
ปที่ 57 ฉบับที่ 3ปที่ 57 ฉบับที่ 3

¢‹ÒÇÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÏ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ภาพปก :  นางสาวศศิธร ฉลอง

 นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจํากัดยอด 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

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

  3 เดือน  1.75 1.4875 0.5500-1.6500

  6 เดือน  2.00 1.7000 0.6500-1.7000

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  
2.10 1.7850

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 2.20 1.8700 
0.7500-1.8000

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 2.30 1.9550

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 2.40 2.0400

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  2.50 2.1250

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย

12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

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

ผศ.ดร.จ�มพล พ�ลภัทรชีว�น
รศ.ว�สนศักดิ์  อวมเพ็ง
นายณรงค เพชรสุก
อ.สุวัฒน กลิ�นเกษร
นายรัฐธนินท วลีจิรทัศน
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเร�องกิจไกร

นางอังคณา  พวงเง�น
นายลับแล  ณ บางชาง
น.ส.ธาร�นี  ทองสงฆ
นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร  ชวยวงศ
นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประเภท

สมาชิก
(เร�่มตั้งแต

1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเง�นกู ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิเง�นเฉลี่ยคืน

4.75

4.00

3.00

5.00

2.755

2.800

2.850

…  

42.00

30.00

5.00

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

ระยะสั้น
(ไมเกิน 72 เดือน) 300 ลานบาท

ไมจํากัดวงเง�นระยะยาว
(ไมเกิน 180 เดือน)

3.75

4.75
(เร�่มตั้งแต

29 พฤศจิกายน 2559)

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

สหกรณอื่น

อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด

ธนาคารพาณิชยอื่น

(รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

จาก...http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com

ดอกเบี้ยเง�นกูวงเง�นไมเกินประเภท

 กังหันชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศ
ที่ผิวนํ้าแบบประหยัดคาใชจาย เปนกังหันนํ้า
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช
ไดพระราชทานพระราชดําริใหประดิษฐขึ้นเพ่ือ
บําบัดนํ้าเสียแกมลพิษทางน้ําที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ดวยวิธีการหมุนปนเติมอากาศใหนํ้าเสีย
กลายเปนนํ้าดี มีคุณสมบัติในการถายเทออกซิเจน
ไดสูงถงึ ๑.๒ กโิลกรัมของออกซิเจน/แรงมา/ชัว่โมง 
สามารถนําไปใชในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ไดอยางอเนกประสงค ติดตั้งงาย เหมาะสําหรับ
การพฒันาแหลงนํา้ธรรมชาต ิไดแก สระนํา้ หนองนํา้ 
คลอง บงึ ลาํหวย ฯลฯ ทีมี่ความลกึมากกวา ๑.๐๐
เมตร และมีความกวางมากกวา ๓.๐๐ เมตร หรือ
ใชพัฒนาแหลงนํ้าใหแกปวงชน ประยุกตใชใน
การบําบัดนํ้าเสีย จากการอุปโภคของประชาชน 
นํา้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้เพิม่ออกซเิจน
ใหกับบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทางการเกษตร

“กังหันชัยพัฒนา”

**ทานที่ประสงคจะฝากหรือฝากตอเงินฝากประจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
สอบถามที่เจาหนาที่ฝายเงินฝากเบอร 0-2218-0555 ตอ 1805

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

2.20

2.40
2.30

1.8700

2.0400
1.9550

2.1250

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป 2.50

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

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.)

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

คณะผูจัดทํา

โครงการในพระราชดําริ

หนวย : รอยละ



 รายการ 2558 ธ.ค. 2559 ม.ค. 2560
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

¨íÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ (ÃÒÂ) 15,646 15,959 15,986

 ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì (¾ÃÐÍ§¤�)   

 ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 1 1 1

  - ÊÁÒªÔ¡  11,570 11,628 11,641

  - ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º 4,075 4,330 4,344

1.  ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 37,239,023,391.83 40,083,786,897.38 41,149,332,361.30

  1.1  à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ 5,645,460,381.29 5,901,855,346.26 5,904,646,817.62

  1.2  à§Ô¹ãËŒÊË¡Ã³�Í×è¹¡ÙŒ 11,593,889,886.68 12,346,307,972.08 13,344,847,785.07

   1.3  à§Ô¹Å§·Ø¹ 19,692,347,625.24 21,583,604,946.74 21,675,765,852.47

    1.3.1  à§Ô¹Ê´ / à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ 661,969,777.40 575,852,026.34 896,451,398.35

    1.3.2  à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÂÒÇ 17,226,409,783.95 19,229,522,745.50 19,002,894,279.22

    1.3.3  à§Ô¹½Ò¡ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³� / ÊË¡Ã³�Í×è¹ 1,803,968,063.89 1,778,230,174.90 1,776,420,174.90

  1.4  ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�Í×è¹ 307,325,498.62 252,018,632.30 224,071,906.14

2.  Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ 20,558,902,190.12 22,962,800,614.58 23,922,860,998.78

  2.1  à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á 6,295,000,000.00 7,775,000,000.00 8,650,000,000.00

  2.2  à§Ô¹ÃÑº½Ò¡¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ 13,356,344,798.32 14,451,130,341.00 14,509,565,848.53

  2.3  µÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹ 675,026,222.47 534,155,737.78 534,652,917.28

  2.4  Ë¹ÕéÊÔ¹Í×è¹ 232,531,169.33 202,514,535.80 228,642,232.97

3.  ·Ø¹¢Í§ÊË¡Ã³� 16,680,121,201.71 17,120,986,282.80 17,226,471,362.52

  3.1  ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ 12,473,453,690.00 13,080,880,080.00 13,087,399,680.00

  3.2  ·Ø¹ÊíÒÃÍ§ 2,147,461,629.40 2,266,538,434.60 2,266,538,434.60

  3.3  ·Ø¹ÊÐÊÁ 737,893,460.08 535,798,375.25 531,138,760.05

  3.4  Í×è¹æ 543,294,510.08 321,813,964.14 1,240,999,693.66

  3.5  ¡íÒäÃÊØ·¸Ô 778,017,912.15 915,955,428.81 100,394,794.21

4.  ÃÒÂä´Œ  1,528,516,638.32 1,697,424,392.17 152,325,906.65

  4.1  ́ Í¡àºÕéÂÃÑº¨Ò¡à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ 253,710,303.16 233,801,213.50 18,948,776.66

  4.2  ́ Í¡àºÕéÂÃÑº¨Ò¡à§Ô¹ãËŒÊË¡Ã³�Í×è¹¡ÙŒ 539,961,576.28 527,732,009.34 42,969,918.65

  4.3  ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹  690,963,930.87 894,614,164.36 87,790,386.53

  4.4  ÃÒÂä´ŒÍ×è¹ 43,880,828.01 41,277,004.97 2,616,824.81

5.  ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ  750,498,726.17 781,468,963.36 51,931,112.44

  5.1  ́ Í¡àºÕéÂ¨‹ÒÂ 561,953,390.86 563,806,173.59 44,288,913.96

  5.2  ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 188,545,335.31 217,662,789.77 7,642,198.48

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  •



ประธานแถลง

 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขาวสหกรณฯ ฉบับนี้เปนฉบับแรกที่ผมไดมีโอกาสพูดคุยพบปะ
กับทุกทาน กอนอ่ืน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกทีใ่หความไววางใจในการเลอืกตัง้ใหผมดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการ
สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ เพือ่บรหิารกจิการสหกรณและดแูลผลประโยชนของสมาชิกทุกทาน ซึง่นโยบายและเปาหมายใน
การบรหิารงานสหกรณนัน้ จะอยูภายใตกรอบความคดิ “คณุธรรม นาํผลงาน” ในการน้ี ผมจะใชความรู ความสามารถ
ในการดําเนินกิจการสหกรณอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกเปนหลัก
การดาํเนนิงานตองมคีวามโปรงใส เทีย่งตรง ซือ่สตัย และตรวจสอบได อีกทัง้จะใชความระมดัระวงั มกีารบรหิารจดัการ
ความเสีย่งท่ีด ีและในการดาํเนนิกจิการใดๆ จะเผยแพรขอมูลขาวสารใหสมาชิกไดรบัรูรบัทราบอยางตอเน่ือง เพือ่สราง
ความเชื่อมั่น ความไววางใจ และเพื่อไดรับความรวมมือที่ดีจากสมาชิก ผมจะยึดถือเสมอวาสมาชิกทุกคนเปนเจาของ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แหงนี้รวมกัน และท่ีสําคัญท่ีสุดสหกรณแหงน้ีใชคําวา “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
เปนชือ่ของสหกรณ เพราะฉะน้ันการดําเนินการใดๆ นอกจากจะเพือ่สมาชิกแลว จาํเปนตองคาํนงึถงึชือ่เสยีงและเกยีรติภมิู
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตลอดเวลาอีกดวย 

 ในวาระนี้ ผมมีขาวดีที่จะแจงใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบวา มีอาจารยอาวุโสใหเกียรติมาเปนท่ีปรึกษา
กติตมิศกัดิก์บัสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ สองทาน ไดแก รองศาสตราจารย ประพนัธพงศ เวชชาชวีะ และ ศาสตราจารย
พเิศษ ประสทิธิ ์โฆวไิลกูล ทัง้ยงัมนีกักฎหมายทีม่ปีระสบการณสงูอกีหนึง่ทานทีใ่หเกียรต ิคอื คณุอดุลย ต้ังศตัยาภริมย

 เรื่องการฝากเงิน การกูเงิน และเรื่องเงินสวัสดิการตางๆ ที่สหกรณไดจัดใหกับสมาชิกจํานวน 16 ประเภทนั้น
สมาชิกยังสามารถทําธุรกรรม และขอรับเงินสวัสดิการไดตามปกติ ซึ่งในปจจุบันเงินทุนสวัสดิการที่ไดจัดสรรจาก
กําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอยูถึง 299,022,006.83 บาท ซึ่งเพียงพอตอการใหบริการแกสมาชิก 
และในอนาคตหากสมาชิกตองการใหสหกรณจัดสวัสดิการประเภทใด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นความจําเปน
จะจัดใหมีสวัสดิการนั้นเพิ่มเติมตามความประสงคของสมาชิกตอไป

 ปจจบุนัคณะกรรมการไดพิจารณายกเลกิการทาํประกนัชีวติแบบกลุมใหสมาชกิแลว แตนัน่ไมไดหมายความวา
สวสัดกิารสงเคราะหศพสมาชกิจะถกูยกเลกิไปดวย สวสัดกิารนีย้งัคงมอียู สมาชกิยงัไดรับเชนเดมิ ผูรบัโอนประโยชน
สามารถย่ืนเอกสารขอรับเงินเมื่อสมาชิกเสียชีวิตได โดยสหกรณจะนําเงินทุนสวัสดิการมาจายเปนเงินสวัสดิการ
ประเภทนี้ตามเงื่อนไขของการรับสวัสดิการ สมาชิกไมตองกังวลครับ

 รูปแบบของขาวสหกรณฉบับนี้ยังคงคลายคลึงกับฉบับกอนๆ ตั้งแตฉบับหนาเปนตนไปจะมีการเปลี่ยนแปลง
ใหมท้ังหมด เพื่อใหขาวสหกรณเปนตัวกลางสื่อสารที่เช่ือมโยงความสัมพันธในหมูสมาชิก สรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจการและการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั
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ที่ใหแกสมาชิก (ที่ไมใชสมาชิกสมทบ)
ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµ‹Ò§æ

1. เงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อเปนทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มี 2 ประเภท คือ

  ทนุสงเสรมิการศกึษา สาํหรบัสมาชกิทีม่บีตุรกาํลงัศกึษาอยู ครอบครวัละ 1 ทนุ (ทนุละ 4,000 บาท) 

   ทุนเรียนดี สําหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (ทุนละ 2,000-3,500 บาท)

    ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการตามประกาศของสหกรณฯ

2. เงนิสวสัดกิารสมาชกิเพือ่สงเคราะหสมาชกิท่ีประสบสาธารณภยั (วงเงนิไมเกนิ 20,000-100,000 บาท 

 แลวแตกรณี)

    ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

3. เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สําหรับสมาชิกที่พนจากหนาที่ราชการ หรืองานประจําโดยเกษียณ

 อายุราชการ หรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา ในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยไมมี

 ความผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป (10,000-35,000 บาท) 

    ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

4. เงนิสงเคราะหเกีย่วกบัการศพและประสบอุบตัเิหต ุ(เงินสงเคราะหศพเดือนละ 1,250 บาท ตามจํานวน

 เดือนที่เปนสมาชิก กับอีก 100,000 บาท รวมกันแลวไมเกิน 600,000 บาท คูสมรสไดรับครึ่งหนึ่งของ

 สิทธิ์สมาชิก บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไดรับหนึ่งในสี่ของสิทธิ์สมาชิก และเงินสงเคราะหอุบัติเหตุไมเกิน 

 500,000 บาท) 

    ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 180 วัน 

5. เงนิสวัสดิการสมาชกิเพือ่สงเคราะหสมาชิกทีท่พุพลภาพถาวรสิน้เชงิ สญูเสยีอวยัวะและ/หรอืสญูเสยี

 สายตา (วงเงนิ 50,000-100,000 บาท) 

    ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 180 วัน

6.  เงินสวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส สําหรับสมาชิกที่มีอายุต้ังแต 61-90 ขึ้นไป จายใหเปนรายป

 ในวันครบรอบวันเกิด รับเงินตามอายุ เริ่มตั้งแต 8,400-13,200 บาท จนกวาจะถึงแกกรรม 
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***สวัสดิการเปนสิ่งที่สมาชิกตองยื่นขอรับภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพนระยะเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02-218-0555 ตอ 1800

7.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพ่ือสวัสดิการรักษาพยาบาล สําหรับสมาชิกท่ีเขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน

 สถานพยาบาล ตั้งแต 3 คืนขึ้นไป สหกรณจายคืนละ 400 บาท สูงสุด 30 คืนไมเกิน 12,000 บาท ตอครั้ง 

   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

8. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะหศพบิดามารดา (10,000 บาท) ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

9. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสําเร็จการศึกษา สําหรับสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 (1,000 บาท)

   ยื่นขอรับสวัสดิการหลังจากไดรับปริญญาบัตรแลว

10. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส สําหรับสมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

 (1,000 บาท คูสมรสเปนสมาชิกทั้งสองคน รับคนละ 1,000 บาท)

   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

11. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรับขวัญทายาทใหม (1,000 บาท) 

    ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

12. เงินสวัสดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกผูเปนโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 50 ป แตไมถึง 51 ปบริบูรณ (10,000 บาท)

   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการเมื่อมีอายุครบ 50 ป แตไมเกิน 51 ป บริบูรณ

13. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท สําหรับสมาชิกที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนา (1,000 บาท)

   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

14. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ สําหรับสมาชิกที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ (1,000 บาท)

   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

15. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อปฏิบัติธรรม สําหรับสมาชิกที่ไปปฏิบัติธรรมไมนอยกวา 5 วัน 4 คืน (1,000 บาท)

   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

16. ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรม เหลือรอยละ 0.01 ตอป นับตั้งแตวันที่สมาชิกถึงแกกรรม

 จนถึงวันชําระหนี้ครบ
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แวดวง สอ.จฬ.
ถวายพานพุมสักการะพระบิดาแหงการสหกรณไทย

รับมอบงาน

 คณะกรรมการดาํเนนิการ 
สหกรณออมทรัพยจฬุาฯ ชดุที ่56 
ประจําป 2559 นําโดย รศ.ดร.
สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธาน
กรรมการ ทําพิธีสงมอบงาน

 นายณรงค เพชรสุก เลขานุการ นายเฉลิมพร เศรษฐี ผูจัดการ พรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯรวมถวายพานพุ มสักการะพระอนุสาวรียพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดา
แหงการสหกรณไทย เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ เมื่อวันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2560 ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ใหแกคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 57  ประจําป 2560 นําโดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ 

 ในโอกาสเดยีวกนันี ้ผศ.ดร.จมุพล พลูภัทรชวีนิ ประธานกรรมการ ไดมอบเกยีรติบัตรใหแกกรรมการทีค่รบวาระการดาํเนนิงาน 
เพือ่แสดงความยกยองช่ืนชมในการปฏบัิตหินาทีด่วยความอุตสาหะ ทุมเท และเสยีสละ เมือ่วนัพฤหสับดีที ่16 กมุภาพันธ 2560 ณ หองประชมุ
สวัสดิ์ แสงบางปลา

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบล จํากัด 
จังหวัดอุบลราชธานี เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการบริหารงานสหกรณ จํานวน 17 คน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา ประธานกรรมการ ใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2560

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
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แวดวง สอ.จฬ.
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559

แสดงความยินดี
 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย รศ.วิสนศักดิ ์อวมเพง็ รองประธานกรรมการ 
นายอภชิา เดยีขนุทด กรรมการ รวมแสดงความยนิดใีนโอกาสครบรอบ 31 ป การสถาปนา
ศนูยบรกิารวชิาการ และรวมสมทบทนุมลูนธิสิงเคราะหเดก็ของสภากาชาดไทย โดย 
รศ.ดร.ทวีวงศ ศรีบุรี กรรมการและเลขานุการ เปนผูรับมอบ เมื่อวันอังคารท่ี 
14 กุมภาพันธ 2560

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัการประชมุ
ใหญสามญั ประจาํป 2559 โดย รศ.ดร.สวสัดิ์ 
แสงบางปลา ประธานกรรมการ พรอม
คณะกรรมการดําเนินงาน ไดรายงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบ
ป 2559 และนําเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมเรื่องตางๆ ใหสมาชิกรับทราบ
เมื่อวันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 เวลา 
14.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค 212
อาคารมหติลาธเิบศร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

 ท้ังนี ้เม่ือเสร็จสิน้การประชมุฯ ไดมกีาร
จับสลากรางวัล จํานวน 6,016 รางวัล มูลคา
รวมกวา 2 ลานบาท
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เรียบเรียงโดย ธนากร ชวยวงศ

ÃÙŒÂÑ§...
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Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕä´Œ 1.5 à·‹Ò

 ขาวอุทกภัยนํ้าทวมใหญในภาคใตสรางความทุกขใจเดือดรอนใหแกประชาชนผูประสบภัยอยาง
ใหญหลวง ทั้งนี้ ไดมปีระชาชนจากภาคอื่นๆ รวมถงึภาครฐัและเอกชน ตางกร็วมใจใหความชวยเหลอืพี่นอง
ชาวใตกนัอยางเตม็ที่ ทั้งเรื่องเงนิบรจิาค อาหาร และสิ่งของเครื่องใชที่จาํเปน เพื่อบรรเทาทกุขใหทเุลาเบาบางลง

 ลาสุด คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวอนุมัติมาตรการภาษีชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม โดยมุงหวังจูงใจ
ใหประชาชนบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือชาวใตมากขึ้น ซึ่งสามารถนําเงินบริจาคหรือมูลคาทรัพยสินที่บริจาค 
ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2560 มาหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีในป 2560 ไดถึง 1.5 เทา 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

 ใครสามารถลดหยอนภาษีไดบาง
  บุคคลธรรมดาท่ีเสียภาษีเงินได สามารถนําเงินที่บริจาคไปหักลดหยอนภาษีได 1.5 เทา 
แตเมื่อรวมกบัเงนิบรจิาคอื่นแลวตองไมเกนิรอยละ 10 ของเงนิไดพงึประเมนิ

  บรษิทัหรือหางหุนสวนจาํกดัท่ีจดทะเบยีนเปนนติิบคุคล สามารถนาํเงนิหรอืมลูคาทรพัยสนิที่บรจิาค
ไปหกัเปนรายจายได 1.5 เทา แตเมื่อรวมกบัรายจายเพื่อการกศุลสาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณประโยชน
แลวตองไมเกนิรอยละ 2 ของกาํไรสทุธิ

 ตองบริจาคที่ไหนถึงจะสามารถนํามาลดหยอนภาษีได
 สําหรับผูที่ตองการนําเงินบริจาคหรือมูลคาทรัพยสินที่บริจาคไปลดหยอนภาษี จะตองไปบริจาคกับ
สถานที่ดงัตอไปนี้

  สวนราชการ มูลนิธิ องคกรหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงั

  บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคล หรอืนติบิคุคลอื่น ที่ไดขึ้นทะเบยีนแจงขอเปนตวัแทนรบับรจิาค 
กบักรมสรรพากร เชน สถานโีทรทศัน สถานวีทิยตุางๆ
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ที่มา
• กรมสรรพากร
• http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/735521
• https://moneyhub.in.th/article/southern-flood-and-tax

 หลักฐานในการบริจาคมีอะไรบาง
 หลักฐานการบริจาคเงินหรือมูลคาทรัพยสินที่สามารถนํามาแสดงเพื่อใชลดหยอนภาษีไดนั้น

จะตองเปนหลกัฐานที่ระบวุนัที่ 1 ม.ค. 60 ถงึวนัที่ 31 ม.ีค. 60 โดยเปน...

  หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพยสิน ที่มีขอความระบุวาเปนโครงการหรือเปนการบริจาคเพื่อ
ชวยเหลอืผูประสบอทุกภยัภาคใต โดยอาจระบชุวงเวลาที่เกดิอทุกภยัไวดวย

  หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในชวงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจนผูโอนและ
ผูรบัโอนได

 นอกจากมาตรการลดหยอนภาษีนี้แลว คณะรัฐมนตรี ยังไดอนุมัติใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีอากร
ที่ไดรบัผลกระทบจากอทุกภยั สามารถขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษอีากร สาํหรบัภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป ที่จะตองยื่นภายในเดือน 
ม.ค. - ก.พ. 2560 ใหไปยื่นภายในวนัที่ 31 ม.ีค. 2560 ได โดยไมเสยีเบี้ยปรบั เงนิเพิ่ม และคาปรบัสญัญา
แตอยางใดอกีดวย

 จากมาตรการดังกลาว ภาครัฐเล็งเห็นวา นอกจากจะชวยบรรเทาทุกขใหแกผูประสบอุทกภัยแลว 
ยังจะชวยบรรเทาภาระภาษีใหแกผูบริจาคอีกดวย แตเหนือสิ่งอื่นใด การรวมมือรวมใจชวยเหลือซึ่งกัน
และกันของประชาชนในทุกภาคสวนครั้งนี้ ทําใหเราไดเห็นนํ้าใจดีๆ จากคนไทยที่พรอมจะหยิบยื่นใหกัน
อยูเสมอ ไมวาจะอยูภาคไหน สวนไหนของประเทศ ความอบอุนและมิตรไมตรีก็พรอมจะสงตอใหทันที
แมมวลนํ้ากอนใหญที่เปนอปุสรรคกไ็มสามารถกั้นขวางได
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 ¢ÒÂºŒÒ¹¾ÃŒÍÁ·Õè´Ô¹
 › หมูบานประชานิเวศน 2 เนื้อที่ 85 ตร.ว. ซ.สามัคคี 60/6 
ถ.ประชาชื่น ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคา 8,500,000 บาท
สนใจติอตอ นางสาวศิริพร พิทักษลิ้มสกุล สมาชิกสมทบ 
โทร. 081-424-9511

 › หมูบานเสนาสวัสดิการทหาร เน้ือที่ 56 ตร.ว. เลขท่ี 87 
ซ.คลอง 13 ถ.นครนายก-ธัญบุรี ต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.นครนายก 
ราคา 1,200,000 บาท สนใจตดิตอ นายนวพล ถิระสาโรช สาํนักงาน
ระบบกายภาพ โทร. 080-062-4986

 ¢ÒÂ/¢ÒÂ´ÒÇ¹�/ãËŒàª‹Ò·ÒÇ¹�àÎÒÊ�
 › หมูบานศุภลักษณ เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี สนใจติดตอ นางสาวกนกกุล สพุจน สหกรณออมทรพัย
จุฬาฯ โทร. 092-534-9247

 › ขายการเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. ซ.3 และ ซ.12 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (2 หองนอน 
1 หองนํา้ 1 หองรบัแขก) ราคา 650,000 บาท สนใจตดิตอ นายมติร 
นวมนิวงษ คณะวิทยาศาสตร โทร. 062-701-6427, 091-491-3971

 › ขายการเคหะ เน้ือท่ี 23 ตร.ว. ซ.จามจุรี ถ.วิภาวดี แขวง
ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ 
นางสาวอารีย กลอมจิตร คณะเภสัชศาสตร โทร. 084-727-5580 

 ¢ÒÂ/¢ÒÂ´ÒÇ¹�/ãËŒàª‹Ò¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ
 › ขายคอนโดมิเนียม ศุภาลัย อโศก-รัชดา-ดินแดง เน้ือท่ี 
36 ตร.ม. (พรอมเฟอรนิเจอร หางสถานีรถไฟใตดิน และเซ็นทรัล
พระราม 9 ประมาณ 300 เมตร) ราคา 2,600,000 บาท สนใจติดตอ 
ผศ.มานิต โกศลอินทรีย คณะครุศาสตร โทร. 081-442-8466

 › ขายคอนโดมิเนียม เคียงทะเลคอนโดเขาพระตาํหนกั เนือ้ที่ 
40 ตร.ม. ซ.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (หองสตูดิโอชั้น 6 
มรีะเบยีงดวูวิทะเล สระวายน้ํา เหมาะสําหรบัตากอากาศ หรอืลงทนุ
ใหตางชาติเชา มีหองฟตเนส) ราคา 1,600,000 บาท สนใจติดตอ 
นายมนตร ีกลอมสรุวิงศ คณะแพทยศาสตร โทร. 083-227-5849, 
096-365-9928

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

 › ขายคอนโดมิเนียม The Room พระราม 4 เน้ือท่ี 44 
ตร.ม. ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (พรอม
เฟอรนเิจอร) ราคา 11 ลานบาท สนใจตดิตอ พญ.เกศกาญจน เกศวยุธ 
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 096-419-1649

 Í×è¹æ
 › บรกิารเคลือ่นยายศพผูเสยีชวีติ จาํหนายโลงศพ จดัดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ 
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล (แจค) คณะสหเวชศาสตร 
โทร. 095-761-2744 ID Line : 0850731069

 › รับจางขับรถในวันเสาร-อาทิตย และหยุดนักขัตฤกษ 
มใีบขบัขีส่วนบคุคล ขบัรถสภุาพ ซือ่สตัย สนใจตดิตอ นายสเุมธ ชืน่รส 
สมาชกิสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486, 080-770-4438

 › บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ สําหรับการเดินทาง
ทองเที่ยวเปนหมูคณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการ
เดินทางพักผอน ทีมงานยินดีบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย 
โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969

 › หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดิโอ เฟอรนิเจอรพรอม 
ครวัแยก ใกลอนุสาวรยีชยัสมรภูม ิใกลรถไฟฟา BTS และระบบขนสง
อื่นๆ ฟรี Wifi ราคาเชา 7,500 บาทตอเดือน (พรอมเขาอยู) สนใจ
ตดิตอ ดร.กัณฑาทิพย สงิหะเนติ สถาบนัภาษา โทร. 089-512-0247

 › ขายผลติภัณฑสนิคายีห่อ ele เชน มาสกหนา ครมีกันแดด
ผสมรองพ้ืน โฟมลางหนาเครือ่งสาํอาง ผลติภัณฑรกัษารขุูมขนกวาง
หลมุสวิ ซึง่เปนผลติภัณฑของคนไทยทีกํ่าลงัไดรบัความนยิม มเีจมส
มาร และคิมเบอรลี่ เปนทูตตราสินคา ele สนใจติดตอ นางณัฐรดา 
แสงอรุณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 084-750-3826

นายประพัตร แสนยากร คณะวิทยาศาสตร
นายนวน แกนเพ็ชร คณะอักษรศาสตร
นางประไพรัตน  เปรมตุน คณะทันตแพทยศาสตร
นายสุทิน  เทงสี คณะสัตวแพทยศาสตร
นายกิตติพัฒน  พรมศรี ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

ขาว บริการสมาชิก

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

นายกิตติพัฒน  พรมศรี ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ
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àÅ¢»ÃÐ¨íÒµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡ ¤³Ð / ÊÑ§¡Ñ´¤³Ð / ÊÑ§¡Ñ´

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

จับรางวัลโดย

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กุมภาพันธ 2560

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2560

ÁÕ¼ÙŒÊ‹§¤íÒµÍº·Ñé§ËÁ´¨íÒ¹Ç¹ 373 ¤¹ µÍº¶Ù¡ 325 ¤¹ µÍº¼Ô´ 48 ¤¹

à¡Á
“รูรอบก็ตอบได”

สวนที่

เฉลย   สวนที่

คําถามประจําเดือน มี.ค. 2560

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

สวนที่

1. นางสาวสุวรรณา แซเฮง 341034 อักษรศาสตร

2. นางสาวลัดดา หนูสมจิต 351176 เภสัชศาสตร

3. นางประยูร ชมพูประเภท 404459 วิทยาศาสตร

4. นายธนากร นอยคําสิน 411453 อักษรศาสตร

5. นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ 484468 สํานักงานมหาวิทยาลัย

เดือนมีนาคม 2560
หนานีม้ีรางวัล

วิธีเลน เลือกคําตอบที่ถูกตองเพียง 1 ขอ

1. สัญลักษณธาตุของทองคําคืออะไร

 ก. Au ข. Go ค. Yi ง. Zn

2. นักการทูตที่มีตําแหนงสูงสุดเรียกวาอะไร

 ก. อคัรราชทูต ข. เอกอคัรราชทูต ค. อปุทูต ง. ราชทูต

3. อักษร ฮันกึล เปนตัวอักษรของประเทศใด

 ก. เกาหล ี ข. เวยีดนาม ค. ญี่ปุน ง. จนี

4. วงไทเทเนี่ยมเปนกลุมศิลปนแนวใด

 ก. ฮปิฮอป ข. ปอบรอ็ค ค. รอ็ค ง.อารแอนดบี

5. บาสเก็ตบอลมีผูเลนในสนามแตละฝายกี่คน

 ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 7 คน

6. ประเทศใดที่ไมไดมีดินแดนติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน

 ก. ฝรั่งเศส ข. สเปน ค. อติาล ี ง. อหิราน

7. ผูไรความสามารถในทางกฎหมายจะตองอยูในความดูแลของใคร

 ก. ผูอนบุาล ข. ผูพทิกัษ ค. ผูปกครอง ง. ผูคุมครอง

8. ตัวการตูน ปอบอาย ประกอบอาชีพใด

 ก. กรรมกร ข.ตาํรวจ ค. คนขายผกั ง. กะลาสเีรอื

สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
แบงเปน ............................. ประเภท ไดแก

1.

2.
 â´ÂËÅÑ¡à¡³±�áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¼ÙŒ¢ÍÃÑº·Ø¹
ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁä´Œã¹»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ÊË¡Ã³�Ï àÃ็Çæ ¹Õ้

 การประชุมสมาชิกแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ

การจดัสรรกาํไรสทุธ ิประจาํป 2559 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 26 มกราคม 

2560 สมาชกิจดัสรรอตัราเงนิปนผล รอยละ 5.80 โดยผลการประชมุ

ดงักลาวจะนาํเสนอตอที่ประชมุใหญสามญัประจาํป 2559 ในวนัพธุที่ 

15 กมุภาพนัธ 2560 ณ อาคารมหติลาธเิบศรตอไป

6. นางสาวอรณี เนียมทอง 503625 เศรษฐศาสตร

7. นางสาวศรีรัตนา เดชดี 573525 สํานักงานจัดการทรัพยสิน

8. นางสาวสกาวรัตน ตั้งจิตถนอม 590708 สถาบันภาษา

9. นางสาวชนัญญา สวางคง E16815 สมาชิกสมทบ

10.นางสาวภัคจิรา เชี่ยวชาญชิงชัย E92494 สมาชิกสมทบ

นางนงลักษณ สุวรรณกิจ สถาบันวิทยทรัพยากร

เฉลย
สวนที่
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มุม
ถามมา-ตอบไป

คําตอบ
ตอบคําถามขอ 1.

 พนกังานประจาํหนวยงาน หมายถงึ พนกังานที่สงักดัหนวยงานวสิาหกจิในกาํกบัของพนกังานมหาวทิยาลยั ที่มภีาระ

หนาที่บรหิารสนิทรพัยและรายได เชน สาํนกังานจดัการทรพัยสนิแหงจฬุาฯ สถาบนับัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแหงจฬุาฯ 

สาํนกัพมิพแหงจฬุาฯ ศูนยหนงัสอืแหงจฬุาฯ สถานวีทิยแุหงจฬุาฯ ฯลฯ เปนตน

ตอบคําถามขอ 2. และ ขอ 3.

 สมาชิกทั้งสองประเภท ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานประจําหนวยงานนั้น เมื่อเริ่มสมัครเปน

สมาชิกสหกรณสามารถสงคาหุนไมนอยกวารอยละ 4 ของเงินไดรายเดือนของตน หากตอมาปรากฏวาสมาชิก

มีการขอกูเงินกับสหกรณ ประเภทเงินกูพิเศษ และ/หรือ ประเภทเงินกูสามัญ จะตองเพิ่มการสงหุนเปนไมนอยกวา

รอยละ 7 ของเงนิไดรายเดอืนของตน ตามประกาศหลกัเกณฑการกูเงนิของสหกรณออมทรพัย เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2560 

เปนตนไป

ตอบคําถามขอ 4.

 กรณสีมาชกิ (พนกังานมหาวทิยาลยั และพนกังานประจาํหนวยงาน) ที่มหีนี้เงนิกูเดมิอยูแลว กอนวนัที่ 1 มกราคม 

2560 การสงคาหุนรายเดอืนจะสงในอตัราเดมิที่สมาชกิแจงความจํานงไวจนกวาจะมกีารเปลี่ยนแปลงขอมูล ดงันี้

 4.1 ปรบัเงนิเดอืน

 4.2 ยื่นความจาํนงขอกูใหม หรอืที่เรยีกวา การกูวนซํ้า

ตอบคําถามขอ 5.

 เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ลดความเหลื่อมลํ้า สมาชิกไดออมเงินมากขึ้น และเพื่อความมั่นคง สหกรณ

จงึมคีวามจาํเปนตองเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑดงักลาว

สอบถามเรื่องหลักเกณฑการกูเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานประจําหนวยงาน ดังนี้

 1. พนักงานประจําหนวยงาน คือใคร 

 2. สมาชิกทั้งสองประเภทที่มีการกูเงินกับสหกรณ ตองสงหุนรายเดือนรอยละ 7 นั้น อยากทราบวา

   เปนเงินกูประเภทใดบาง

 3. สมาชิกที่ไมมีการกูเงินกับสหกรณจะตองสงหุนขั้นตํ่าเทาไร 

 4. สมาชิกที่มีเงินกูเดิมอยูแลว แตไมมีการติดตอขอกูเงินใหมหรือไมมีการกูวนซํ้า

  จะตองสงคาหุนรายเดือน ในอัตราใด

 5. ทําไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการกูเงินดังกลาว

14 •  ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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