ปที่ 57 ฉบับที่ 7
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เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ถึงเกษียณอายุงาน ก็ยังเบิกบานหัวใจ

5

เปลี่ยน ATM แบบใหม ปลอดภัยกวา

10

กําหนดการหยั่งเสียงฯ เลือกตั้งกรรมการฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

15

สมาชิกจอ สอ.แจง

16

โครงการในพระราชดําริ

“โครงการสาธาณสุข”

พระราชดํารัสเกีย่ วกับการสาธารณสุขตอนหนึง่ มีวา “...การรักษาความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจทีด่ ี และสังคมทีม่ นั่ คง เพราะรางกาย
ทีแ่ ข็งแรงนัน้ โดยปกติจะอํานวยผลใหสขุ ภาพจิตใจสมบูรณดว ย และเมือ่ มีสขุ ภาพ
สมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลวยอมมีกําลังทําประโยชน สรางสรรค
เศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย...”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใยในสุขภาพ
อนามัยของราษฎรยิง่ นัก โดยเฉพาะราษฎรทีเ่ จ็บปวยแตไมมโี อกาสไดรบั การรักษา
เนื่องจากไมมีเงินและอยูหางไกล นอกจากนั้น ยังปรากฏวา แมแตโรงพยาบาล

บางแหงก็ยังขาดแคลนอุปกรณที่จําเปน ตลอดจนความรูทางการแพทย จึงไดทรง
ริเริ่มพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในดานนี้ ตั้งแตแรกเริ่มเสวยราชสมบัติ เชน
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อสรางอาคารสําหรับผลิตวัคซีน บี ซี จี
เพือ่ ปองกันวัณโรคใหแกเด็ก ทรงโปรดเกลาฯ ใหจดั ตัง้ หนวยงานแพทยพระราชทาน
เพื่อชวยรักษาพยาบาลราษฎรในทองที่ซึ่งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม อีกทั้ง
ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการฝกอบรม “หมอหมูบาน” โดยคัดเลือกอาสาสมัครมารับ
การฝกอบรมสาธารณสุขมูลฐาน เชน การปฐมพยาบาล โภชนาการสําหรับแมและเด็ก
การปองกันโรคอยางงายๆ เพือ่ สามารถชวยเหลือเบือ้ งตนเองไดภายในหมูบ า น เปนตน
ที่มา : www.เรารักพระเจาอยูหัว.com

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

1.25
1.2539
* ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
* ตั้งแต 5 ลานบาทขึน
้ ไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552
ไมจํากัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)

เง�นเฉลี่ยคืน

5.00
4.75
4.00
3.00
ประเภท

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
…

2.755
2.800
2.850
ดอกเบี้ยเง�นกู

ระยะสั้น

300 ลานบาท

ระยะยาว

ไมจํากัดวงเง�น

3.75
4.75

(ไมเกิน 180 เดือน)

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

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ

42.00
30.00
5.00
วงเง�นไมเกิน

(ไมเกิน 72 เดือน)

กรุงเทพ

ธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยเง�นกู

“สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ
ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาที่กําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย
กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

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

“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)
และนํ า สํ า เนาใบฝากมาที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย
เพื่อเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกัน
วิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทานไดนําเงินสดไปฝาก
ที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ผลการดําเนินงาน

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ / Item
จํานวนสมาชิก (ราย) / Membership
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค) / honor associate members
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก / member
- สมาชิกสมทบ / associate member

1. สินทรัพยรวม / Total assets
1.1 เงินใหสมาชิกกู / member loan
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู / other coopertive loan
1.3 เงินลงทุน / investment
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น / other assets

2. หนี้สินรวม / Total liabilities
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม / loan
เงินรับฝากจากสมาชิก / deposit
ตั๋วสัญญาใชเงิน / promissory note
หนี้สินอื่น / other liabilities

3. ทุนของสหกรณ / Capital
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน / share capital
ทุนสํารอง / reserve
ทุนสะสม / capital
อื่นๆ / other
กําไรสุทธิ / net Proﬁt

4. รายได / Income
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู / interest received
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู / interest received
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / return on investment
รายไดอื่น / other income

5. คาใชจาย / Expenses
5.1 ดอกเบี้ยจาย / interest expenses
5.2 คาใชจายในการบริหาร / adminstrative expenses

2559 / 2016

มิ.ย. 2560 / Jun 2017 ก.ค. 2560 / Jul 2017

15,959

15,906

15,898

1
11,628
4,330

1
11,491
4,414

1
11,491
4,406

40,083,786,897.38
5,901,855,346.26
12,346,307,972.08
21,583,604,946.74
575,852,026.34
19,229,522,745.50
1,778,230,174.90
252,018,632.30

40,926,950,940.09 40,140,107,204.34
5,904,211,872.81 5,888,575,062.21
12,560,684,395.77 12,482,063,031.67
22,256,885,146.40 21,557,322,498.21
1,152,125,473.21
742,916,418.74
19,488,609,426.21 19,207,625,832.49
1,616,150,246.98 1,606,780,246.98
205,169,525.11
212,146,612.25

22,962,800,614.58 24,241,011,073.74 23,360,464,496.11
7,775,000,000.00 10,963,000,000.00 10,243,000,000.00
14,451,130,341.00 12,767,503,917.73 12,609,210,268.58
534,155,737.78
332,370,896.93
316,185,896.93
202,514,535.80
178,136,259.08
192,068,330.60
17,120,986,282.80 16,685,939,866.35 16,779,642,708.23
13,080,880,080.00 12,931,661,620.00 12,964,712,760.00
2,266,538,434.60 2,404,023,344.46 2,404,023,344.46
535,798,375.25
456,247,108.72
450,931,351.92
321,813,964.14
319,876,926.18
321,184,999.55
915,955,428.81
574,130,866.99
638,790,252.30
1,697,424,392.17
233,801,213.50
527,732,009.34
894,614,164.36
41,277,004.97

862,336,020.94
112,802,811.52
268,857,372.01
467,954,667.62
12,721,169.79

999,468,372.38
131,381,337.04
311,512,507.70
540,907,711.83
15,666,815.81

781,468,963.36
563,806,173.59
217,662,789.77

288,205,153.95
254,104,215.70
34,100,938.25

360,678,120.08
295,085,422.98
65,592,697.10
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกที่เคารพทุกทาน ขาวสารสหกรณฉบับนี้ขอรายงาน
ใหสมาชิกทราบขาวคราวของสหกรณ ดังนี้
1. สหกรณไดเขารวมโครงการ “สหกรณสีขาว” ตามคําเชิญของ
กรมสงเสริมสหกรณ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีงาม ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่
สหกรณทกุ คนทีต่ อ งทํางานเพิม่ มากขึน้ ในชวงนี้ โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารเกีย่ วกับระบบบริหารจัดการ และการปฏิบตั งิ าน
ทุกงานของสหกรณเพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินการเปนสหกรณสีขาว
2. สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ กรณีการนําเงินไปฝากสหกรณ
เคหสถานนพเการวมใจ โดยไดทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการชุดที่ 52 และชุดที่ 53 ทราบเรื่อง เพื่อชดใชคาเสียหายแลว
3. ผลประกอบการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สหกรณมีผลกําไรสุทธิกวา 725 ลานบาท ซึ่งเปนการดําเนินงาน
ตามรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและมั่นคงที่ไดปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน หากแนวโนมเปนไปในทิศทาง
ดังกลาว เชื่อวาเราจะบรรลุกําไรตามเปาหมายที่ตั้งไวที่ 980 ลานบาทไดในอีกสี่เดือนขางหนา
สําหรับขอมูลเรื่องการลงทุนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 รวมจํานวนเงินลงทุน
39,679,258,749.18 บาท (คิดเปน 100%) ซึ่งแบงเปนสัดสวนการลงทุน ดังนี้

1. เงินลงทุน*

จํานวน

21,625,387,163.27 บาท (คิดเปน 54.50%)

2. เงินใหสหกรณอื่นกู จํานวน

12,133,243,642.63 บาท (คิดเปน 30.58%)

3. เงินใหสมาชิกกู

จํานวน

5,920,627,943.28 บาท (คิดเปน 14.92%)

สัดสวนการลงทุน

(*เงินลงทุน ประกอบดวย เงินสด / เงินฝากธนาคาร / พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ / หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ ที่ได
รับความนาเชื่อถือ ตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป อัตราผลตอบแทนไมตํ่ากวารอยละ 3.25 และอื่นๆ เชน เงินฝาก สอ.อื่น / ตั๋วแลกเงิน / บัตรเงินฝาก /
หุนทุน / หุนกูอื่น / บลจ.)

คณะกรรมการชุดปจจุบนั มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการงานของสหกรณ โดยเฉพาะการลงทุนในรูปแบบทีร่ ะเบียบ
ขอบังคับ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และพ.ร.บ.สหกรณกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ที่สหกรณและสมาชิกจะไดรับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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“ถึงเกษียณอายุงาน
ก็ยังเบิกบานหัวใจ”

โดย สิรภัทร

เมื่อเขาสูเดือนกันยายนของทุกป เปนอันรูกันวา นั่นคือ การนับถอยหลังเวลาเกษียณอายุงานของผูที่รับราชการ
หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานในหนวยงานราชการที่มีอายุครบ 60 ป กันแลว หลายๆ ทานเริ่มหวั่นใจและวิตกกังวล
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตในแตละวัน จากที่ตองตื่นแตเชามาทํางาน เขาประชุม เสนองาน ฯลฯ อาจจะ
ทําตัวไมถูกเมื่อตื่นมาวางๆ มีเวลามากขึ้น เลยไมรูจะทําอะไร ซึ่งอาจตองใชเวลาในการปรับตัวพอสมควร ซึ่งอาจแกไขได
โดยวางแผนกอนถึงเวลาเกษียณวาควรทํากิจกรรมใดในยามวาง หรือเขารวมเปนสมาชิกองคกรในชุมชนเพือ่ รวมกิจกรรม
สําหรับผูที่เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ คงมีเรื่องกังวลใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง คือ เมื่อเขาสูภาวะเกษียณ
อายุงานแลว จะมีผลกระทบอะไรกับ การเปนสมาชิกสหกรณหรือไม เรามาดูกันตามลําดับเลยคะ

การคงสมาชิกภาพ
สมาชิกที่ออกจากงานโดยการเกษียณอายุงาน หรือลาออก หากมีอายุสมาชิกไมถึง 10 ป จะไมสามารถ
เปนสมาชิกสหกรณไดอีกตอไป แตสามารถเปลี่ยนสถานะเปนสมาชิกสมทบได สวนสมาชิกที่มีอายุสมาชิกเกินกวา 10 ป
ขึ้นไป สิทธิประโยชนตางๆ ยังคงไดรับเชนเดิมทุกประการ

การเพิ่ม-ลดหุน
หุนรายเดือน
สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุงานโดยการรับเงินบํานาญ ตองสงหุนรายเดือน ขั้นตํ่าไมนอยกวารอยละ 4
ของเงินไดรายเดือนที่รับบํานาญ สูงสุดไมเกินรอยละ 90 ของเงินบํานาญสุทธิ (เงินบํานาญคงเหลือจากการหัก
รายจายตางๆ เรียบรอยแลว)
สวนสมาชิกที่รับเงินบําเหน็จ สามารถสงหุนรายเดือนขั้นตํ่าเดือนละ 100 บาท สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท

หุนเพิ่มเปนครั้งคราว
หากสมาชิกมีหุนอยูไมเกิน 3 ลานบาท สามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได หากมีหุนเกิน 3 ลานบาทไปแลว
เพิ่มหุน รายเดือนไดเพียงอยางเดียว
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การกูเงิน
หากสมาชิกที่เกษียณอายุงานไปแลวมีความจําเปนตองใชเงิน สามารถกูเงินจากสหกรณได โดยใชหุนหรือ
เงินฝากที่ทานมีอยูกับสหกรณ คํ้าประกันการกูไดถึง 95%

การรับสวัสดิการตางๆ
สมาชิกผูเกษียณมีสิทธิ์รับสวัสดิการตางๆ ของสหกรณไดตามปกติ ซึ่งสวัสดิการของสหกรณนั้นมีถึง 16
สวัสดิการ เลือกใชไดตามสถานการณ
สําหรับสมาชิกที่เพิ่งเกษียณอายุงานจะไดรับสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จายสวัสดิการขั้นตํ่า 10,000 บาท
สูงสุด 35,000 บาท ซึ่งสมาชิกแตละทานจะไดรับไมเทากันอยูที่อายุการเปนสมาชิก และจํานวนหุนที่ทานสะสม
ซึ่งวิธีการคํานวณคิดได 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 คํานวณจากอายุสมาชิกและหุน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเต็มจํานวน = อายุสมาชิก (หนวยเดือน) ณ วันที่ 1 มกราคม ของปปจจุบัน
× เงินคาหุน (หนวยหมื่นบาท) ณ วันที่ 1 มกราคม ของปยอนหลังไป 5 ป
+ 60 เทาของเงินคาหุน (หนวยหมื่นบาท) ณ วันที่ 1 มกราคม ของปปจจุบัน
(การนับอายุการเปนสมาชิก ใหนบั เปนเดือน เศษของเดือนใหนบั เปน 1 เดือน)
ผลคํานวณที่ไดเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 5,000 บาท และไมตองไมเกิน 35,000 บาท
ทั้งนี้ ตองนําจํานวนเงินที่คํานวณได จายตามสัดสวนอายุการเปนสมาชิก ดังนี้
•

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 300 เดือนขึ้นไป
มีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จสมาชิกเต็มจํานวน (รอยละ 100)

•

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 240 เดือน ถึง 299 เดือน
มีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จสมาชิกรอยละ 80

•

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 180 เดือน ถึง 239 เดือน
มีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จสมาชิกรอยละ 60

•

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 120 เดือน ถึง 179 เดือน
มีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จสมาชิกรอยละ 40
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วิธีที่ 2 คํานวณจากอายุการเปนสมาชิก
ใหนับอายุการเปนสมาชิก มีหนวยเปนป เศษของปใหปดทิ้ง โดยกําหนดใหปละ 1,000 บาท และ
ตองไมเกิน 25,000 บาท
เมื่อคํานวณแลวพบวาวิธีไหนไดยอดสวัสดิการมากกวา ใหสมาชิกไดรับตามวิธีคํานวณนั้น
(วิธีที่ 1 ใชไดดีกับสมาชิกที่มีหุนมาก สวนวิธีที่ 2 สําหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกมาก แตมีหุนไมมาก)
ทัง้ นี้ สมาชิกสามารถสอบถามยอดเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกทีท่ า นจะไดรบั จากเจาหนาทีท่ ะเบียนสมาชิก
และหากสมาชิกมีหนี้คงคางอยูกับสหกรณ เงินบําเหน็จที่คํานวณได สหกรณฯ จะนํามาหักชําระหนี้
ยังมีอีกหนึ่งสวัสดิการที่สมาชิกเกษียณอายุงานควรรับทราบไว นั่นคือ สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
อาวุโส เปนสวัสดิการที่มอบใหกับสมาชิกที่มีอายุครบตั้งแต 61 ปขึ้นไป สหกรณมอบใหทุกๆ วันเกิด โดยจาย
ตามสัดสวนอายุ ดังนี้

- อายุตั้งแต 61 - 69 ป

ไดรับปละ

8,400

บาท

- อายุตั้งแต 70 - 79 ป

ไดรับปละ

9,600

บาท

- อายุตั้งแต 80 - 89 ป

ไดรับปละ

10,800

บาท

- อายุตั้งแต 90 ป ขึ้นไป

ไดรับปละ

13,200

บาท

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการในวันที่มีอายุครบตามที่กําหนดเพียงครั้งเดียว ในปตอๆ ไป
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการโดยการโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของทานใหโดยอัตโนมัติ
ถึงแมวาสมาชิกจะเกษียณอายุงานไปแลว ก็ใชวาจะทําใหติดตอที่สหกรณฯ ยากลําบากมากขึ้น สหกรณฯ
มีชองทางการติดตอสื่อสารมากมาย ดังนี้คะ

Facebook : @cusavingscoop
Line : @cusavingscoop
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แวดวง สอ.จฬ.
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช “ในหลวงรัชกาลที่ 9”
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ นําโดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ
ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการและเจาหนาทีส่ หกรณ
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เพื่ อ น อ มรํ า ลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระราชกุศล ณ พระที่นั่ง
ดุ สิ ต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวั ง เมื่ อ วั น เสาร ที่
12 สิงหาคม 2560

ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันศุกรที่ 28 กรกฏาคม 2560 ณ บริเวณเสาธง
หนาหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นําโดย ผศ.ดร.จุมพล
พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณ รวมทําบุญตักบาตรดวย

สัมมนาสมาชิก ประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาสมาชิก ประจําป 2560 เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูในเรื่อง นโยบายในการบริหาร
งานสหกรณ ป 2560 และเสวนาใหความรู เรื่อง สิทธิ หนาที่ และสวัสดิการของสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกสนใจเขารวมสัมมนา
ทั้งสิ้นจํานวน 250 คน ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย ดังนี้
• ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ เรื่อง “นโยบายในการบริหารงานสหกรณ ป 2560”
• รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ / รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ / นายณรงค เพชรสุก
เลขานุการ / นายเฉลิมพร เศรษฐี ผูจัดการ เรื่อง “สิทธิ หนาที่ และสวัสดิการสมาชิก” โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร
รุงเรืองกิจไกร เปนผูดําเนินรายการ ณ โรงแรม ซีบรีส จอมเทียน จ.ชลบุรี ระหวางวันเสารที่ 5 และอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2560
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แวดวง สอ.จฬ.

แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
วัน เดือน ป
พ. 5 ก.ค. 2560

พฤ. 6 ก.ค. 2560

อ. 8 ส.ค. 2560

กิจกรรม
ครบรอบ 52 ป
คณะนิเทศศาสตร

ผูแทนสหกรณฯ

ผูรับมอบ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
นายรัฐ ธนะภูมิ
กรรมการ

รศ.รุงนภา พิตรปรีชา
รองคณบดีฝายบริหาร

ครบรอบ 60 ป
คณะครุศาสตร

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.อรุณี หงสศิริวัฒน
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝายวิจยั และบริการวิชาการ

ครบรอบ 47 ป
คณะเศรษฐศาสตร

นายณรงค เพชรสุก
เลขานุการ
นางอังคณา พวงเงิน
กรรมการ

ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณบดี

คณะนิเทศศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

รวมสนับสนุนโครงการ “จุฬาฯ รักษโลก”
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “จุฬาฯ รักษโลก” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา โดยมีกจิ กรรมปลูกตนไมในมหาวิทยาลัยเพือ่ ลดภาวะโลกรอน
และลดมลพิษ สรางสภาพแวดลอมที่ดี และบรรยากาศอันรมรื่นดวยพื้นที่
สีเขียวในรั้วจามจุรี ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดรวมสนับสนุนเงินในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้จํานวน 100,000 บาท
โอกาสนี้ รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ เขารับมอบของ
ที่ระลึกจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดี ณ โถงชั้นลาง อาคาร
จุฬาพัฒน 14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะกรรมการ
และเจาหนาทีจ่ ากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํากัด เขาเยีย่ มชมและศึกษาดูงานเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร
และระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อนําไปประยุกตใชในงานบริการ
แกสมาชิก จํานวน 12 คน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.จุมพล
พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ ใหการตอนรับและ
เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
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เปลีย่ น ATM แบบใหม...

ปลอดภัยกวา
ธนากร ชวยวงศ เรียบเรียง

หลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประกาศใหประชาชนเริ่มทยอยเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม
จากแบบแถบแมเหล็ก (รูปแบบเดิม) เปนเอทีเอ็มแบบชิปการด เพือ่ ใหประชาชนมีความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ผานตู เอทีเอ็มและรองรับระบบอีเพยเมน หรือระบบชําระเงินออนไลนในอนาคต ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
ไดประกาศใหเริ่มดําเนินการเปลี่ยนเปนบัตรเอทีเอ็มรูปแบบใหมนี้ ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผานมา
ปจจุบนั ยังคงมีประชาชนทยอยเปลีย่ นบัตรเอทีเอ็มรูปแบบใหมอยางตอเนือ่ ง โดยทีต่ เู อทีเอ็มไดถกู พัฒนา
และปรับปรุงใหรองรับบัตรชิปการดได และยังอานขอมูลบัตรเอทีเอ็มแบบเกาได เนื่องจากยังคงมีประชาชน
บางสวนทีย่ งั คงความจําเปนในการใชงานอยู และบางสวนก็อาจยังไมสะดวกทีจ่ ะไปเปลีย่ น ดังนัน้ เพือ่ ไมใหกระทบ
กับผูท ยี่ งั ใชบตั รเอทีเอ็มแบบเกา และทีย่ งั ไมครบกําหนดทีจ่ ะเปลีย่ น ก็ยงั ไมจาํ เปนตองรีบเปลีย่ น แตหากประชาชน
ตองการความปลอดภัยใหสูงขึ้น ก็ไปติดตอขอเปลี่ยนไดที่ธนาคารเจาของบัตรไดเลยทันที
สําหรับบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ที่สามารถใชงานเบิกถอน หรือ
ฝากเงินสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดนั้น เปนบัตรแถบแมเหล็กรุนเกาซึ่งปจจุบันยังคงสามารถใชงานไดปกติกับ
ตูเอทีเอ็มของทุกธนาคาร ทั้งนี้สหกรณฯ ไดประชาสัมพันธสมาชิกทราบในเรื่องของการเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม
เปนบัตรชิปการดอยางตอเนื่อง และมีสมาชิกทยอยเปลี่ยน ณ ธนาคารกรุงศรีฯ ในสาขาที่สมาชิกสะดวกติดตอ
โดยรูปแบบของบัตรยังคงเปนรูปแบบเฉพาะของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เหมือนเดิมทุกประการ เพิ่มเติม
คือ การใชงานที่สะดวกมากขึ้น เนื่องจากเปนบัตร วีซาเดบิต สามารถรูดซื้อสินคาโดยหักเงินจากธนาคาร
ไดโดยตรง ไมตองพกเงินสดใหหนักกระเปา
เนื่องจากชวงนี้ แตละธนาคารก็ทยอยเปลี่ยนเครื่องเอทีเอ็มเพื่อรองรับบัตรชิปการดรูปแบบใหมเชนกัน
ที่ตอไปในอนาคต เครื่องเอทีเอ็มจะอานขอมูลจากบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการดไดเพียงอยางเดียวเทานั้น ซึ่งอาจมี
บางชวงเวลาที่ธนาคารกําลังเปลี่ยนระบบใหม อาจทําใหสมาชิกไมสามารถฝาก-ถอนเงินที่ตูเอทีเอ็มได
แตหากสมาชิกทานใดไดเปลีย่ นเปนบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการดแลว ก็จะสามารถใชงานไดปกติ และสามารถปองกัน
การโจรกรรมขอมูลธุรกรรมทางการเงินไดอยางปลอดภัยอีกดวย
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สําหรับคาใชจายในการเปลี่ยนบัตรนั้น โดยปกติแลว บัตรเดบิต จะเสียคาธรรมเนียมแรกเขา
และคาธรรมเนียมรายป สมาชิกควรศึกษาขอมูลเพิม่ เติม เกีย่ วกับรายละเอียดคาใชจา ยในการเปลีย่ นแปลงบัตร
เนื่องจากแตละธนาคารมีการประชาสัมพันธ และใหความกระจางเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรคอนขางนอย
ไมมกี ารเปดเผยวาในการเปลีย่ นบัตรครัง้ นีจ้ ะตองเสียเงิน หรือวาเปลีย่ นไดฟรี ทําใหยงั มีความสับสนกันพอสมควร
สําหรับบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทีส่ ามารถการใชงานเบิกถอน หรือฝากเงิน
ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรใหม 100 บาท โดยมีขั้นตอนในการขอเปลี่ยน
ดังนี้

เตรียมเอกสาร ดังนี้
☛ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีฯ
☛ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
☛ รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป

ติ ด ต อ ธนาคารกรุ ง ศรี ฯ สาขาสะพานเหลื อ ง/สาขาจุ ฬ าฯ 42 หรื อ
สาขาที่สมาชิกสะดวกติดตอ
☛ แจงเจาหนาที่ธนาคารขอเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนแบบชิปการด
☛ หากสมาชิกไมไดติดตอ สาขาสะพานเหลือง/สาขาจุฬาฯ 42 ใหสมาชิกแจงเจาหนาที่ธนาคาร
สาขานั้นๆ ใหโทรสอบถามวิธีการสมัคร/เปลี่ยนแปลงบัตรเอทีเอ็มสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ที่ สาขาสะพานเหลือง โทร. 02-215-4593

สมาชิกรอรับบัตรเอทีเอ็มสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และรหัสเอทีเอ็ม
ณ สาขาที่เปลี่ยนแปลง ประมาณ 2 สัปดาห
หากสมาชิกเพิ่งสมัครบัตรเอทีเอ็มสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนครั้งแรก กรุณาติดตอสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 อีกครั้ง เพื่อทําการผูกบัญชีเงินฝากสหกรณฯ กับธนาคารกรุงศรีฯ

ขอบคุณขอมูลจาก
www.krungsri.com และ www.sanook.com
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บริการสมาชิก

ขายที่ดิน
★ เนือ้ ที่ 749 ตร.ว. (5 แปลง) ซ.วิภาวดีรงั สิต 18 ถ.วิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ราคา 120,000 บาท
ตอ ตร.ว. สนใจติดตอ นางไพลิน เทพรัตน ขาราชการบํานาญ
โทร. 081-819-3617
★ เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บานแถว อ.เสนา จ.อยุธยา ราคา
650,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวกนกกุล สุพจน สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 092-534-9247
★ เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 1 ตร.ว. บ.ฝายแก ต.ถืมตอง อ.เมือง
จ.นาน ราคา 850,000 บาท สนใจติดตอ นางละเอียด ทองดีแท
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-907-6582

ขายบานพรอมที่ดิน
★ หมู  บ  า นชั ย พฤกษ เนื้ อ ที่ 115 ตร.ว. ซ.บางกระดี
ถ.บางกระดี แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (4 หองนอน
2 หองนํ้า) ราคา 4,700,000 บาท สนใจติดตอ นางปนัดดา
มณีโรจน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โทร.081-492-3206

ขายทาวนเฮาส
★ หมูบ า นบัวทองธานี เนือ้ ที่ 18 ตร.ว. ซ.1 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (ตอเติมหนาบาน และครัว
หลังบาน พรอมแอร 1 ตัว) สนใจติดตอ นายณัฐวัฒน สุขทั่วญาติ
(ชิต) คณะสหเวชศาสตร โทร. 02-218-1097, 081-931-0857

ขายคอนโดมิเนียม
★ บานรองเมืองคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 68.37 ตร.ม. ชั้น 21
ติดสถานีรถไฟหัวลําโพง หางจาก mrt หัวลําโพงประมาณ 700 เมตร
(2 หองนอน 2 หองนํ้า 1 หองโถง แอร 2 ตัว ที่จอดรถของตัวเอง
ตกแตงเรียบรอย เขาอยูไดทันที) ราคา 66,000 บาท ตอ ตร.ม.
สนใจติ ด ต อ นางจิ ต รจวบ เปาอิ น ทร ข า ราชการบํ า นาญ
โทร. 08-218-5162, 081-480-2983

อื่นๆ
★ บริการใหเชารถตู พรอมคนขับเพื่อการเดินทางทองเที่ยว
เปนหมูคณะ/ทัศนศึกษา/สัมมนา และดูงานตลอดจนการเดินทาง
พักผอน สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
สนใจติดตอ โทร. 087-099-06969
★ หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดโิ อขนาด 30 ตร.ม. เฟอรนเิ จอร
พรอม ครัวแยก ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ใกลรถไฟฟา BTS และ
ระบบขนส ง อื่ น ๆ ฟรี Wiﬁ ราคาเช า 6,000 บาทต อ เดื อ น
(พรอมเขาอยู) สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา
โทร. 089-512-0247 หรือที่ kantatip@gmail.com
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได
โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,

นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน

สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายสายันต
นางจําลอง
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รอดอินทร
ฉายฝาก

คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร

à¡Á

หนานีม้ ีรางวัล

เลขลับ 101

วิธีเลน
หาเลข 101 ที่ซอนอยูในตาราง ที่มีลักษณะ
เปนเครื่องหมายบวก ดังรูปตัวอยาง

เดือนสิงหาคม 2560

คําถาม

ประจําเดือน ส.ค. 2560

ปจจุบันสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหสมาชิกกูเงิน
ประเภท เงินกูส ามัญสูงสุด .......................................บาท
และงวดชําระเงินกูส ามัญสูงสุด .....................................
งวดเดือน
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560
หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กรกฎาคม 2560
นางนิตยา หอมจันทร คณะวิทยาศาสตร

จับรางวัลโดย

ตอบถูก 145 คน

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 167 คน

ตอบผิด 22 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. นายวิบูลย คงดี
2. นางสุรีรัตน บุณยะเสน
3. นางสังวาลย ทองเปลี่ยน
4. นางสาวศิริลักษณ สรอยศรีวรรณ
5. นางลําปาง บุญจันทร

434207
491225
362008
372843
384568

สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร
สํานักบริหารการเงิน

6. นางกุลนิดา ปลื้มปติวิริยะเวช
7. นายประทีป เยาวกุล
8. นางสาวมโนทัย ศรีลออ
9. นางสาวจามีกร แคนนารี่
10. นางสาวนริศรา เสือคลาย

522533
523575
583807
601222
E52025

คณะ / สังกัด
ครุศาสตร
สหเวชศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
รัฐศาสตร
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡.¤. 2560
เฉลย
สวนที่
7

3

5

1

8

4

6

2

เฉลย สวนที่
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกที่
ถึงแกกรรม นับตั้งแตวันที่สมาชิกถึงแกกรรมจนถึง
วันชําระหนี้ครบกําหนด คงเหลืออัตราดอกเบี้ย
เหลือรอยละ 0.01
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ประกาศขายทอดตลาด
ที่ดินมีสิ่งปลูกสราง คือ ทาวนเฮาสชั้นเดียว กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เลขทะเบียนที่ 72/113 ที่ดินโฉนด
เลขที่ 15964 เลขที่ดิน 361 หนาสํารวจ 361 ต.ตนโพธิ์ อ.เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี เนื้อที่ตามโฉนด 24 ตร.ว.
ราคาประเมินเจาพนักงาน 352,704.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

นัดที่ 5

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

นัดที่ 6

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสิงหบุรี ศูนยขาราชการจังหวัดสิงหบุรี
ถนนสิงหบรุ ี – บางพาน ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบรุ ี โทร. (036)507251, 507253 โทรสาร (036) 507252
ติดตอ นายภัทรภูมิ จันทรอดุ ม หนาบัญชี 5910000495 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.led.go.th หรือทีฝ
่ า ยนิตกิ าร
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ตอ 2101

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ผูรวมจัดทํา
น.ส.สิรภัทร

ทองสงฆ

นางฉัตรชุลี

ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร

ชวยวงศ

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

●
●

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102

ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

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.)

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

กําหนดการหยั
เสียงสรรหากรรมการดํ
าเนินการสหกรณ
กําหนดการหยั
่ งเสีย่งงสรรหากรรมการดํ
าเนินการสหกรณ์
ออมทรั พย์ จอุฬอมทรั
าฯ พยจุฬาฯ
และเลือและเลื
กตั้งผูอกตั
ประสานงานประจํ
าหนาวหน่ย วปย ปีพ.ศ.
25611 1
ง้ ผู้ประสานงานประจํ
พ.ศ.2561
วันเดือนปี

กิจกรรมการหยั่งเสียงสรรหา

27 กันยายน 2560

ประกาศกําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และ
เลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี พ.ศ.2561

2-12 ตุลาคม 2560

ขอรับใบสมัครกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และผู้ประสานงานประจําหน่วย

17 ตุลาคม 2560
17-20 ตุลาคม 2560

09:00-14:00 น. ยื่นใบสมัคร กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ประสานงาน
ประจําหน่วย
14:15 น. จับฉลากหมายเลข ผู้สมัครรับการหยั่งเสียงตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ
15:00 น. จับฉลากหมายเลข ผู้สมัครรับการเลือกตั้งตําแหน่งผูป้ ระสานงานประจําหน่วย
ทักท้วงคุณสมบัติผู้สมัคร กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ประสานงานประจํา
หน่วย

18 ตุลาคม 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิล์ งคะแนนการหยั่งเสียง

20 ตุลาคม 2560

วันแรกแจ้งความประสงค์ลงคะแนนหยั่งเสียง ล่วงหน้า

27 ตุลาคม 2560

31ตุลาคม 2560

หมดเขต การทักท้วง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนการหยั่งเสียง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการหยั่งเสียงฯ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ประสานงาน
ประจําหน่วย
วันสุดท้ายแจ้งความประสงค์ลงคะแนนหยั่งเสียง ล่วงหน้า (15.30 น.)

1 พฤศจิกายน 2560

จดหมายข่าวการหยั่งเสียงฯ แนะนําผู้สมัคร

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายแจ้งความประสงค์ลงคะแนนหยั่งเสียงทางไปรษณีย์

31 ตุลาคม 2560

17 พฤศจิกายน 2560 ลงคะแนนหยั่งเสียง ล่วงหน้า
21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิล์ งคะแนนการหยั่งเสียง (เพิ่มเติม)

1 ธันวาคม 2560

วันสุดท้ายรับบัตรหยั่งเสียงสรรหาฯ และบัตรเลือกตั้ง ทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ตาม
ตราประทับของไปรษณีย์

8 ธันวาคม 2560 ลงคะแนนหยั่งเสียง และ ตรวจนับคะแนน

1

12 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการลงคะแนนหยัง่ เสียง

12-14 ธันวาคม 2560

ทักท้วงผลการลงคะแนน

กุมภาพันธ์ 2561

นํารายชื่อผู้ได้รับการหยั่งเสียง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.savings.chula.ac.th/sav/

สมาชิกจอ

สอ.แจง

เรื่อง การกูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกัน

ชวงนี้เดินไปไหนมาไหนไดยินแตสมาชิกสอ.จุฬาฯ จอกันมาก เรื่อง การขยายวงเงินกูสามัญ
จอกันถึงขนาดเขาชือ่ กันเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพิม่ วงเงินกูสามัญ แบบใชบคุ คลคํา้
ประกัน เปน 1,000,000 บาท ขอขยายงวดชําระหนี้จากสูงสุด 96 งวดเดือน เปนสูงสุด 120 งวดเดือน
และขอขยายอายุการสงเงินชําระหนี้ จาก 60 ป เปน 65 ป เลยทีเดียว
สหกรณเลยตองออกมาแจงเรื่องนี้ใหสมาชิกทราบเรื่องนี้โดยทันที
ระเบียบวาดวย การใหกูเงินสามัญนั้น เริ่มตั้งแตป 2514 หรือเริ่มตั้งแตกอตั้งสหกรณ ใหกูเงิน
ในอัตราไมเกิน 8 เทาของเงินเดือน หรือสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท เหตุผลหลักของการใหกูก็เพื่อให
สมาชิกไดนําเงินที่ไดรับไปบรรเทาทุกขจากความเดือนรอนดานตางๆ ใหเบาลง โดยระเบียบดังกลาว
ไดรบั การปรับปรุงเรือ่ ยมาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและคาครองชีพทีป่ รับขึน้ ในแตละยุคแตละสมัย
ซึ่งลาสุดไดปรับวงเงิน เปน 600,000 บาท และขยายงวดชําระเปนสูงสุด 96 งวดเดือนแลวนะคะ
แตในปจจุบันมีสมาชิกรองขอใหสหกรณพิจารณาเพิ่มวงเงินการกูสามัญ โดยใชบุคคล
คํ้าประกันขึ้น และอื่นๆ อีก ตามที่แจงไปแลวดานบนนั้น สหกรณกม็ ิไดนิ่งเฉยจากขอเสนอของสมาชิก
เพียงแตตอ งใชเวลาในการพิจารณาไตรตรองถึงผลดี เชน สมาชิกไดมเี งินหมุนเวียน บรรเทาความเดือดรอน
ในครอบครัว ลดการเปนหนี้นอกระบบ และผลเสียที่จะเกิดขึ้นได คือ ทําใหสมาชิกมีหนี้สิน
มากขึ้น หนี้เสียที่จะเกิดจากสมาชิกที่ไมมีวินัยทางการเงินที่ดี รวมถึงสหกรณจะตองดึงเงินลงทุน
จากภายนอกกลับมาใหสมาชิกกูแ ทน ซึง่ อัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะไดรบั จากภายนอกนัน้ จะลดลงไปจํานวนหนึง่
อีกทั้ง หากขยายระยะเวลาการชําระของสมาชิกออกไปจะทําใหการไดรับเงินคืนกลับมาเพื่อลงทุน
ในรูปแบบอื่นก็จะยาวนานออกไปดวย ซึ่งนั่นจะสงผลถึงกําไรสุทธิประจําปที่อาจลดลงตามไปดวย
ที่กลาวมาเปนเพียงสวนหนึ่งของขอดีและขอเสียที่คณะกรรมการดําเนินการตองพิจารณาใหรอบคอบ
ที่สุด กอนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
แตอยางไรก็ตาม หากเปนประโยชนตอสมาชิก ไมผิดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และพ.ร.บ.
สหกรณแลว สหกรณก็ยินดีที่จะดําเนินการใหสมาชิกอยางแนนอน เพราะเราคํานึงถึงความมั่นคง
ของสมาชิกกอนอยางอื่น และหากไดรับการปรับเปลี่ยนวงเงินใหมากขึ้นตามที่สมาชิกตองการแลว
สหกรณอยากใหสมาชิกนําเงินทีไ่ ดรบ
ั ไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุดทัง้ ตอตนเอง ครอบครัว สังคม
และคืนกลับสหกรณใหตรงเวลานะคะ...สวนวาจะปรับวงเงินเปนเทาไหร ขยายงวดชําระหรือไม
ขอใหสมาชิกอดใจรออีกไมนานคะ

