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เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.20

3.40
3.30

3.50

2.7200

2.8900
2.8050

2.9750

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

  3 เดือน  2.75 2.3375

  6 เดือน  3.00 2.5500

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.10 2.6350

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.20 2.7200

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.30 2.8050

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.40 2.8900

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  3.50 2.9750

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

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

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

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

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

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

 “ทุกวันน้ี ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณ และเสถียรภาพอันถาวรของบานเมืองไดเปน
อยางดี ขอสําคัญ เราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหเปลืองไปโดย
ไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตการระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ 
ประกอบดวยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชน
แทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาติ ทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
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 รายการ 2557 2558 ม.ค. 2559
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,646 15,657

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,468 11,570 11,569

  - สมาชิกสมทบ 3,851 4,075 4,087

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 37,239,023,391.83 37,600,792,186.73

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,645,460,381.29 5,682,496,806.76

  1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 11,593,889,886.68 11,613,421,973.54

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 19,692,347,625.24 19,967,589,947.25

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 661,969,777.40 527,287,176.61

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 17,226,409,783.95 17,639,876,706.75

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,803,968,063.89 1,800,426,063.89

  1.4  สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 307,325,498.62 337,283,459.18

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 20,558,902,190.12 20,808,773,670.14

  2.1  เงินกูยืม 5,300,000,000.00 6,295,000,000.00 6,385,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 13,356,344,798.32 13,435,537,577.27

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 675,026,222.47 678,680,856.80

  2.4  หนี้สินอื่น 202,226,900.83 232,531,169.33 309,555,236.07

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 16,680,121,201.71 16,792,018,516.59

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 12,473,453,690.00 12,480,253,000.00

  3.2  ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,147,461,629.40 2,147,461,629.40

  3.3  ทุนสะสม 763,513,079.43 737,893,460.08 737,060,793.16

  3.4  อื่นๆ 540,211,576.58 543,294,510.08 587,168,660.63

  3.5  กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 778,017,912.15 66,056,521.25

4.  รายได  1,797,825,411.57 1,528,516,638.32 120,682,236.78

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 253,710,303.16 20,033,444.76

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 539,961,576.28 41,483,851.53

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 690,963,930.87 55,891,103.33

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 43,880,828.01 3,273,837.16

5.   คาใชจาย 760,930,235.19 750,498,726.17 54,625,715.53

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 561,953,390.86 46,976,393.41

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 188,545,335.31 7,649,322.12

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ฉบบันี้ผมมคีวามคบืหนาของสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั (สคจ.) มาแจงใหสมาชกิทราบ ดงันี้

   เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผานมา ศาลลมละลายกลางไดมคีาํสั่ง เหน็ชอบดวยแผนฟนฟูกจิการของ สคจ. ตามมตทิี่ประชมุ

เจาหนี้ โดยใหผูบรหิารแผนฯ ดาํเนนิการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2553

  ในสวนที่เกี่ยวของกบัเงนิกู 1,431 ลานบาทของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ นั้น ทาง สคจ. ไดทาํหนงัสอืเลขที่ สคจ. 065 ลงวนัที่ 

11 กมุภาพนัธ 2559 ชี้แจงเรื่อง การจายชาํระเจาหนี้ แจงตอสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ สรุปใจความไดดงันี้

  1.  ชาํระเงนิตน 100% ภายในระยะเวลา 12 ปครึ่ง นบัแตปที่ศาลมคีาํสั่งเหน็ชอบแผนฯ โดยแบงชาํระเปนรายเดอืน 

   เดอืนละเทาๆ กนั เริ่มชาํระงวดแรกในเดอืนมกราคม 2559 โดยแบงเปนเงนิตน 9.54 ลานบาทตอเดอืน รวมชาํระ

   เงนิตนทั้งหมดเปนจาํนวน 1,431 ลานบาท

  2.  ดอกเบี้ยตางๆ แบงดงันี้

   2.1 ดอกเบี้ยคางชาํระตั้งแตเริ่มสญัญา (มถินุายน 2556) ถงึ 31 ธนัวาคม 2558 สคจ. แบงชาํระเปนรายครึ่งป

    จาํนวนเทาๆ กนั และชาํระภายในระยะเวลา 5 ป นบัแตวนัศาลมคีาํสั่งเหน็ชอบ โดยจาย 10.82 ลานบาท

    ทกุครึ่งป รวมชาํระหนี้ดอกเบี้ยคางรบัขอ 2.1 ทั้งหมดเปนเงินจาํนวน 108.20 ลานบาท

   2.2 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะชําระในวันทําการสุดทายของแตละเดือน และชําระ

    ภายในระยะเวลา 12 ปครึ่ง เริ่มชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2559 จายดอกเบี้ยแตละเดือนเปนแบบ

    ตนลดดอกลดตลอดไป

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดรับชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยจาก สคจ. รอบเดือน

มกราคม 2559 และรอบเดือนกุมภาพันธ 2559 แลว โดยเปนตนเงินจํานวน 19,080,000.00 บาท และดอกเบี้ยเปนจํานวน 

6,586,520.55 บาท รวมเปน 25,666,520.55 บาท ซึ่ง สคจ. จะชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยแตละเดือนตอไป

  อกีเรื่องหนึ่งที่สมาชกิหลายทานสงสยัวา ทาํไมสหกรณตองจดัประชมุใหญสามญั ประจาํป 2558 (ตอเนื่อง) ในวนัที่ 10 มนีาคม 

2 559 อีกนั้น ทําไมไมประชุมใหเสร็จสิ้นตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เนื่องมาจากการประชุมครั้งกอนยังพิจารณาระเบียบวาระ

ไ มครบถวน (พิจารณาระเบียบวาระที่ 1-7 เรียบรอยแลว เหลือระเบียบวาระที่ 8–15) เนื่องจากจํานวนสมาชิกคงเหลือไมครบ

อ งคประชุมตามขอบังคับของสหกรณขอ 40 ที่ไดระบุไว (ไมนอยกวากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน) 

ผ มในฐานะประธานในที่ประชุมใหญฯ จึงตองปดประชุมและนัดสมาชิกประชุมใหมนั่นเอง แตสหกรณก็ไดจายเงินปนผล และ

เ งนิเฉลี่ยคนืเขาบญัชใีหสมาชกิแลว ตั้งแตวนัที่ 12 กมุภาพนัธ 2559 ครบั และจะประชมุระเบยีบวาระที่ 8 ถงึ 15 ในวนัพฤหสับด ี

ที่ 10 มนีาคม 2559 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองประชมุอเนกประสงค 212 อาคารมหติลาธเิบศร สมาชกิโปรดเขารวม

ประชมุอกีครั้งนะครบั

  สดุทายหากสมาชกิมขีอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเตมิ สามารถตดิตอผมไดที่เบอร 081-617-1358 ครบั ... สวสัดี

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



 สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั ไดมหีนงัสอืที่ สคจ.065 ลงวนัที่ 11 กมุภาพนัธ 2559 ถงึสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 
เรื่อง การจายชําระหนี้เจาหนี้ ตามแผนฟนฟูกิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่งการชําระหนี้เปนไป
ตามรายละเอยีดตามแผนฟนฟูกจิการ ดงันี้

   ขอ  1.  สคจ.*จะชาํระหนี้ใหกบัสอ.จฬุาฯ** คดิเปนอตัรารอยละ 100 ของจาํนวนเงนิตนที่เปนหนี้ ที่ สอ.จฬุาฯ ยื่นคาํขอ
รบัชาํระหนี้และมคีาํสั่งถงึที่สดุใหไดรบัชาํระหนี้ ดงันั้น สคจ.จะชาํระเงนิตนใหเสรจ็สิ้นภายใน 12 ป ครึ่ง นบัแตปที่ศาลมคีาํสั่งเหน็ชอบ
ดวยแผน โดยกาํหนดชาํระเปนรายเดอืน แบงชาํระเดอืนละเทากนั เริ่มชาํระงวดแรกในเดอืนมกราคม 2559 ทั้งนี้ ภาระหนี้เงนิตน
จัดสรรงวดใดๆ ที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน สคจ.จะชําระหนี้ในวันทําการสุดทายของเดือนที่ศาล
มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เวนแต กําหนดชําระงวดแรกดังกลาวมีระยะเวลานอยกวา 30 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบ
ดวยแผน  สคจ. จะชาํระงวดแรกในวนัที่ทาํการสดุทายของเดอืนถดัไป (กรณเีปนการชาํระหนี้รายเดอืน) หรอืครึ่งปถดัไป (กรณเีปน
การชาํระรายครึ่งป)

   ขอ  2.  สคจ.จะดาํเนนิการชาํระดอกเบี้ยคงคางและ/หรอืดอกเบี้ยระหวางกาลและ/หรอืดอกเบี้ยตามแผนให สอ.จฬุาฯ ดงันี้

     2.1 ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นกอนและในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 สคจ.จะชาํระดอกเบี้ยในอตัรารอย 3 ตอป ของตนเงนิ
จัดสรร (1,431,000,000 บาท) โดยกาํหนดชาํระเปนรายครึ่งป แบงชาํระเปนจาํนวนเทาๆ กนั และจะชาํระใหเสรจ็สิ้นภายใน 5 ป 
นบัแตวนัที่ศาลมคีาํสั่งเหน็ชอบดวยแผน

     2.2  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สคจ.จะชําระดอกเบี้ยในอัตรารอย 3 ตอป ของตนเงินจัดสรร
คางชาํระ (1,431,000,000 บาท) เปนรายเดอืน โดยชาํระทกุวนัทาํการสดุทายของเดอืนแตละเดอืนจนกวา สคจ.จะชาํระภาระหนี้
เงนิตนจดัสรรเสรจ็สิ้นตามแผน โดยเริ่มตนชาํระงวดแรกในเดอืนมกราคม 2559 ทั้งนี้ ภาระหนี้ดอกเบี้ยของ สอ.จฬุาฯ ที่ถงึกาํหนด
ชาํระกอนวนัที่ศาลมคีาํสั่งเหน็ชอบดวยแผน สคจ.จะชาํระหนี้ในวนัที่ทาํการสดุทายของเดอืนที่ศาลมคีาํสั่งเหน็ชอบดวยแผน เวนแต 
กําหนดชําระงวดแรกดังกลาวมีระยะเวลานอยกวา 30 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน สคจ. จะชําระงวดแรก
ในวนัที่ทาํการสดุทายของเดอืนถดัไป (กรณเีปนการชาํระหนี้รายเดอืน) หรอืวนัที่ทาํการสดุทายของครึ่งปถดัไป (กรณเีปนการชาํระ
รายครึ่งป)

สคจ.ไดจัดทํารายละเอียดการจายชําระหนี้สอ.จุฬาฯ สรุปได ดังนี้

 1.  ชาํระคืนตนเงนิกู (ขอ 1) พรอมชาํระดอกเบี้ยจาย (ขอ 2.2) ตามแผนฟนฟูกจิการ โดยกาํหนดการจายชาํระคนืตน
เงนิพรอมดอกเบี้ยในอตัรารอยละ 3 ตอป ภายในกาํหนดไมเกนิ 13 ป นบัแตปที่ศาล มคีาํสั่งเหน็ชอบดวยแผน โดยกาํหนดชาํระ
เปนรายเดือน แบงชําระเดือนละเทากัน เริ่มชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2559 แตกําหนดชําระงวดแรกดังกลาวมีระยะเวลา
นอยกวา 30 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ดังนั้น สคจ.จึงชําระงวดแรกในวันทําการสุดทายของเดือนถัดไป 
(คอืชาํระในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ 2559) รวมเปนเงนิทั้งสิ้น จาํนวน 25,765,819.67 บาท (ชาํระคนืตนเงนิกูเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ 
2559 เดอืนละ 9,540,000 บาท คณู 2 เดอืน รวมตนเงนิ 19,080,000 บาท บวกดวย ดอกเบี้ยจาย 57 วนั เปนเงนิ 6,685,819.67 บาท)

   2.  ชาํระดอกเบี้ยคาง ตั้งแตวนัที่ 25 มิถนุายน 2556 (วนัที่กูเงนิ) ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นกอน
และในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558) (ขอ 2.1) สคจ. จะชาํระดอกเบี้ยในอตัรารอยละ 3 ตอป ของตนเงนิกูจาํนวน 1,431,000,000 บาท 
เมื่อคํานวณ ตามเกณฑดังกลาวไดเปนเงินรวม 108,207,123.29 บาท เมื่อหักดอกเบี้ยที่ สคจ.จายใหสหกรณไปแลว 3 ครั้ง 
เปนเงินรวม 3,500,000บาท คงเหลอืดอกเบี้ยคางจาย จาํนวน 104,707,123.29 บาท (108,207,123.29 หกัดวย 3,500,000 บาท) 
โดยกําหนดชําระเปนรายครึ่งป แบงชําระเปนจํานวน เทาๆ กัน และจะชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป (10 งวด) โดยจายชําระ
งวดละ 10,470,712.33 บาท เริ่มครึ่งป 2559 (เดอืนมถินุายน 2559) เปนตนไป.

การชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

*สคจ.  คอื สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั
**สอ.จฬุาฯ  คอื สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั
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กับโฉนดที่ดิน
อามาบลู เรียบเรียง

 ครุฑ เปนสัตวกึ่งเทพในวรรณคดีอินเดียและปรากฏในวรรณคดีไทยสําคัญหลายเรื่อง ตามคติโบราณ เชื่อวาครุฑเปนพญา

แหงนก และเปนพาหนะของพระนารายณ มีรูปเปนครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ดวยฤทธานุภาพของพญาครุฑ จึงไดมีการสรางรูป ครุฑพาห 

หรือ พระครุฑพาห หมายถึง ครุฑซึ่งเปนพาหนะ เปนรูปครุฑกางปก และใชเปนสัญลักษณสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริยของไทยก็มี

มาแตสมยักรงุศรอียธุยา ดวยวาไทยเราไดรบัลทัธเิทวราชของอนิเดยีที่ถอืวาพระมหากษตัรยิคอือวตารของพระนารายณ ดงันั้น ครฑุซึ่งเปน

ผูมีฤทธิ์มากและเปนพาหนะของพระนารายณ จึงเปนสัญลักษณแทนพระมหากษัตริย ดังที่ปรากฏอยูในดวงตราหรือพระราชลัญจกร

ประจาํพระองค ประจาํแผนดนิ ประจาํราชวงศ และประจาํรชักาล เปนตน

 จากการที่ไทย ใชตราครุฑเปนพระราชลัญจกรสําหรับประทับหนังสือราชการแผนดินที่เปนพระบรมราชโองการ และใช

พระราชลญัจกรพระครฑุพาหประทบัหนงัสอืราชการแผนดนิมาแตโบราณกาล ตอมาจงึไดมกีารใช ตราครฑุ เปนหวักระดาษของหนงัสอืของ

ราชการทั่วไปดวย เพื่อใหทราบวางานนั้นเปนราชการ สวนรปูครฑุที่เปนธงแทนองคพระมหากษตัรยินั้นเรยีกวา ธงมหาราช เปนรปูครฑุสแีดง

อยูบนพื้นธงสเีหลอืง เริ่มใชในสมยัรชักาลที่ 4 ธงมหาราชนี้เมื่อเชญิขึ้นเหนอืเสา ณ พระราชวงัใดแสดงวาพระมหากษตัรยิประทบัอยู ณ ที่นั้น

ครุฑกับโฉนดที่ดิน
  โฉนดที่ดิน คือหนังสือสําคัญทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกใหตามประมวลกฎหมายที่ดินปจจุบัน นอกจากนี้ยัง

รวมถงึโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่วา “ไดทําประโยชนแลว” ซึ่งออกใหตามกฎหมายเกา แตกถ็อืวามกีรรมสทิธิ์เชนกนั

  ผูเปนเจาของที่ดิน ถือวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอยางสมบูรณเชน มีสิทธิใชประโยชนจากที่ดิน มีสิทธิจําหนาย มีสิทธิขัดขวาง

ไมใหผูใดเขามาเกี่ยวของกบัทรพัยสนิโดยมชิอบดวยกฎหมาย

  เนื่องจากโฉนดที่ดินเปนเอกสารทางราชการอยางหนึ่งจึงมีสัญลักษณของครุฑปรากฏอยูบนหัวกระดาษโฉนดที่ดินอยางเอกสาร

ราชการอื่นทั่วไป แตคณุทราบหรอืไมครฑุบนโฉนดที่ดนินั้นมทีั้งครฑุแดง ครฑุเขยีว ครฑุดาํ...คอือะไร และแตกตางอยางไร?

 # ครฑุแดง คอื “โฉนดทีด่นิ (น.ส.4)” เปนเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ในที่ดนิที่ชดัเจนที่สดุ ซึ่งเจาของกรรมสทิธิ์สามารถทาํนติกิรรม

ใดๆ กไ็ด ซื้อขายได โอนไดถกูตองตามกฎหมาย อยางที่คนสวนใหญมคีรอบครองกนักเ็ปนโฉนดครฑุแดงนี้ แลวเคยไดยนิ “โฉนดหลงัแดง” 

หรอืไม โฉนดหลงัแดง กค็อืเอกสารที่ดนิ น.ส.4 แตจะมกีารระบดุานหลงัโฉนดวา “หามโอน” ภายในระยะเวลา 5-10 ป ซึ่งวตัถปุระสงค

การหามโอนเนื่องจากกฎหมาย และทางราชการมีเจตนาจะปกปองราษฎรผูไดสิทธิในที่ดิน ใหมีที่ดินไวทํากินเปนเวลาอยาง นอย 5 ป 

หรอื 10 ป แลวแตกรณ ีเรยีกไดวาใหสทิธแิตยงัไมเปนสทิธเิดด็ขาดจนกวาจะพนระยะเวลาที่อยูในบังคบั

 # ครุฑเขียว คือ “หนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)” ที่ดินที่จะออก 

น.ส. 3 ก นั้น จะเปนที่ดนิที่ผูมสีทิธใินที่ดนิไดครอบครองและทาํประโยชนแลว และพนกังานเจาหนาที่ไดออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน

ใหตามที่กฎหมายกาํหนดเกณฑไว ผูซึ่งมหีนงัสอืรบัรองการทาํประโยชนมเีพยีงสทิธคิรอบครองเทานั้น ยงัไมมกีรรมสทิธิ์ที่ดนิ แตสามารถ

จําหนาย จายโอน และทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นไดโดยชอบดวยกฎหมายเพราะเปนที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่

วาไดทําประโยชนแลว เวนแตในบางกรณีที่มีกฎหมายหามโอนไว ผูซึ่งมีหนังสือดังกลาวจะมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในทรัพยสินตอเมื่อไดรับ

การเปลี่ยนเปนโฉนดที่ดินจากทางราชการ นอกจากนี้ การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน จะตองทําเปน

หนงัสอืและจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที่ตามที่กฎหมายบญัญตัไิว

 # ครุฑดํา คือ หนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส.3 ข) และ หนังสือรับรอง

การทาํประโยชนในทองที่อื่นนอกจากที่ระบไุว (น.ส. 3)
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ประโยชนของโฉนดที่ดิน
 ● ทาํใหผูครอบครองที่ดนิโดยชอบดวยกฎหมาย ไดมหีนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ์ที่ดนิยดึถอืไวเปนหลกัฐาน

 ● ทาํใหเกดิความมั่นคงในหลกักรรมสทิธิ์แกผูเปนเจาของที่ดนิ

 ●  ใชเปนหลกัฐานในการพสิูจนสทิธใินที่ดนิของตนทั้งตอรฐัและในระหวางเอกชนดวยกนั

 ● ทาํใหรูตาํแหนงแหลงที่ตั้ง ตลอดจนขอบเขตและจาํนวนเนื้อที่ของที่ดินแตละแปลงไดถูกตอง

 ● ทําใหสามารถปองกันการบุกรุกขยายเขตครอบครองเขาไปในที่ดินของรัฐ ซึ่งเปนที่รกรางวางเปลา ที่สงวนหวงหาม

  ที่สาธารณประโยชน และที่ดนิที่ทางราชการไดกนัไวเปนเขตปาไม

 ● ทาํใหสามารถระงบัการทะเลาะววิาท การโตแยง หรอืแยงสทิธใินที่ดนิหรอืการรกุลํ้าแนวเขตที่ดนิซึ่งกนัและกนั

 ● ทาํใหปจจยัพื้นฐานในการผลติทางเศรษฐกจิ มคีวามมั่นคงและมผีลเปนการลดตนทนุการผลติดวย

 ● ทาํใหเกดิความรกัและความหวงแหนที่ดนิของตน มแีรงจูงใจที่จะปรบัปรงุและพฒันาที่ดนิของตนใหเกดิประโยชนสูงสดุ

 ● ใชเปนหลกัฐานแสดงทนุทรพัยหรอืหลกัประกนัในการขอสนิเชื่อ และกูยมืเงนิเพื่อนํามาใชเปนทุนในการเพิ่มกาํลงัการผลติ

  และรายไดเพื่อยกฐานะความเปนอยูใหสูงขึ้น

 ● ใชเปนหลักทรัพยในการคํ้าประกันบุคคลเขาทํางาน ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 

  หรอืศาล ฯลฯ

 ● การตรวจสอบหลักฐานสําหรับที่ดิน สําหรับที่ดินที่เปนโฉนดกระทําไดโดยสะดวกรวดเร็วเปนประโยชนแกบุคคลที่ประสงค

  จะจาํหนาย จาย โอน เนื่องจากการโอนที่ดนิที่มโีฉนดที่ดนิไมตองประกาศ เวนแตมรดก

การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือมีหนังสือรับรองการทําประโยชน
 ● การทาํนติกิรรมเกี่ยวกบัที่ดนิที่มโีฉนดที่ดนิ เชน การนาํที่ดนิไปซื้อขาย ยกให แลกเปลี่ยน จาํนอง ขายฝาก ฯลฯ จะตองนาํ

ไปจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที่ ณ สาํนกังานที่ดนิที่ที่ดนิตั้งอยู

 ● การทํานิติกรรมเกี่ยวกับทีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) จะตองนําไปจดทะเบียนตอ

พนกังานเจาหนาที่ ณ สาํนกังานที่ดนิอาํเภอที่ที่ดนิตั้งอยู การทาํนติกิรรมนั้น จงึจะมผีลตามกฎหมาย เวนแตไดยกเลกิอาํนาจนายอาํเภอ

เกี่ยวกบัการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม จะตองไปจดทะเบยีน ณ สาํนกังานที่ดนิที่ที่ดนินั้นตั้งอยู 

คําเตือน
  เอกสารสําคัญทั้งหมดนี้แมจะแสดงถึงการเปนผูมีสิทธิดีกวาบุคคลอื่นแลวก็ตาม ถาหากทานปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา

ไมทาํประโยชนในที่ดนิ กลาวคอื ถาเปนที่ดนิที่มโีฉนดที่ดนิ ปลอยทิ้งไวนานเกนิ 10 ป และที่ดนิมหีนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน ปลอยทิ้ง

ไวนานเกิน ๕ ปติดตอกัน ที่ดินดังกลาวจะตองตกเปนของรัฐตามกฎหมาย หรือถาหากปลอยใหบุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปดเผย 

โดยมีเจตนาเอาเปนเจาของโดยทานไมเขาขัดขวาง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเปนเวลา ๑๐ ปติดตอกันบุคคลที่เขาครอบครองนั้นก็จะมี

สิทธิไปดําเนินการทางศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได และที่ดินที่มีหนังสือรับรอง

การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) ใชเวลาแยงการครอบครองเพียง ๑ ปเทานั้น ทานก็จะเสียสิทธิ ดังนั้นเมื่อที่ดินของทาน

มีเอกสารสําคัญดังกลาวอยูแลว ก็ควรทําประโยชนและดูแลรักษาใหเกิดประโยชนสูงสุด ที่ดินก็จะเปนของทาน และเปนมรดกที่มีคา

ใหแกทายาทของทานตอไป

ขอบคณุขอมูลจาก   http://www.greathome.co.th/tipdetail.php?order=27
   http://www.vtlandlawoffice.com/Norsor3.html
   http://elife-news.blogspot.com/2015/07/blog-post_64.html

 สำหรบัสมาชกิทีต่องการกูเงนิกบัสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ โดยใชทีด่นิมาเปนหลกัทรพัย
คํ้าประกันเงินกูนั้น ที่ดินของสมาชิกหรือคูสมรสตองเปนโฉนดที่ดินครุฑแดงเทานั้น เพราะเปน
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนและถูกตองที่สุด มีการรังวัดที่ดินและออกโฉนดใหสามารถ
ทำนิติกรรมตางๆ ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการกอตั้งหนวยงานตางๆ  ดังนี้

ศ.29 ม.ค. 59
ครบรอบ 99 ป

คณะวทิยาศาสตร

ครบรอบ 99 ป คณะวทิยาศาสตร

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานกุาร

รศ.ดร.พลกฤษณ แสงวณิช
คณบดี

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย
รองกรรมการผูอาํนวยการ

จ.15 ก.พ. 59
ครบรอบ 30 ป

ศูนยบรกิารวชิาการแหงจฬุาฯ

ครบรอบ 30 ป ศูนยบรกิารวชิาการแหงจฬุาฯ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรญัญกิ

นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ถวายพานพุมสักการะพระบิดาแหงการสหกรณไทย

  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวายพานพุมสักการะ
พระอนุสาวรียพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหง
การสหกรณไทย เนื่องในวนัสหกรณแหงชาต ิเมื่อวนัศกุรที่ 26 กมุภาพนัธ 
2559 ณ สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558

  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญสามัญ 
ประจาํป 2558 โดย รศ.ดร.สวสัดิ ์แสงบางปลา ประธานกรรมการ 
พรอมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ ในรอบป 2558 โดยพิจารณาระเบียบวาระ
การประชมุเรื่องตางๆ ตั้งแตระเบยีบวาระที่ 1-7 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 
11 กมุภาพนัธ 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุอเนกประสงค 
212 อาคารมหติลาธเิบศร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

  เนื่องจากเมื่อจบระเบียบวาระที่ 7 มีสมาชิกขอใหนับ
องคประชมุที่อยูในหองประชมุใหม ผลปรากฏวาจาํนวนสมาชกิ
ไมครบองคประชุม จึงทําใหไมสามารถดําเนินการประชุมตอได 
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จึงจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2558 ตอเนื่องอีกครั้ง โดยนําเสนอระเบียบวาระ

ที ่8-15 ในวันพฤหสับด ีที ่10 มนีาคม 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชมุอเนกประสงค 212 อาคารมหติลาธเิบศร จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั
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ธนากร ชวยวงศ เรยีบเรยีง

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย ประจําวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 http://www.bot.or.th

  เพียงเทานี้สมาชิกก็สามารถสะสมหุนและเลือกใชบริการเงินฝากของสหกรณไดอยางสบายใจ ไรกังวลเรื่องการคํานวณภาษี ที่สําคัญ
อตัราดอกเบี้ยที่ไดรบัมากกวาธนาคารตางๆ อกีดวย

สมาชิกสามารถศึกษาขอมูลจากตารางได ดังนี้

ที่มา :   http://sahavicha.com บทความ การเสยีภาษแีละหนาที่ของคนไทย
  http://www.cad.go.th บทความ ภาษอีากรที่เกี่ยวของกบัสหกรณออมทรพัย 

0.25 - 2.00%*
(เสยีภาษ ี15% ตอป)

 การลงทุน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ธนาคารตางๆ

เงนิฝากออมทรพัย (ดอกเบี้ยเงนิฝาก)

ทนุเรอืนหุน (เงนิปนผล ป 2558)

0.25 - 1.50%*

(กรณไีดรบัดอกเบี้ยเงนิฝาก
จากทกุธนาคารรวมกนั
เกนิกวา 20,000 บาท

ตลอดปภาษนีั้น ตองหกัภาษี
ณ ที่จาย 15 % ตอป)

เงนิฝากประจาํ (ดอกเบี้ยเงนิฝาก)
2.75 - 3.50%

(เสยีภาษ ี15% ตอป)

(ไมมบีรกิาร)
5.5%

ไมเสยีภาษี

1.25 - 1.75%
ไมเสยีภาษี

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ขึ้น เพื่อสรุป
ผลการดาํเนนิการของสหกรณ และนาํจายเงนิปนผลและเงนิเฉลี่ยคนืใหแกสมาชกิในวนัตอมา โดยไดผลสรปุคอื เงนิปนผลรอยละ 5.50 เงนิเฉลี่ยคนื 
รอยละ 45.00 (ของอตัราดอกเบี้ยเงนิกูรอยละ 5.00 เหลอือตัราสทุธ ิรอยละ 2.75 ตอป และเงนิเฉลี่ยคนืของอตัราดอกเบี้ยเงนิกูอื่นเปนไปตามสญัญา) 

 หลังจากวันนั้น มีสมาชิกหลายทานสอบถามมายังสหกรณ เกี่ยวกับเรื่องของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ไดรับวา จะตองนํารายไดสวนนี้
ไปคํานวณเพื่อเสียภาษีรายไดบุคคลธรรมดาหรือไม วันนี้เรามีความรูเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวของกับสมาชิกสหกรณมาฝากใหทุกทานไดอานเปน
ความรูและทาํความเขาใจไปพรอมๆ กนัครบั

 ❋ สมาชิกสหกรณ ไดรับยกเวน ไมตองเสียภาษีเงินได

  ➜ สมาชิกสหกรณ ไมตองเสียภาษีเงินไดจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

   ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน รัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2514 มาตรา 3 บัญญัติ
   ใหยกเวนภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาแกผูมเีงนิไดจากการเปนสมาชกิสหกรณเฉพาะเงนิไดที่เปนเงนิปนผลหรอืเงนิเฉลี่ยคนื

  ➜ สมาชิกสหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

   ในกรณทีี่สมาชกิสหกรณ ฝากเงนิประเภทเงนิฝากออมทรพัยไวกบัสหกรณ ถาสมาชกิมเีงนิไดจากดอกเบี้ยเงนิฝากดงักลาว 
   สมาชิกไมตองเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ เพราะไดรับยกเวนตามมาตรา 42(8) (ข) 
   แหงประมวลรษัฎากร

  ❋ เงินไดที่สมาชิกสหกรณตองเสียภาษีเงินได

  ➜ สมาชิกสหกรณไดรับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ในกรณีสมาชิกสหกรณไดฝากเงินประเภทเงินฝากประจํา ถาบุคคลดังกลาว
   ไดรับดอกเบี้ย จะตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) (ก) ผูที่ไดรับดอกเบี้ยเหลานี้จึงตองนํามารวม
   คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดดวย และทุกครั้งที่ สหกรณจายดอกเบี้ยดังกลาว สหกรณมีหนาที่ตองหักภาษีเงินไดไว 
   ณ ที่จาย ตามอตัราภาษเีงนิไดตามมาตรา 50 (2) แหงประมวลรัษฎากร

ÀÒÉÕ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�
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 การสื่อสารในยุคนี้มีหลายชองทาง ชองทางที่ฮิตที่สุด
คงไมพนทางโลกโซเชียลผานทางโปรแกรม ไลน เฟชบุก 
อินสตาแกรม ฯลฯ แตเรามักพบวาชองทางเหลานั้นมีทั้ง
คณุประโยชนในดานความสะดวก รวดเรว็ แตบางครั้งกเ็กดิโทษ
มหนัตดวย ถาใชโดยไมมสีตใิครครวญใหรอบคอบ

  หลักที่ดีของการสื่อสารนั้น ประกอบไปดวยสิ่งที่เรียก
วา “หัวใจนักปราชญ” ไดแก  ส ุ. จ ิ. ป ุ. ลิ

  คาํวา “สุ” มาจาก “สตุ” หมายถงึ การฟง เพราะการ
แสวงหาความรู และการเลาเรยีน ตองอาศยัการฟงเปนพื้นฐาน 
อีกประการสังคมไทยสมัยกอนยังไมคอยมีหนังสือใหอาน 
การรับฟงเรื่องราวตางๆ จึงเปนวิธีการรับขาวสาร ขอมูล 
กอนนาํไปพจิารณาใหเกดิความรู

  “จิ” มาจาก “จินตนะ” แปลวา ความคิด เกี่ยวกับ
ความคดิ และจนิตนาการที่เปนพื้นฐานความคดิอยางสรางสรรค 
และเปนการปลกูฝงนสิยัการรบัฟงขอมลู แลวนาํมาคดิ พจิารณา 
หรอืยอยสิ่งที่รบัรูมา

  “ปุ” มาจาก “ปจุฉา” หมายถงึ การถาม เปนขั้นตอน
ตอเนื่องจากการฟง และคดิ เกี่ยวโยงการการพูด ซึ่งมหีลกัวา 
ตองไตรตรองกอน เอื้อนเอยวาจา เพราะ “กอนพูด ตัวเรา
เปนนาย แตเมื่อพูกออกไปแลว วาจาเปนนายเรา” 
การถามหรอืพดูเปนแสดงออกซึ่งความเปนผูรู ผูเขาใจประเดน็
ตางๆ อยางมีสติ เปนผูรูจักซัก รูจักถาม เปนพื้นฐานของ
การสรางนสิยัใฝใฝเรยีน นั่นเอง 

  “ลิ” มาจากคําวา “ลิขิต” หมายถึงการเขียน หรือ
บนัทกึไว เปนผลจากการฟง คดิและถาม

  เมื่อมีหลักการที่ดีแลว คราวนี้มาถึงวิธีการที่จะทําให
การสื่อสารของผูพดูนั้นโดนใจผูฟง เกดิความรวมมอื หรอืบรรลุ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว

  ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä»µÒÁàÃ×èÍ§ áÅÐ
¤¹·Õè¨ÐÊ×èÍ´ŒÇÂ เวลาที่พูดกับคนกลุมใหญ ก็ใชแนวทางที่
แ ตกตางกับการพูดเปนรายบุคคล ก็จะตองใชวิธีการ
ในการสื่อสารที่แตกตางกนัไป เพราะแตละคนนั้นไมเหมอืนกนั
ไมควรใชวธิกีารเดยีวกนักบัคนแตละคนที่มคีวามแตกตางกนั

  ¿˜§ÍÂ‹Ò§à¢ŒÒã¨ã¹ÊÔè§·Õè¤¹Í×è¹¾Ù´ การที่จะสื่อสาร
ใหคนอื่นเขาใจไดนั้น กต็องเขาใจคนอื่นกอน ดงันั้น ผูที่มทีกัษะ

ธารนิ ีเรยีบเรยีง

ขอขอบคณุขอมูลจาก Prakals Blog โดย คณุประคลัภ ปณฑพลงักูร: Think People Consulting

การสื่อสารที่ดจีะเปนคนที่ตั้งใจฟง และเขาใจในสิ่งที่ผูพดูกาํลงั
สื่อ จะไมคดิไปเอง หรอืไมเอามมุมองของตนเองไปยดัเยยีดใส 
คนอื่น แตจะพยายามเขาใจมมุมองของผูอื่นที่สื่อมา และเมื่อ
เกิดความเขาใจแลว ก็จะทําใหการสื่อสารยิ่งตรงประเด็น
มากขึ้น และจะทาํใหคนอื่นรูสกึวา คนนี้เปนคนที่นาคยุดวย และ
เขาใจในสิ่งที่คนอื่นพูดจรงิๆ ไมเหมอืนกบั บางคน ปากกบ็อก
กวาเขาใจ แตเอาเขาจรงิๆ กส็รปุไปอกีทางหนึ่ง และพูดออก
นอกประเดน็ไปโดยที่ไมเคยเขาใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเลย

 ãËŒ¤¹Í×è¹¾Ù́ ãËŒ̈ º¡‹Í¹ นี่กเ็ปนสิ่งที่สาํคญัอกีประการ
หนึ่งสาํหรบัผูที่มทีกัษะการสื่อสารด ีซึ่งจะไมพูดแทรก ตดับท 
เปลี่ยนเรื่องทนัท ีแตจะรอใหผูพูดพูดจนจบ โดยใชภาษากาย
แสดงออกวา ตนเองกาํลงัตั้งใจฟงอยู เชน พยกัหนา ยิ้ม สบตา
หรอืมคีาํพดูเสรมิเลก็ๆ แมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องที่ทราบอยูแลว
ก็ จะไมแสดงอาการตัดบทใดๆ แตจะใหเกียรติอีกฝายหนึ่ง 
ใหเขาพูดใหจบ แลวคอยตอบ

  ÃÙŒ̈ Ñ¡·Õè̈ ÐãªŒ¤íÒ¶ÒÁ การสื่อสารที่ดจีะตองเรยีนรูวธิกีารใช
คาํถาม ซึ่งโดยทั่วไปกม็กัจะเปนการใชคาํถามแบบปลายเปด 
เชน คาํถาม ทาํไม เพราะอะไร อยางไร แบบไหน ที่ไหน ฯลฯ 
แตจะไมพยายามใชคาํถามปลายปด เชน ใช หรอืไม เพราะ
ไม ทําใหเกิดประโยชนในการตอยอดความคิดอะไรเลย 
ถาเราใชคาํถามไดถูกตอง เรากจ็ะไดคาํตอบที่ถูกตองเชนกนั

  ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¤íÒ¾Ù́ »ÃÐª´»ÃÐªÑ¹ หลกีเลี่ยงการพดูประชด
ประชันตลอดเวลา หรือใชคําพูดแดกดัน กระทบ กระเทียบ 
เพื่ อ ใหตนเองสะใจ และใหผู อื่นรู สึกเจ็บๆ แสบๆ คันๆ 
จริงๆ แลว ไมมปีระโยชนอะไรเลย มแีตจะสรางความขดัแยง
และสรางความเจบ็ชํ้านํ้าใจใหกบัผูอื่นมากกวา

  นอกจากนั้นแลวกค็งเปนเรื่องของการใชนํ้าเสยีงที่สภุาพ 
ไพเราะ นาฟง และใชภาษากายที่เหมาะสมประกอบการสื่อสาร
ในแตละครั้ง

  ลองพิจารณาถึงลักษณะในการสื่อสารของเราเอง
ดู ก็ ไ ดคะ แลวดูวา จะตองพัฒนาในประเด็นไหนบาง 
เพื่อใหเรามีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น เพราะการสื่อสารที่ดี
นั้นเปนประตูไปสูความสมัพนัธที่ด ีและเมื่อเกดิความสมัพนัธ
ที่ดแีลว ทกุสิ่งทกุอยางในการบรหิารจดัการคน กจ็ะเกดิสิ่งดีๆ  
ตามมาดวยเชนกนั

อยางไรใหสัมฤทธิผล
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ขอบคณุขอมูลจาก : นติยสารรถวคีลี่ ฉบบัที่ 519 ประจาํวนัที่ 10 - 25 ตลุาคม 2553

ดวยตัวคุณเอง
ดูแลรักษารถยนต
แบบงายๆ

ดวยตัวคุณเอง
 4. ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ วธิตีรวจระดบันํ้ามนัเครื่องกไ็มยุงยาก 

เพียงแตดึงเหล็กวัดออกมาเช็ดทําความสะอาดแลวใสลงไปยัง

ตาํแหนงของมนัใหสดุจากนั้น ดงึออกมาตรงๆในแนวดิ่ง ระดบั

นํ้ามนัจะสงัเกตไดจากรอยคราบนํ้ามนัที่เกาะอยูปลายเหลก็วดั

นํ้ามนัจะตองอยูระหวางกลางขดีที่มอีกัษร L (Low) และ F (Full) 

ถาตํ่าจาก L กใ็หเตมิใหอยูในระดบัและไมควรเตมิจนเกนิอกัษร

F เพราะจะทาํใหไมเปนผลดตีอเครื่องยนตเลย

 5. ¹íéÒÁÑ¹àºÃ¡ ในกระบอกเกบ็นํ้ามนัเบรกที่แมปมเบรก

แตถาพรองตํ่ากวาขีดที่กําหนดใหเติมจนไดระดับที่ถูกตอง 

การเติมนํ้ามันเบรกมีขอควรระวังก็คือ อยาใหนํ้ามันเบรกหก

ราดโดนสีรถจะทําใหสีเสียหาย และถาหกหามเช็ดนะครับ 

ใหใชนํ้าราดใหเจือจาง เพราะจะทําใหสีเสียหายเปนแผล

ทางยาวไปตลอดแนวที่เชด็ สาํหรบันํ้ามนัเบรกนั้นถาพรองมากๆ

ทกุวนั จะตองรบีนาํรถไปปรกึษาชางนะครบั เพราะเบรกคอืชวีติ 

มีชีวิตของใครบางหรือครับ ก็ชีวิตของทาน และผูที่โดยสาร

มากบัทานรวมถงึผูรวมใชรถใชถนนกบัทานดวย

 »ÃÐ¡ÒÃÊǾ ·ŒÒÂ การบาํรงุรกัษาประจาํวนั คอืกระบอก

คลตัชนํ้ามนัจะตองมกีารตรวจเตมินํ้ามนัใหอยูในระดบัที่ถกูตอง 

กระบอกดงักลาวอยูขางๆ กระบอกนํ้ามนัเบรกและนํ้ามนัที่เตมิ

กค็อืนํ้ามนัเบรกนั่นแหละ อยาละเลยครบั เพราะถานํ้ามนัหมด

จะเขาเกยีรไมได นั่นคอืรถวิ่งไมไดนั่นเอง

 เพียงทานเสียสละเวลาเพียง 15 นาทีตอวัน
หมั่นดูแลรักษาสภาพรถเพียงเทานี้รถของทาน
ก็จะอยูไปกับเราไดอีกนานครับ

 การดูแลรักษาเครื่องยนตถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง

ในการยืดอายุการใชงานรถของคุณ อยางนอยสัปดาหละครั้ง

สาํหรบัการดูแลอยางละเอยีด ทกุวนันี้ถงึแมจะมศีูนยใหบรกิาร

ดแูลรกัษารถตามสถานที่ตางๆ ตรวจเชค็ระยะตลอดทกุๆ 10,000 

กิโลเมตร แตคุณจะแนใจไดอยางไรวา รถของคุณนั้นจะไม

เกดิปญหาระหวางทาง ทางที่ดทีี่สดุคอืความไมประมาท ควรจะ

หมั่นตรวจสอบอยูเปนระยะๆ การดูแลรักษานั้นไมยุงยากและ

เสียเวลามากเลย เรามีขอควรปฏิบัติอยางงายสําหรับการดูแล

รกัษารถยนตของคณุมานาํเสนอครบั

 1. µÃÇ¨ÅÁÂÒ§ ตรวจงายๆ ดวยสายตาวามนัแฟบ

ออนหรือเปลา ดูทุกเสนนะครับ เพราะถาลมยางของแตละลอ

ไมเทากันจะมีผลตอการทรงตัวของรถ ทําใหเบรกปด วิ่งสาย 

รถแถไปดานหนึ่ง เปนที่มาของการเกดิอบุตัเิหตดุวย อาจจะทาํให

อายขุองยางสั้นลง ฉะนั้นถาพบวาแรงดนัลมไมเทากนัตองตรวจ

เตมิลมใหเรยีบรอย

 2. µÃÇ¨´ÙÃÍÂËÂ´ÃÑèÇ¢Í§¹íéÒáÅÐ¹íéÒÁÑ¹µ‹Ò§æ 

ใตทองรถซึ่งกมดูดวยสายตาทําไดงายๆครับ ถาพบวารั่วที่ลอ

และเปนนํ้ามันเบรก ควรนําใหชางแกไขทันทีและเมื่อตรวจพบ

วานํ้าระบายความรอนรั่วหยดใหหาที่มาของการรั่ว ถาเปน 

ขอตอใหใชไขควงกดอดัใหแนน และถาพบรอยรั่วของนํ้ามนัเครื่อง

นํ้ามันเกียรหรือนํ้ามันเฟองทายก็อยานิ่งนอนใจ เมื่อมีเวลา

จะตองนาํไปปรกึษาชางเพื่อตรวจเชค็และแกไขทนัที

 3. ¹íéÒÃÐºÒÂ¤ÇÒÁÃŒÍ¹ ตรวจโดยการเปดฝาหมอนํ้า

ออก (ขณะเครื่องเยน็) ถาพบวานํ้าพรองนอยลงไปกใ็ชนํ้าสะอาด

เตมิลงไปใหเตม็ สาํหรบัรถบางคนันะครบั ลองสงัเกตดูวาถามี

ขวดพลาสติกที่เก็บนํ้าอยูและมีทอเล็กๆ ตอไปถึงหมอนํ้า 

ก็ไมตองเปดฝาหมอนํ้า ใหดูระดับนํ้าที่ขวดเก็บนํ้าสํารองแทน 

ถานํ้ายงัอยูในระดบัที่กาํหนดกไ็มตองเตมิ แตถาตํ่ากใ็หเตมินํ้า

ลงในถงัสาํรองใหอยูในระดบัที่กาํหนดนะครบั
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ขายที่ดิน

 ♦ ขายที่ดิน จํานวน 200 ตร.ว. หางจากถนนประชาชื่นประมาณ 
150 ม. แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มีรั้วคอนกรีตรอบ 4 ดาน 
ใกลรถไฟฟาสายสีมวงผาน ราคา ตร.ว. ละ 300,000 บาท สนใจ
ติดตอ รศ.สุรางค อนุกูล คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-626-1164, 
02-585-0959

 ♦  ขายท่ีดนิ จาํนวน 4 ไร ตดิถนน 2 ดาน ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ราคาไรละ 2,700,000 บาท สนใจติดตอ นางกฤติกา 
ศรีบัว คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-889-9474

 ♦  ขายทีด่นิ (พรอมตนมะมวง เก็บผลผลติไดปละ 200,000 บาท) 
จํานวน 30 ไร 4 ตร.ว. ติด อบต.ลามกระทาย ถ.เพชรเกษม 
อ.สามรอยยอด จ.ประจวบครีีขันธ ราคา 13,000,000 บาท สนใจตดิตอ 
นายฉลาด พิมพา คณะสถาปตยกรรมศาสตร โทร. 02-218-4302-3, 
086-771-8276

ขายบานพรอมที่ดิน 

 ♦ ขายบานเด่ียว หมูบานซือ่ตรง-จนัทวินทร ขนาด 2 ชัน้ 3 หองนอน 
2 หองนํ้า เนื่อที่ 63 ตร.ว. ถนนรัตนาธิเบศร ต.บางรักนอย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ราคา 5,900,000 บาท (คาโอนผูซื้อเปนผูออกคาใชจาย) 
สนใจติดตอ รศ.ดร.อนันต อัตชู คณะวิทยาศาสตรการกีฬา โทร. 
081-808-3709

ขายรถยนต
 ♦  รถยนต ย่ีหอ NISSAN รุ น SALOON ป 1995 สีเทา 
เครื่อง 1500 ซีซี เกียรออโต เครื่องเสียงดี ราคา 50,000 บาท สนใจ
ติดตอ นายประสาน พึ่งผล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร 085-214-9221

ขาว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

อื่นๆ

 ♦  รับฝากปลอยเชาคอนโด/บาน ในเขต กทม. ระยะเวลา 
6 เดือน - 1 ป ดูรายละเอียดไดที่ www.estatebkk.com หรือ
inquiry@estatebkk.com สนใจติดตอ น.ส.วงศลดา บดีรัฐ สมาชิก
สมทบ โทร 089-812-7421

 ♦  ทัวร กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รถโดยสาร
ปรบัอากาศ VIP เดนิทางระหวางวนัที ่4-7 พ.ค. 2559 ราคา 8,500 บาท
ตอทาน สนใจติดตอ นางพรรณี สระสม สํานักงานมหาวิทยาลัย 
โทร 089-763-1004, 02-218-0115

 ♦ รับจางขับรถ ในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
ขบัรถสภุาพ ซือ่สตัย อธัยาศัยดี สนใจติดตอ นายสเุมธ ชืน่รส สมาชกิ
สมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486 และ 080-770-4438

 ♦  รบัออกแบบสือ่สิง่พมิพ ออกแบบโลโก โบรชวัร แผนพับ ใบปลวิ 
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ รับจัดเลยเอาท รายงานประจําป วารสาร
รายเดือน-รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส สมาชิกสมทบ 
โทร. 081-428-7785, 089-481-4281

 ♦  บริการเคลือ่นยายศพผูเสยีชวีติ และจาํหนายโลงศพ จดัดอกไม
หนาหีบศพ ของท่ีระลึกงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ 
สนใจตดิตอ นายประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจฬุาฯ โทร. 085-073-1069, 
095-761-2744

 ♦  รับจางลางแอร ในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส 
สมาชกิสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486 และ 080-770-4438

นายสําเภา โสพจน   คณะวิศวกรรมศาสตร

นายสมรัตน   ทิพยเวช   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง
คําถามประจําเดือน มี.ค. 2559

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กุมภาพันธ 2559

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559

คําตอบ

สวนที่สอง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  177  คน ตอบถูก  161  คน

“ã¤Ãá¾Œ ã¤Ãª¹Ð”

ตอบผิด   16  คน

จิงโจ  วิ่งเขาเสนชัย ไมเปนที่ 3

สิงโต  วิ่งเขาเสนชัยเปนลําดับเลขคี่

ฮิปโป  วิ่งเขาเสนชัยลําดับกลางๆ

ลิง  วิ่งเขาเสนชัยเกือบทันลําดับที่ 3

ÁÕÊÑµÇ� 4 µÑÇÇÔè§á¢‹§¡Ñ¹
โจทย สัตวตัวไหน วิ่งไดที่ 1, 2, 3 และ 4 ทำเครื่องหมาย ✓ หนาคำตอบที่ถูก

1. จิงโจ

2. ฮิปโป

3. สิงโต

4. ลิง

1. สิงโต

2. จิงโจ

3. ฮิปโป

4. ลิง

การประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งของจํานวน

สมาชกิทัง้หมดหรอืไมนอยกวา.......................................................คน 

จึงจะเปนองคประชุมได

 ผลการประชมุสมาชกิแสดงความคดิเหน็
และใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
ประจาํป 2558
 เงินปนผล รอยละ 5.50

 เงินเฉลี่ยคืน รอยละ 45.00

(เงินเฉลี่ยคืนจากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00)

1. ซนิจาว       ลาว
2. ซาํบายด ี     เมยีรมาร
3. ซวัซไดย      ฟลปิปนส
4. มงิกาลาบา      สงิคโปร
5. ซาลามตั ดาตงั      กมัพูชา
6. ซาลามตั เซยีง      อนิโดนเิซยี
7. ซาลามตั ดาตงั      เวยีดนาม
8. กูมสุตา       มาเลเซยี
9. หนหีาว       บูรไน

1.  นายอเนก ทองศรี   494758   ศูนยรักษาความปลอดภัยฯ แหงจุฬาฯ

2. นายสมใจ แสงดารา   261044   วิศวกรรมศาสตร

3. น.ส.กัลยาภรณ นําทอง   530110   วิศวกรรมศาสตร

4.  น.ส.ภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ  484468   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

5. น.ส.จินตนา สุวรรณเทศ   463573   วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

อ.ดร.ปทมศิริ ธีรานุรักษ จารุชัยนิวัฒน    คณะครุศาสตร  

6. นายสุพัฒน แสนคํา   234274   นิติศาสตร

7. น.ส.มาริสา นวลกุล   542769   เภสัชศาสตร

8. นางจิราภรณ หิรัญวงศ   312998   สัตวแพทยศาสตร

9. น.ส.ชนัญญา สวางคง   E16815   สมาชิกสมทบ

10. พญ.ณัฐธิดา วงศวีระวัฒน  E01123   สมาชิกสมทบ  
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

คําถามจากสมาชิก :
ÁØÁ¶ÒÁÁÒ

µÍºä»
คําถาม

¤íÒµÍº
µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 à»š¹µŒ¹ä» ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃºíÒàË¹ç¨ÊÁÒªÔ¡¨Ð¤íÒ¹Ç³ä´Œ 2 ÇÔ¸Õ ́ Ñ§¹Õé

วิธีที่ 1    ใหนบัอายสุมาชกิเปนหนวยเดอืน เศษของเดอืนใหนบัเปนหนึ่งเดอืน เงนิสวสัดกิารบาํเหนจ็

สมาชกิเตม็จาํนวน เทากบัอายสุมาชกิเปนหนวยเดอืน ณ วนัที่ 1 มกราคม ของปปจจบุนั คูณดวย เงนิ

คาหุนเปนหนวยหมื่นบาท ณ วนัที่ 1 มกราคม ของปยอนหลงัไป 5 ป บวกดวยเงนิคาหุนเปนหนวยหมื่นบาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม ของปปจจบุนั แตตองไมนอยกวา 5,000 บาท และตองไมเกนิ 35,000 บาท

 การจาย 

  •  อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 300 เดือนขึ้นไป ใหมีสิทธิไดรับเต็มจํานวน ของเงินสวัสดิการ

   สมาชกิที่คาํนวณได

  •  อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 240 เดือน ถึง 299 เดือน ใหมีสิทธิไดรับรอยละ 80 ของเงิน

   สวสัดกิารสมาชกิที่คาํนวณได

  •  อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 180 เดือน ถึง 239 เดือน ใหมีสิทธิไดรับรอยละ 60 ของเงิน

   สวสัดกิารสมาชกิที่คาํนวณได

  •  อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 120 เดือน ถึง 179 เดือน ใหมีสิทธิไดรับรอยละ 40 ของเงิน

   สวสัดกิารสมาชกิที่คาํนวณได

วิธีที่ 2    ใหนบัอายกุารเปนสมาชกิมหีนวยเปนป เศษของปใหปดทิ้ง โดยกาํหนดใหปละ 1,000 บาท 

   และตองไมเกนิ 25,000 บาท

 สมาชกิพนจากราชการหรอืงานประจาํโดยเกษยีณอายงุาน หรอืลาออก

จากราชการ ห รืองานประจําแลว จะขอรับสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 

สหกรณฯ มีวิธีการคํานวณสวัสดิการนี้ใหกับสมาชิกอยางไร?

เมื่อคํานวณแลวพบวาวิธีใดไดรับยอดเงินสวัสดิการมากกวา
ใหสมาชิกไดรับยอดเงินสวัสดิการตามวิธีนั้น
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร 238-2-11007-6

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

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


