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โครงการในพระราชดําริ

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%

อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด

ธนาคารพาณิชยอื่น

(รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

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

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร

ทําการไดเฉพาะ 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 อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� ª×èÍºÑÞªÕ
“ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨íÒ¡Ñ´”

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ 

“สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั จาํกดั”

ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)

พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาที่สหกรณ

ออมทรัพยฯ เพ่ือเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝาก

ในวนัเดยีวกนัวธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืนวาทานไดนาํเงนิสด

ไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

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
ดอกเบี้ยเง�นกูวงเง�นไมเกินประเภท

หนวย : รอยละอัตราดอกเบี้ยเงินกู

 เนื่องจากปญหาการจารจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริ

ใหกรุงเทพมหานครกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา เพิ่มอีก 1 แหง ซึ่งจะเชื่อมการเดินทางระหวางฝงพระนครกับฝงธนบุรี

ใหสะดวกสบายมากขึ้น ชวยระบายรถบนสะพานสมเด็จพระปนเกลาไดมากยิ่งขึ้น และยังสามารถลดมลพิษทางอากาศบริเวณ

ในเมอืงไดเปนอยางด ีและตั้งชื่อวา สะพานพระราม 8 ตามพระนามของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอนนัทมหดิล หรอืรชักาล

ที่ 8 อนัเปนพระเชษฐาที่รักยิ่งของพระองค

จาก ... wikipedia

“สะพานพระราม 8”



 รายการ 2559 เม.ย. 2560 พ.ค. 2560
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,959 16,011 15,905

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,628 11,606 11,516

  - สมาชิกสมทบ 4,330 4,404 4,388

1.  สินทรัพยรวม 40,083,786,897.38 42,052,216,996.91 41,465,614,737.52

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,901,855,346.26 5,862,707,039.60 5,898,561,607.60

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 12,346,307,972.08 14,031,664,741.66 13,134,313,404.94

  1.3 เงินลงทุน 21,583,604,946.74 21,897,833,647.43 22,184,230,767.02

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 575,852,026.34 711,507,275.01 905,737,454.14

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 19,229,522,745.50 19,468,136,125.44 19,661,323,065.90

    1.3.3  เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,778,230,174.90 1,718,190,246.98 1,617,170,246.98

  1.4  สินทรัพยอื่น 252,018,632.30 260,011,568.22 248,508,957.96

2.  หนี้สินรวม 22,962,800,614.58 25,316,933,224.23 24,858,439,487.51

  2.1  เงินกูยืม 7,775,000,000.00 10,600,000,000.00 10,963,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 14,451,130,341.00 13,990,005,565.37 13,021,236,107.65

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 534,155,737.78 487,253,669.40 360,413,669.40

  2.4  หนี้สินอื่น 202,514,535.80 239,673,989.46 513,789,710.46

3.  ทุนของสหกรณ 17,120,986,282.80 16,735,283,772.68 16,607,175,250.01

  3.1  ทุนเรือนหุน 13,080,880,080.00 13,174,708,380.00 12,973,959,050.00

  3.2  ทุนสํารอง 2,266,538,434.60 2,404,023,344.46 2,404,023,344.46

  3.3  ทุนสะสม 535,798,375.25 468,317,433.72 461,665,971.22

  3.4  อื่นๆ 321,813,964.14 321,934,856.88 314,906,376.80

  3.5  กําไรสุทธิ 915,955,428.81 366,299,757.62 452,620,507.53

4.  รายได  1,697,424,392.17 566,439,675.17 704,106,006.03

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 233,801,213.50 75,492,097.63 94,167,861.55

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 527,732,009.34 179,286,984.44 225,914,934.80

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  894,614,164.36 300,279,779.38 373,782,104.88

  4.4  รายไดอื่น 41,277,004.97 11,380,813.72 10,241,104.80

5.  คาใชจาย 781,468,963.36 200,139,917.55 251,485,498.50

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 563,806,173.59 170,251,198.54 212,426,525.71

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 217,662,789.77 29,888,719.01 39,058,972.79

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  •



ประธานแถลง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั

 สวัสดีครับ สมาชิกที่เคารพทุกทาน ฉบับนี้ผมขอรายงานสรุปผลการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ใหสมาชิกไดรับทราบ ดังนี้ครับ

 1. สมาชิกมีมติใหเรียงระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือที่สมาชิกสงมาขอเปดประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกสหกรณกรณี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ความคืบหนาทางคดีและความรับผิดชอบกรณีการนําเงินไปใหกูและการนําเงินไปฝากแก 3 สหกรณ  

   1 ชุมนุม และ 1 บริษัท (สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จํากัด 

   สหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด และบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ 

 2. ใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ดําเนินการฟองรองคดีกับคณะกรรมการดําเนินการชุด ป 2555 และป 2556

หากสอบสวนแลวพบวามีมูล

 3. ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน จํานวน 6 คน ที่มีรายชื่อเปนคณะกรรมการ ชุดป 2555 และ ป 2556

ยุติบทบาทการทําหนาที่กรรมการในระหวางที่มีการดําเนินการหาขอเท็จจริงกรณีดังกลาว

 4. ใหจัดจางผูตรวจสอบภายในจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือจากบริษัทภายนอกเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง

กรณีการอนุมัติฝากเงินกับสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 2 และ 3

 นอกจากนี้ ผมขอเรียนใหทราบอีกเรื่องหนึ่งวา ขณะนี้ นายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการ 

สอบสวนเพื่อใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการนําเงินไปฝากสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด วาดําเนินการเปนไปตาม

ขอบังคับและระเบียบหรือไม หากพบผูกระทําความผิดใหดําเนินคดีตามกฎหมาย

 เร่ืองตางๆ ที่ผมไดกลาวไปแลวนั้น อยูในขั้นตอนการดําเนินการ ตรวจสอบหาขอเท็จจริง เพื่อใหความยุติธรรม

แกทุกฝาย ซึ่งผลสรุปออกมาเปนอยางไร ผมจะแจงใหสมาชิกทราบเปนระยะๆ ครับ

 สมาชิกครบั แมจะเกดิเรือ่งราวตางๆ กบัสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ของเรา แตผมยนืยนัหนกัแนนกบัสมาชกิไดวาสถานภาพ

ของสหกรณยังดีมาก สหกรณของเรายังมั่นคง จะเห็นไดจากผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีเงินรับฝาก

จากสมาชิก 13,021 ลานบาท ทุนเรือนหุน 12,973 ลานบาททุนสํารองและทุนสะสม 2,865 ลานบาท มีผลกําไร 452 ลานบาท 

สูงกวาประมาณการรายเดือนที่ตั้งไว เพราะฉะนั้น จึงมั่นใจไดวาสหกรณออมทรัพยจุฬา ยังคงสามารถ ดําเนินงานไดตามปกติ 

ไมมีผลกระทบถึงการดําเนินกิจการแตอยางใด การนําเงินไปฝากกับสหกรณตางๆ มีสัดสวนไมมากนัก เมื่อเทียบกับการลงทุน

ในหุนกูหรอืการลงทนุแบบอืน่ และอยากสรางความมัน่ใจวาสหกรณยงัคงมสีภาพคลองทางการเงนิพรอมท่ีจะใหบริการแกสมาชกิ

ไดอยางแนนอนครับ

4 •  ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



คุณตั้งผูรับ
     โอนประโยชนแลวหรือยัง

 สมาชิกสหกรณหลายคนคงเกิดคําถามเหลานี้ในใจ ผูท่ีสมัครเปนสมาชิกกับสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ หรือ

สมาชิกสมทบ ตองเคยผานการทําหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนมาแลวทั้งนั้น บางคนเขียนไว

นานมากจนจําไมได วาระบุชื่อใครไปบาง บางคนก็ไมแนใจวาตนเองทําไวหรือยัง กอนอื่นใด เรามาทําความเขาใจ

ในความสําคัญของการตั้งผูรับโอนประโยชนกันกอนนะคะ 

ความสําคัญของการตั้งผูรับโอนประโยชนระบุไวในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ดังนี้

 “ขอ 9 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอน

ประโยชน ซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ 

ตองทําตามลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ

  ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอน มอบใหสหกรณถือไว

  เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย บรรดา

ที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน

มาแสดงใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น” 

      ฯลฯ 

 จากขอความในขอบังคับขอ 9 แสดงใหเห็นวาการตั้งผูรับโอนประโยชนใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้น 

เปรียบเทียบไดกับการทําพินัยกรรม เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม ผลประโยชนทั้งหมดที่มีอยูในสหกรณฯ จะมอบใหแก 

ผูที่มีชื่อระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชน 

 ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน จะทําความยุงยากใหแกผูมาแสดงสิทธิ์ในการรับโอน

ประโยชนนั้นมากทีเดียว เพราะตองหาหลักฐานตางๆ มาแสดงตัวในการมีสิทธิ์รับประโยชนตางๆ ของสมาชิก 

แกคณะกรรมการดําเนินการจนกวาจะเปนที่พอใจดวย

ทําไมตองตั้งผูรับโอนประโยชน

การตั้งผูรับโอนประโยชนตองทําอยางไร

และถาไมมีผูรับโอนประโยชนไดหรือไม
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 การเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นั้น มีความยืดหยุน

พอสมควร สมาชิกสามารถใสชื่อ-ที่อยู ผูรับโอนประโยชนไดตามลําดับ พรอมทั้งระบุเงื่อนไขในการยกประโยชน

ใหแกผูที่ถูกระบุชื่อไดอีก เชน ยกใหลําดับที่ 1 จํานวนกึ่งหนึ่งของผลประโยชน ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 แบงกัน

คนละเศษหนึ่งสวนสี่ของผลประโยชนที่ไดรับ เปนตน

 แตถาสมาชิกไมระบุเงื่อนไขใดๆ บุคคลผูมีชื่ออยูในหนังสือฯ จะไดรับการแบงผลประโยชนคนละเทาๆ กัน

 ทั้งนี้ เงื่อนไขตางๆ ขึ้นอยูที่สมาชิกกําหนดเองตามตองการ แตการกําหนดเงื่อนไขตองระบุใหชัดเจน

สามารถอยูในขอบเขตที่สหกรณสามารถปฏิบัติตามได 

การเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

 มีสมาชิกหลายทานเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนแลว ปรากฎวามีขอที่ตองแกไข

ทาํใหตองเขยีนใหมหลายครัง้ หลายหน ทาํใหเสยีเวลา และอาจเสยีอารมณพวงมาดวย จงึขอแนะนาํการเขยีนหนงัสือฯ 

ใหถูกตองนะคะ

 - การทําหนังสือแสดงเจตนาฯ จะใชวิธีการเขียนหรือพิมพก็ได ถาใชวิธีเขียน ปากกาที่ใชเขียนตองเปน

  ปากกาดามเดียวกันตลอดทั้งแผน

 - หามมีรอยขูด ขีด ฆา ลบ ขอความหรือตัวหนังสือ 

 - ตองระบุวันดือนป ดวยทุกครั้ง เพราะหนังสือแสดงเจตนาฯ สามารถเขียนใหมกี่หนก็ได แตจะดู

  วันเดือนป ที่เปนปจจุบันที่สุดในการมีผลบังคับใช

 - การทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ตองทําเมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการใหเปนสมาชิก

  สหกรณออมทรัพยแลวเทานั้น ถาทํากอนการเปนสมาชิกจะถือวาหนังสือแสดงเจตนาฯ นั้นเปนโมฆะ 

 - ผูทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน

 - พยานทั้งสองคนตองลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผูทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ในขณะนั้น 

 - ผูเขียนหรือพิมพ หรือพยานในหนังสือ รวมทั้งคูสมรสของผูเขียนหรือพิมพ หรือพยานในหนังสือ

  จะเปนผูรับโอนประโยชนไมได 

 สําหรับสมาชิกผูทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ไวนานแลว แตจําไมไดวายกผลประโยชนใหใครบาง สามารถ

มาตดิตอขอแบบพิมพเขยีนใหมไดนะคะ โดยไมตองดใูบเดมิทีเ่ขยีนไวแลวกไ็ด เขยีนใบใหมขึน้มา สหกรณฯ จะถอืวาเปน

ใบปจจุบันที่มีผลนํามาใช (โดยดูจากวันเดือนปที่ทําไว) หากมีขอสงสัยสอบถามไดที่ ฝายทะเบียนสมาชิกและ

ประมวลผล สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร.0-218-0555-60 ตอ 1301 ,1812  หรือ 1800 ในวันและเวลาทําการ  

สวัสดีคะ
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แวดวง สอ.จฬ.รวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันอานันทมหิดล

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ โดย คณะกรรมการ และ
เจาหนาที่ รวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานสุาวรยีพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
มหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร เนื่องใน
วนัคลายวนัสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานสุาวรยี 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560 
เวลา 09.00 น.

 สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั ขอแสดงความยนิดกีบั 7 สหกรณที่ไดรบัการคดัเลอืก เขารบั

พระราชทานโลรางวลัสหกรณดเีดนแหงชาตใินงานพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ประจาํป พ.ศ. 2560 ใน

วนัศกุรที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พลบัพลาที่ประทบัมณฑลพธิทีองสนามหลวง ดงันี้

สหกรณการเกษตร

 สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรยานตาขาว จาํกดั ตรงั

  สหกรณโคนม สหกรณโคนมพมิาย จาํกดั นครราชสมีา

  สหกรณผูผลติยางพารา สหกรณกองทนุสวนยางในเขตปฏริูปที่ดนิชากงัราว จาํกดั  กาํแพงเพชร

 สหกรณประมง                              - -

 สหกรณนคิม  สหกรณนคิมเนนิมะปราง จาํกดั พษิณโุลก

 สหกรณรานคา  รานสหกรณโรงพยาบาลพทัลงุ จาํกดั  พทัลงุ

 สหกรณบรกิาร                              - -

 สหกรณออมทรพัย  สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั นครราชสมีา

 สหกรณเครดติยูเนี่ยน สหกรณเครดติยูเนี่ยนบานปาชงิ จาํกดั  สงขลา

สหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2560

 ประเภทสหกรณดีเดน รายชื่อสหกรณดีเดน ประจําป 2559 จังหวัด
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แวดวง สอ.จฬ.

จัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิกผูลวงลับ 
และพิธีรดนํ้าขอพรผูอาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต

 เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจาํป 2560 สหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหมีพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหกับ

สมาชิกที่ลวงลับ โดยมี ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน 

ประธานกรรมการเปนประธานในพธิ ีและเพื่อรวมสบืสาน

ประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสเดียวกันนี้สหกรณ

ยังไดจัดพิธีรดนํ้าขอพรจากกรรมการอาวุโสและสมาชิก

อาวุโส ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

เมื่อวนัพธุที่ 12 เมษายน 2560

 รองศาสตราจารย วิสนศกัดิ ์อวมเพง็ และ 

รองศาสตราจารย ศภุฤกษ มัน่ใจตน รองประธาน

กรรมการ นาํคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมเดนิขบวนพาเหรดใน

พิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ 

ครั้งที่ 39 ประจาํป 2560 ณ สนามกฬีาจฬุาฯ เมื่อ

วนัศกุรที่ 10 มนีาคม 2560

รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ
ครั้งที่ 39 ประจําป 2560

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัการประชมุใหญวสิามญัประจาํป 
2560 โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ 
พรอมคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกไดเขาชื่อขอเปด
ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2560 ณ หองประชุม 117 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร
ที่ 6 มถินุายน 2560 ดงัมวีาระตอไปนี้ 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุใหญสามญั  
  ประจาํป 2559 

ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2560

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง การตรวจสอบความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นแกสหกรณกรณ ีรศ.ดร.สวสัดิ์ แสงบางปลา 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง ความคบืหนาทางคด ีและความรบัผดิชอบกรณนีาํเงนิไปใหกู และการนาํเงนิไปฝากแก 3 สหกรณ
  1 ชมุนมุ และ 1 บรษิทั 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณฯ ผูรับมอบ

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมแสดงความยนิดกีบัหนวยงานตางๆ ดงันี้

ศ. 23 พ.ค. 2560
ครบรอบ 46 ป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

ประธานกรรมการ
รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน

รองประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด

กรรมการ

รศ. ดร.ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ

คณบดี

พ. 1 ม.ิย. 2560
ครบรอบ 21 ป

ศูนยทดสอบทางวชิาการ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

ประธานกรรมการ
รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน

รองประธานกรรมการ
นายณรงค เพชรสุก

เลขานกุาร

รศ.สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน

กรรมการผูอาํนวยการ

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ใหการตอนรบัคณะบคุลากรจากสหกรณออมทรพัยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน ดงันี้

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

แสดงความยินดี

 พ. 17 พ.ค. 2560 สหกรณการเกษตรเมอืงอทุยัธาน ีจาํกดั 10 คน 

 ศ. 19 พ.ค. 2560 สหกรณออมทรพัยพนกังานมูลนธิโิครงการหลวง จาํกดั 9 คน

 อ. 13 ม.ิย. 2560 สหกรณการเกษตรโพนสวรรค จาํกดั 6 คน

 วัน เดือน ป คณะผูเยี่ยมชม จํานวน

สหกรณออมทรพัยพนกังานมูลนธิโิครงการหลวง จาํกดั สหกรณการเกษตรโพนสวรรค จาํกดั

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศูนยทดสอบทางวชิาการ

สหกรณการเกษตรเมอืงอทุยัธาน ีจาํกดั
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ศ. 5 พ.ค. 60

 สัมมนาคณะ • นโยบายและเปาหมาย • ผศ.ดร.จมุพล พูลภัทรชวีนิ บานทพิยสวนทอง

  กรรมการเจาหนาที่  ในการดาํเนนิงานสูการ    รสีอรท อ.อมัพวา

  และผูประสานงาน  ปฏบิตั ิป 2560   จ.สมทุรสงคราม 

  ประจําป 2560

สัมมนาตางๆ ของสหกรณ

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัสมัมนาเพื่อใหความรูแกสมาชกิ ดงันี้

 วัน เดือน ป กิจกรรม เรื่อง วิทยากร สถานที่

ส.-อา.

27-28 พ.ค. 60

ส.-อา.

27-28 พ.ค. 60

สัมมนาสมาชิกชั้นนํา

ประจําป 2560

• สถานการณและ

 สภาพคลองของ สหกรณ

• สวสัดกิารที่สมาชกิพงึไดรบั

 จากสหกรณ

• เทคนคิการบรหิารเงนิ

 แบบสบาย By วโิรจน

• ผศ.ดร.จมุพล พูลภทัรชวีนิ

• นายอดุม โชคศริิ

• นายจารภุูม ิสจุรติกลุ

• ผศ.น.สพ.ดร.ทลิดสิร รุงเรอืงกจิไกร

• นายอลุเวงค มตมิาลงักรณ

• นายวโิรจน ตั้งเจรญิ

โรงแรมคลาสสคิ 

คามโิอ

จ.พระนครศรอียธุยา

สัมมนาชมรม

เจาหนาที่สหกรณ

ออมทรัพย

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันตก 

ประจําป 2560

• สขุกบังาน สาํราญกบัชวีติ

• ชสอ.กบัการพฒันา

 สหกรณสมาชกิ

• อ.จตพุล ชมพูนชิ

• พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค โรงแรมลองบชี

การเดน โฮเตล็

แอนดสปา

พทัยา จ.ชลบรุี

แวดวง สอ.จฬ.
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ลุงหมอ

ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

 ชวงนี้เปนชวงที่มฝีนตก นํ้าทวมขงั เฉอะแฉะ เปนที่ราํคาญใจอยางมาก

ใชไหมครับโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูรักสัตวอยางเราๆ แลว สิ่งที่ทําให

ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ นั่นก็คืออาการปวยของสัตวเลี้ยงที่เกิดขึ้น

ในหนาฝนนี้ ซึ่งโรคที่พบไดบอยในสุนัขคือ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ไมวา

จะเปนโรคทองเสีย ทองรวง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อบิด 

โดยโรคที่ทาํใหสนุขัมโีอกาสเสยีชวีติไดมาก คอื โรคลาํไสอกัเสบตดิตอที่เกดิจาก

เชื้อไวรสั ซึ่งวนันี้เราจะมาทาํความรูจกัโรคนี้กนัครบั

 โรคลาํไสอกัเสบตดิตอที่เกดิจากเชื้อไวรสั หรอื Canine viral enteritis นั้น

เปนความผิดปกติที่ระบบทางเดินอาหาร นั่นคือ มีการอักเสบติดเชื้อที่สําไส 

เกดิอาการทองเสยีอยางรนุแรงมากโดยเฉพาะในลูกสนุขัหรอื สนุขัที่ไมเคยไดรบั

การฉีดวัคซีนปองกันมากอนเลย ไวรัสตัวนี้จะเขาไปทําลายผนังทางเดินอาหาร

ทาํใหเกดิแผลลอกหลดุ ทาํใหการยอยและดูดซมึอาหารสูญเสยีไป

อาการ :

 สุนัขปวยจะมีการอาเจียนและถายอยางรุนแรง ซึม กินอาหารไมได

ถายเหลวพุงโดยในระยะทายจะถายเปนเลือด กลิ่นเหม็นคาวจัด (คลายกลิ่น

อาหารทะเลเนา) 

 อาการที่พบอกีอยางหนึ่ง คอื การทาํงานของระบบหายใจ รวมถงึระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ลมเหลว โดยเฉพาะในลูกสุนัข ซึ่งจะมีผลทําใหเกิด

กลามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน การอาเจียนและทองเสียอยางรุนแรงมากนั้น 

อาจทําใหเกิดภาวะช็อก เนื่องจากการเสียนํ้า และเกลือแรในรางกายไมสมดุล 

หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนดวย และที่สําคัญไวรัสตัวนี้จะทําให

กลามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน เกิดหัวใจลมเหลว เกิดกลามเนื้อหัวใจตาย 

สนุขัจะเสยีชวีติแบบเฉยีบพลนัครบั

การติดตอและการแพรระบาดของโรค : 

 มักเกิดจากการกินและการสัมผัสโดยตรง จากเชื้อไวรัสที่ปนเปอน

ในอุจจาระ ของสุนัขที่ปวย หรือโดยการสัมผัสผานตัวพาหะสื่อกลางเชน

ตดิผานเสื้อผาหรอืรองเทาของเจาของ หรอืผานสตัวอื่น เชน หนูหรอืนกที่มาเกาะ

ชามอาหาร เปนตน

การรักษา : 
 เนื่องจากโรคนี้เกดิจากเชื้อไวรสั จงึไมมยีารกัษา

เฉพาะ ทําไดแครักษาเพียงแบบพยุงอาการ ชดเชย

ภาวะ การขาดนํ้า แรธาตุ และสารอาหาร รวมถึง

การใหยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อแทรกซอน

และในปจจบุนัมกีารรกัษาโดยการให อนิเตอรเฟยรอน 

(interferon) ซึ่งเปนโปรตนีที่มผีลทาํใหเซลลที่ถกูกระตุน

นั้นอยูในสภาพที่ตานเชื้อไวรัส ซึ่งโดยปกติรางกาย

จะสรางสาร interferon นี้ขึ้นมาเองได แตสัตวตอง

อยูในสภาพที่แขง็แรงเพยีงพอ ในปจจบุนัมสีตัวแพทย

นาํมาใชในการรกัษามากขึ้น แตตดิที่มรีาคาคอนขาง

แพงมากครบั

การปองกัน : 

 สามารถทาํไดโดย “การฉดีวคัซนี” ซึ่งเปนวธิี

การปองกนัที่ไดผลดมีากวธิหีนึ่ง แมจะไมสามารถปองกนั

ได 100% แตก็เปนการลดอัตราการเสี่ยงของการ

เกดิโรคได การทาํวคัซนีจะเริ่มทาํตั้งแตอาย ุ6-8 สปัดาห 

(กระตุนซํ้าอีก 1-2 ครั้ง หางจากเข็มแรกประมาณ 

1 เดอืน และจาํเปนตองฉดีเปนประจาํทกุป) เนื่องจาก

เราอาจไมสามารถปองกนัสนุขัของเราจากการตดิโรค

จากสภาพแวดลอมได เชน เมื่อพาสนุขัออกไปเดนิเลน

หรอืขบัถาย สนุขัอาจดมหรอืเลยีสิ่งของ ผนงั พื้นถนน

ที่อาจมเีชื้อปนเปอนอยูซึ่งอาจตดิเชื้อได 

 และนอกจากนี้ สัตวตัวเล็กบางชนิด เชน 

แมลงสาบ หนู หรือนกกระจอกที่มากินเศษอาหาร

ที่เหลืออยูในชามอาหารของสุนัข อาจไปสัมผัสกับ

อจุจาระที่มเีชื้อไวรสัปนเปอนมากอน ซึ่งกเ็ปนการนาํ

เชื้อมาใหสุนัขของเราทางออมได ดังนั้นการลางชาม

อาหารและควํ่าใหแหงทกุครั้ง หลงัจากที่สนุขักนิเสรจ็ 

กเ็ปนวธิปีองกนัอกีทางหนึ่งครบั

โรคของนองหมา
ที่มากับหนาฝนที่มากับหนาฝนที่มากับหนาฝนที่มากับหนาฝนที่มากับหนาฝน
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ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

บริการสมาชิก
 ★ ขายทาวนเฮาส หมูบานพฤกษาไลท ล็อกซ ดอนเมือง เน้ือท่ี 21.6
ซ.เทดิราชนั 45 ถ.เทดิราชนั แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ ราคา 2,800,000 บาท 
สนใจติดตอ นายรังสรรค คติการ คณะนิเทศศาสตร โทร. 064-145-9299

 ★ ขายทาวนเฮาส หมูบานศุภลักษณ ลําลูกกา เนื้อที่ 21 ตร.ว. บานชั้นเดียว 
ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี สนใจโทรสอบถามราคา ติดตอ นางสาว
กนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 092-5349247

 ★ ขายทาวนเฮาส หมูบานพฤกษา คลอง 8 เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ลําพักกูด 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 850,000 บาท สนใจติดตอ นายสังเวียน คําตา 
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 063-308-5385, 02-218-9017

ขายรถยนต/จักรยานยนต

 ★ รถเกง ยี่หอ โตโยตา รุน อัลติส (1.8 G) ป 2002 สีบรอนซทอง เครื่องยนต 
1,800 ซีซี (แอรเย็นฉํ่า เปลี่ยนถายของเหลวเรียบรอย ประหยัดน้ํามัน) ราคา
169,000 บาท สนใจติดตอ นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 
โทร. 087-915-1954 หรือที่ ID Line : chatchuli

 ★ รถจักรยานยนต ยี่หอ Honda รุน Click 125i ป 2016 สีดํา-แดง เครื่อง 
125 ซีซี ราคา 40,000 บาท ลอแม็กซ ประกันรถหาย 2 ป สนใจติดตอ นางสาว
วิภวา พินิจศักดิ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร โทร. 02-218-5054

อื่นๆ

 ★ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ จัดดอกไมหนาหีบศพ 
ของชาํรวยงานศพ และโลงศพฟรสีาํหรบัศพไรญาต ิสนใจตดิตอ นายประทปี เยาวกุล 
(แจค) คณะสหเวชศาสตร โทร. 095-761-2744 ID Line : 0850731069

 ★ รับออกแบบสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ แพ็กเกจ เว็บไซต ออกแบบโลโก
โบรชัวร แผนพบั ใบปลวิ สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ รบัจัดเลยเอาท รายงานประจําป 
วารสารรายเดือน-รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส สมาชิกสมทบ 
โทร. 081-428-7785, 095-807-0495

นางประสิทธิ์ อินทรสมบรูญ คณะแพทยศาสตร
นายพัชรา กาญจนารัณย  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
นางสมเจตน กลันทกสุวัณณ คณะเศรษฐศาสตร
นางอภิญญา ภักดีวงศ สถาบันภาษา
นายเสวย เกตุนาค คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขายที่ดิน

 ★ เนือ้ที ่5 ไร 60 ตร.ว. ต.หนองลาน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุ ีราคา 3,000,000 
บาทตอไร สนใจติดตอ นางสาวดวงใจ ขันสังข คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 
081-341-1904

 ★ เนือ้ที ่47 ไร 3 งาน ต.พยหุะครีี อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ราคา 8,900,000 บาท 
สนใจติตอ นายศักดา ดีมูล คณะจิตวิทยา โทร. 085-441-6653, 02-218-1170 

 ★ เนื้อที่ 501 ตร.ว. ใกลทะเลเขากะโหลก และทะเลสามรอยยอด 
ราคา ตร.ว.ละ 4,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวกรรณภรณ รุงแจง สมาชิกสมทบ 
โทร. 089-7489357 Email:kunnporn@hotmail.com 

 ★ เนื้อที่ 6 ไร 1 งาน 40 ตร.ว. ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 
ราคา 700,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวโสภา รองเมอืง สํานกับริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ โทร. 02-218-3260, 081-361-8589 

 ★ เนื้อที่ 59 ตร.ว. (แถมบาน) บางกรวย-ไทรนอย ต.บางกรวย อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี ราคา 2,500,000 บาทสนใจติดตอ นางสมศรี ไตรสุทธิ์ สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 064-259-6456, 02-318-1324

 ★ เนื้อที่ 3 ไร 6 ตร.ว. ใกลหมูบานพฤกษา 3 เยื้องวัดเต็มรัก ซ.คลองนายหลีก
ถ.ลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา ตร.ว.ละ 9,000 บาท 
สนใจตดิตอ นายวีระพงษ แพงศรสีาร คณะสตัวแพทยศาสตร โทร. 081-6438853

ขาย/เชา คอนโดมิเนียม

 ★ ขาย/เชา ICONDO ศาลายา ขนาด 27 ตร.ม. 1 หองนอน คอนโดใหม 
พรอมอยู มีเตียง-ที่นอน ตูเสื้อผา ทีวี ตูเย็น เตาไมโครเวฟ แอร 2 เครื่อง ขาย ราคา 
1,290,000 บาท หรือ เชา ราคาเดือนละ 6,200 บาท (ราคาตอรองได) สนใจติดตอ 
นางละเอียด หิรัญประดิษฐ สมาชิกสมทบ โทร. 094-559-9109, 081-628-5751 

 ★ ขาย คอนโด The Room สาทร ขนาด 46 ตร.ม. ใกล BTS 200 เมตร 
ถ.สาทร-ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ราคา 5,200,000 บาท สนใจ
ติดตอ นางสุวดี สิทธิผลกุล โทร. 062-964-1292

ขาย/ขายดาวน/เชาทาวนเฮาส

 ★ ขายทาวนเฮาส หมูบานลลลิทอง เน้ือที ่18 ตร.ว. ซ.ลลิลทอง ถ.ศรนีครนิทร 
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ราคา 1,900,000 บาท สนใจติดตอ นางสาว
เบญจวรรณ กงพลี คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 098-959-6954

 ★ ขายทาวนเฮาส การเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6
ซ. 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (บาน 2 ชั้น ตอเติม
เตม็พ้ืนที ่4 หองนอน 2 หองนํา้ 1 หองรับแขก 1 หองครวั) ราคา 1,500,000 บาท
สนใจตดิตอ นายประชน โชตนิาเสยีว สาํนกับรหิารระบบกายภาพ โทร. 081-847-3975

นางสาวกมลลักษณ สืบประดิษฐ คณะแพทยศาสตร
นายจําเนียร ศิริวัฒน คณะแพทยศาสตร
นางประคอง โปษะกฤษณะ  คณะแพทยศาสตร
นายพินิจ เพิ่มพงศพันธ คณะวิทยาศาสตร

***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได
โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา

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

นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน

สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป
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ÊÁÒªÔ¡

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

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

จับรางวัลโดย

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน เมษายน 2560

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ 2560

ÁÕ¼ÙŒÊ‹§¤íÒµÍº·Ñé§ËÁ´¨íÒ¹Ç¹ 269 ¤¹

à¡Á บนัไดคาํ

เฉลย   สวนที่

คําถาม
ประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2560

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

เฉลย
สวนที่

1. นายสมลักษณ  คลังเพ็ชร 354217 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

2. นายนที  ขวัญรัตน 381596 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ

3. จินตนา  เสริมพณิชกุล 400092 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวมาลินี  อรุณรัตน 413911 รัฐศาสตร

5. นางธนัธพร  อภัยภักดี 512181 เภสัชศาสตร

คําถาม

หนานีม้ีรางวัล
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560

นายประสิทธิ์ รอดแรม   สํานักบริหารระบบกายภาพ

6. นางสาววลัยลักษณ  หอมชิต 522044 สํานักกิจการวุฒยาจารย

7. นางสาววีระนันท  สกุณา 542699 สํานักงานจัดการทรัพยสินแหงจุฬาฯ

8. นางสาวรสรินทร  จันทรเจริญ 561937 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

9. นางสาววิภา แซคู D80393 สมาชิกสมทบ

10. นายจักรพจน  กองเงิน D92829 สมาชิกสมทบ

 หาคําศัพทจากความหมายที่กําหนดใหทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน จากนั้นนํามาเขียนลงในชองบันไดใหลงตัว

วิธีเลน

แนวตั้ง แนวนอน

2. เรื่องเดมิ/เหตเุดมิ 1. เคยดแีตมาเสยีในภายหลงั

3. ดอกไม 2. ลอลวงใหหลงสาํเรจ็

4. ขอใหญใจความ/สวนสาํคญั 3. ที่ถูกใจ/ที่พอใจ

5. มอญ 4. ปกต/ิธรรมดา

6. งาม 5. พระอาทติย/งามผดุผอง
 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนอุดหนุน

การศึกษา ประจําป 2560 เริ่มยื่นเอกสารได ตั้งแตวันที่

ถึง

สมาชกิสามารถเพิม่ความเปนเพือ่นเพือ่รบัขอมลู
ขาวสารสหกรณผานแอพพลิเคชั่น LINE โดย
คนหาเพือ่นดวย ID Line วา @cusavingscoop

µÍº¶Ù¡ 265 ¤¹ µÍº¼Ô´ 4 ¤¹
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 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

¹.Ê.ÊÔÃÀÑ·Ã  ·Í§Ê§¦�

¹Ò§©ÑµÃªØÅÕ  ªÒµÔ»˜ÞÞÒÇØ²Ô

¹ÒÂ¸¹Ò¡Ã  ª‹ÇÂÇ§È�

¹ÒÂàÃ×Í§ÈÑ¡´Ôì ÊÔ·¸ÔÊÑ§¢�

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ผูรวมจัดทํา

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.)

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯคณะผูจัดทํา

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

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



สมาชิกจอ
สอ.แจง

 มสีมาชกิจาํนวนไมนอยทีไ่มเขาใจหลกัการของ เงนิสวัสดิการสงเคราะหเก่ียวกับการศพ กับ เงินสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสโดยเขาใจ
วา เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสนั้น เปนเงินของขวัญที่สหกรณใหในวันเกิด ไมตองนํามาหักออกจากเงินสวสัดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ
เมื่อถึงแกกรรม

 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด เปนองคกรสวัสดิการอยางหนึ่ง จึงไดมีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกหลายประเภท
ดวยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการจากไป คือ การตาย นั้น เปนวาระสุดทายของชีวิต จึงประสงคจะให “หนี้ของสมาชิกผูถึงแกกรรม ตายไป
ตามตัวสมาชิก” ไมเปนปญหากับทายาท หรือ ผูคํ้าประกันที่ตองรับผิดใชหนี้แทน ดังนั้น สหกรณจึงไดเริ่มจัดสวัสดิการนี้เปนครั้งแรก โดยกําหนด 
ระเบยีบสหกรณ วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพือ่สงเคราะหเกีย่วกบัการศพของสมาชกิหรอืคูสมรส พ.ศ. 2515 ขึน้ ในครัง้นัน้เงนิสวสัดกิาร
สงเคราะหศพมีจํานวนสูงสุด 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) และตอมาไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลายครั้ง จนถึงปจจุบัน ระเบียบ สหกรณ วาดวย 
การใชทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะหเกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดวงเงินสวัสดิการดังกลาวไวมีจํานวนสูงถึง 
600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) โดยสหกรณจะจายสวัสดิการใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว ดังนี้ 1. คาใชจายในการศพใหในอัตรา
รอยละ 20 ไมเกิน 80,000 บาท (แปดหมืน่บาทถวน) 2. เงนิสวัสดกิารสงเคราะหเก่ียวกับการศพ ไมเกิน 520,000 บาท (หาแสนสองหมืน่บาทถวน) 

 ในปจจุบันวิทยาการทางการแพทยมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก ทําใหคนเรามีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาครองชีพไดถีบตัว
สูงขึ้นเร่ือยๆ จึงทําใหประสบปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย สหกรณไดเล็งเห็นถึงปญญาหาดังกลาว จึงไดจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหแก
สมาชกิอาวโุสโดยมแีนวคดิวา “แกแลวยงัไมตาย” ขอนาํเงนิท่ีจะไดตอนตายมาใชกอน โดยไดกาํหนดระเบียบสหกรณ วาดวย การใชทุนสวสัดกิาร
สมาชิกเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2539 ขึ้น ซ่ึงระเบียบดังกลาวสมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุตั้งแต 65 ป ขึ้นไป สหกรณจะจายเงินสวัสดิการให
รายละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะตองนําเงินจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 
ที่จายใหแกสมาชิกอาวุโสผูนั้นไปแลวมาหักออกจากจํานวนเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพตามสิทธิ์ที่พึ่งไดรับ ระเบียบสวัสดิการเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโสไดมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ระเบียบที่ถือใชอยูคือ ระเบียบสหกรณ วาดวย การใชทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
อาวุโส พ.ศ. 2559 โดยสมาชิกอาวุโสจะไดรับเงินสวัสดิการเปนรายป ในวันครบรอบวันเกิดตั้งแตอายุครบ 61 ป ขึ้นไป จนกวาจะถึงแกกรรม
โดยแบงเปนชวงๆ ดังนี้ 

  1.  อายุ 61 - 69 ป  ไดรับปละ  8,400 บาท  (แปดพันสี่รอยบาทถวน) 

  2.  อายุ 70 - 79 ป  ไดรับปละ  9,600 บาท  (เกาพันหกรอยบาทถวน) 

  3.  อายุ 80 - 89 ป  ไดรับปละ  10,800 บาท  (หนึ่งหมื่นแปดรอยบาทถวน) 

  4.  อายุ 90 ป ขึ้นไป  ไดรับปละ  13,200 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

 ทั้งนี้ เงินสวัสดิการดังกลาวสมาชิกจะไดรับรวมสูงสุดไมเกิน 520,000 บาท (หาแสนสองหมื่นบาทถวน) ซึ่งเทากับ เงินสวัสดิการ
สงเคราะหศพที่จะไดรับเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม และเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะนําเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสที่สมาชิกไดรับไปแลว
มาหักออกจากเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพเสียกอน เงินที่เหลือจึงจะจายใหแกผูรับโอนประโยชนตอไป 

 เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของเงินสวัสดิการทั้งสองประเภทแลว จะพบวา มีเหตุที่มาของการจัดสวัสดิการ คือ ความตายของสมาชิก 
กลาวคือ “ถาไมตายไมไดรับสวัสดิการ” ดังนั้น หากสมาชิกตองออกจากสหกรณ ซึ่งมิใชเพราะเหตุความตาย ก็ไมสมควรไดรับสวัสดิการทั้ง
สองประเภทนี ้และนีค่อืเหตผุลวา ทําไมสมาชกิท่ีไดรบัเงนิสวสัดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวโุสไปแลว เม่ือมาลาออกจากสหกรณจงึตองนาํเงนิสวสัดกิารมาคืน

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ของเรานั้นไดรับการยอมรับวาเปนสหกรณออมทรัพยตัวอยางที่จัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิกมากที่สุดแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย และมีสหกรณหลายแหงนําไปเปนแบบอยาง ซ่ึงนับไดวาเปนเร่ืองท่ีนาภาคภูมิใจอยางย่ิง สุดทายนี้ หากสมาชิกตองการขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ของสหกรณ สามารถติดตอไดที่ ฝายทะเบียนสมาชิก โทร. 02-218-0555 ตอ 1301, 1812-13

ลาออกจากสหกรณ
ทําไม ตองคืนเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส


