตวัสมาชิก ในอัตรารอยละ 20 ของสทิธิท่ี์สมาชิกไดรบั แตสูงสดุ

ไมเกิน 80,000 บาท

  คูสมรสของสมาชิก (ที่ไมไดเปนสมาชกิ) หากถงึแกกรรม มสีทิธไิดรบัเงนิครึ่งหนึ่งของสทิธสิมาชกิ

  บุตรของสมาชิกที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หากถงึแกกรรม มสีทิธไิดรบัเงนิหนึ่งในสี่ของสทิธสิมาชกิ

  หากสมาชิกเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ มีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะหศพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

อกี 500,000 บาท

  ทั้งนี้ ตองแจงสหกรณใหทราบภายใน 180 วนั นบัตั้งแตวนัที่ถงึแกกรรม

 สหกรณออมทรพัยนอกจากจะเปนสถาบนัการเงนิที่มทีั้งบรกิารเงนิฝาก บรกิารเงนิกูดอกเบี้ยถกูแลว ยงัเปนองคกร

สวสัดกิารที่สามารถชวยเหลอืแบงเบาภาระของผูที่เปนสมาชกิไดตามสมควร

  การตายเปนเรื่องธรรมดา สิ่งที่ตองเตรียมตัวกอนตายเปนสิ่งสําคัญกวา ขอใหทุกทานดํารงอยูดวยความ 

ไมประมาทนะคะ

ที่มา ขอความบางตอนจากคอลมัน เงนิทองตองรู : กอนตาย : โดย...ขวญัชนก วฒุกิลุ นสพ.คมชดัลกึ 
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ขายอาคาร/ตึก

 ♦ เน้ือท่ี 400 ตร.ว. หมู่บ้านตะวันธรรม ใกล้วัดพระธรรมกาย
คลอง2จ.ปทมุธานี(ทีด่ินถมเรยีบร้อยแล้ว)ราคาตารางวาละ16,000
บาทสนใจติดต่อนางบุญญาภา คงแนวดี คณะแพทยศาสตร์
โทร.081-484-7421

ขายทาวน์เฮาส์

 ♦ การเคหะทุ่งสองห้องเน้ือท่ี18ตร.ว.ถ.พหลโยธินแขวงหลกัสี่
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา860,000บาทสนใจติดต่อนางศรีไพร 
วงศ์ศิลาคณะทันตแพทยศาสตร์โทร.087-028-5006

 ♦ หมู่บ้านสุขสันต์ 6เนื้อที่26ตร.ว.ทาวน์เฮาส์3ชั้น4ห้อง
นอน3ห้องน�้าถ.กาญจนภิเษกแขวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพฯ
ราคา 2,000,000บาทสนใจติดต่อนางปริณดา ทองร่มโพธิ์
โทร.02-218-0141

ขายคอนโดมิเนียม

 ♦ เดอะวว่ีาคอนโดเน้ือท่ี28.13ตร.ม.ถ.เพชรบรุี68เขตบางแค
กรุงเทพฯ (คอนโดพร้อมอยู่ แถมแอร์ 2 เครื่อง, เครื่องท�าน�้าอุ่น,
เฟอร์นิเจอร์,โซฟา,ม่าน,มุ้งลวด)ราคา1,850,000บาทสนใจติดต่อ
น.ส.พุทธิกาญจน์ นักบุญคณะแพทยศาสตร์โทร.096-549-9366

เช่าคอนโดมิเนียม

 ♦ ห้องพักแบบสตูดิโอ ใกล้อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้ BTS
และระบบขนส่งอย่างอื่นๆ ให้เช่ารายเดือนติดต่อนางกัณฑาทิพย์ 
สิงหะเนติสถาบันภาษาโทร.089-512-0247

ขาว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

เช่าห้องชุด

 ♦  สรุวงศ์ซติีร้สีอร์ทเนือ้ที่35ตร.ม.ถ.นเรศเขตบางรกักรงุเทพฯ
1ห้องนอน1ห้องน�้า1ห้องนั่งเล่นมีห้องครัวเครื่องกรองน�้าเตาไฟฟ้า
ตู้เย็น เครื่องซักผ้า แอร์ เฟอร์นิเจอร์พร้อมเตียง 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า
โตะเครื่องแป้ง โตะเขียนหนังสือ โซฟา เข้าอยู่ได้เดือนพฤษภาคม
2559ราคาเช่าเดือนละ12,000บาทสนใจติดต่ออ.ดรประภัสสร 
จั นทร์สถิตย์พร คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 081-399-0008Line ID :
Prapassornch

ขายรถยนต์

 ♦ รถเกง TOYOTA (AE111) ปี 1997สีแดง เครื่อง 1500
ซี ซี เกียร์ออโต้ ติดตแกส LPG ราคา 55,000บาทสนใจติดต่อ
นายสัญญทัศน์ วรรณดีศูนย์หนังสือจุฬาฯโทร089-492-7822

อื่นๆ

 ♦  บริการแปลเอกสารวิชาการ (อังกฤษเป็นไทย) พิสูจน์
ตวัอกัษรเรยีบเรียงข้อมลูจากงานวิจยัเป็นบทความวิชาการสนใจตดิต่อ
นายพลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์สมาชิกสมทบโทร.085-996-7047
E-mail:rapong@hotmail.com

 ♦ น�้าส้มสดสะอาดท�าใหม่ทุกวันบรรจุขวดเพื่อน�าไปจ�าหน่าย
หรือจัดงานเลี้ยงต่างๆราคาถูกสนใจติดต่อนายนิยม สายโนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โทร.087-101-3586

น.ส.เบญจวรรณ ผองแผว  สถาบันภาษา

นายสุนทร  ณ รังสี  สํานักงานมหาวิทยาลัย

นายสามารถ  ณ บางชาง  ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง
คําถามประจําเดือน ก.พ. 2559

ท�าท้ังสองส่วนท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

เลขประจ�าตัวสมาชิก.............................................................................

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มกราคม 2559

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
Á¡ÃÒ¤Á 2559

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  189  คน ตอบถูก  168  คน

“ÊÇÑÊ´Õ AEC”

วิธีเลน  สวัสดี เปนคาํทกัทาย

ของภาษาไทย จงโยงเสนจบัคู

คาํทกัทายตอไปนี้ใหตรงกบั

ประเทศที่ใหมาใหถูกตอง

 ผลการประชมุสมาชกิแสดงความคดิเหน็และใหขอเสนอ
แนะการจดัสรรกาํไรสทุธ ิประจาํป 2558

1. ซิน จาว   ลาว

2. ซําบายดี  เมียรมาร

3. ซัวซไดย   ฟลิปปนส

4. มิงกาลาบา  สิงคโปร

5. ซาลามัต ดาตัง  กัมพูชา

6. ซาลามัต เซียง  อินโดนิเซีย

7. ซาลามัต ดาตัง  เวียดนาม

8. กูมุสตา   มาเลเซีย

9. หนีหาว   บรูไน

1.  568   71   4   103   236  =  1,000

2. 24   618   15   9   70  =  1,000

3. 203   65   64   168   9  =  1,000

÷

÷

÷

+

+

+

x

x

x

-

-

-

เงินปนผล รอยละ

เงินเฉลี่ยคืน รอยละ
(เงนิเฉลี่ยคนืจากอตัราดอกเบี้ยรอยละ 5)
**·Ñé§¹Õé à§Ô¹»˜¹¼ÅÍÑµÃÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇµŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 áÅŒÇ**

1. นางณิชาพัฒน นิยม   330857   สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2. น.ส.เสาวลักษณ ออนเจริญ  580965   นิติศาสตร

3. รศ.ดร.เก็จวลี พฤกษาทร   473792   วิทยาศาสตร

4. นางสาวปทมา ชูชื่น   474815   ครุศาสตร

5. น.ส.นภมณฑ เจียมสุข   570990   สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ

6. น.ส.สุภาวดี วุฒาพิทักษ   472246   วิศวกรรมศาสตร

7. น.ส.สุกฤตา สมุทรประภูติ  492386   เภสัชศาสตร

8. นายชลัม เหนี่ยงแจม   582090   แพทยศาสตร

9. นางเชอรลี่ สวางคง   D91088   สมาชิกสมทบ

10. น.ส.อุดมศรี จงเสถียร   E71686   สมาชิกสมทบ  

นางราษี เอื้องามขํา   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

ตอบผิด   21  คน

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุม
จัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558 
ในวัน พุธที่ 20 มกราคม 2559  

ณ หองประชุม 117
คณะวิศวกรรมศาสตร 
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

คําถามจากสมาชิก :ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

คําถาม

¤íÒµÍº
ขั้นตอนการยื่นกูจนถึงวันอนุมัติ

 

กรณีหลักทรัพยโฉนดอยูกับสมาชิกหรือสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 เจาหนาที่จะนดัหมายสมาชกิที่สาํนกังานที่ดนิตามวนัเวลาที่ไดนดัหมาย

ในกรณดีงันี้  1.  ตดิจาํนองธนาคารหรอืบคุคล (ไถถอน)

   2.  ซื้อหลกัทรพัยใหม

ขั้นตอนกอนไปทํานิติกรรมที่สํานักงานที่ดิน

 1.  สมาชกิตดิตอธนาคาร/โครงการ/หรอืเจาของโฉนดที่จะขาย

 2.  สมาชกิตดิตอกบัสหกรณตามวนั เวลา ที่นดัหมาย เพื่อแจงยอดเงนิที่ตองการนาํไปชาํระตามหนงัสอืสญัญา

  ซื้อขายใหเจาหนาที่ทราบ จากนั้นเจาหนาที่จะดาํเนนิการออกเชค็สั่งจายใหกบัธนาคาร/โครงการหรอืเจาของ

  โฉนดที่จะขายในขั้นตอนตอไป

 3.  สมาชกินาํเจาหนาที่สหกรณไปธนาคารเพื่อทาํแคชเชยีรเชค็ไปชาํระที่สาํนกังานที่ดนิ (กรณซีื้อขายไถถอน)

ขั้นตอนการทํานิติกรรมที่สํานักงานที่ดิน

 1.  สมาชกิและเจาหนาที่สหกรณฯ นดัพรอมกนัที่สาํนกังานที่ดนิที่หลกัทรพัยตั้งอยู

 2.  ยื่นเอกสารเกี่ยวกบัเจาของโฉนด/สญัญาจาํนองพรอมโฉนดที่เจาหนาที่ประชาสมัพนัธเพื่อรับบัตรควิ

 3.  นั่งรอเจาหนาที่นติกิรรมเรยีกควิ

  3.1  เจาหนาที่นติกิรรมสอบปากคาํ/ตรวจสอบอายดั และเรยีกสาระบบของกรมที่ดนิมาตรวจสอบ

   (เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกบัโฉนดตั้งแตครั้งแรก)

  3.2  เจาหนาที่ออกใบสั่งใหไปชาํระเงนิที่การเงนิ

  3.3  รอเจาหนาที่แกหลงัโฉนดและตดิใบสาํคญัรบัเงนิที่สญัญาจาํนองฉบบักรมที่ดนิ

  3.4  รอหวัหนาฝายทะเบยีนจดจาํนอง

  3.5  รอเจาหนาที่ประทบัตรา

  3.6  เจาหนาที่สหกรณรอรบัโฉนด

 4.  เจาหนาที่สหกรณโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย

ย่ืนกูโดยใชหลักทรัพยท่ีดินค้ําประกันการกู จะตองไปทํานิตกิรรม
ที่สํานักงานที่ดิน มีขั้นตอนดําเนินการอยางไร

 เมื่อสมาชิกไดยื่นกูโดยใชหลักทรัพยคํ้าประกันแลว เจาหนาที่จะโทรแจงและนัดวันไปประเมินราคา

หลกัทรพัย เมื่อกรรมการไปประเมนิหลกัทรพัยตามวนัที่ไดนดัหมาย จะนาํเรื่องของสมาชกิเขาพจิารณาในที่ประชมุ

คณะอนกุรรมการประเมนิราคาหลกัทรพัย หลงัจากนั้นจะนาํเสนออนมุตัใินที่ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิการ และ

เมื่อไดรับอนุมัติแล ว เจาหนาที่จะโทรแจงสมาชิกเพื่อนัดทํานิติกรรมและนัดหมายใหสมาชิกนําเอกสารประกอบ

การกูตางๆ มาใหสหกรณ
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี9จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกทม.10330

โทรศัพท์0-2218-0555โทรสาร0-2611-7411http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร 238-2-11007-6

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

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


