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สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

เงินค่าขนมลูก ให้อย่างไรจึงจะพอ

กู้สามัญวนซ�้ากรณีพิเศษ

โครงการสัมมนาเพื่อการปฏิบัติธรรม ปี 2556 รุ่นที่ 2 15
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ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปีที่ 53 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน  2556

22 พฤศจิกายน 2556
08.30 - 15.30 น.

อย่าลืม...ไปใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ ปี 2557

ณ หน่วยลงคะแนนของท่าน



อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สมาชิก
 ร้อยละ  5.00
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณ์อื่น

 ร้อยละ 5.50
 (ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เป็นเอกสารภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

***ท่านที่ประสงค์ฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน กรุณาติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากที่เบอร์ 02-218-0555 ต่อ 1805

Chu la longko rn  Un ive r s i t y
Sav ings  Cooperat ive  L imi ted

เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น

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

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ไม่จ�ำกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า

เงินฝากประจ�า

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า (ร้อยละ)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไม่ถึง 1 ล้านบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน (ร้อยละ)

	 ...การที่ท�าอะไรที่เป็นมงคลนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งท�าให้เกิดก�าลังใจ	

เพราะว่าคนเราถ้าร่วมจิตร่วมใจกันก็เกิดเป็นพลังอย่างสูง...

พระราชด�ารัส
ในโอกาสที่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔

จัดท�าโดย
 นายวิศิษฐ์  หินแก้ว
 อ.อธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล
 นายส�าลี เหลาชัย
 นางสาลี่  หมั่นเจริญ
 นางอังคณา  พวงเงิน
 นายลับแล  ณ บางช้าง
 นายสมชาย  หอมจันทร์
 นายณรงค์  เพชรสุก
 น.ส.ธารินี  ทองสงฆ์
 น.ส.ฉัตรชุลี  โสตถิอ�ารุง
 นายธนากร  ช่วยวงศ์

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 โทรศัพท์ 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝ่ายการเงิน ต่อ 1501, 1503 
 ฝ่ายเงินกู้  ต่อ 1401, 1806-1811
 ฝ่ายเงินฝาก  ต่อ 1502, 1802-1805
 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก  ต่อ 1301, 1812-1813
 ฝ่ายธุรการ  ต่อ 1201-1205
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ต่อ 1101, 1800
 ฝ่ายบัญชี  ต่อ 1601-1603
 ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน  ต่อ 1701-1703
 ฝ่ายนิติการ  ต่อ 2101-2102
 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ  ต่อ 2201-2202
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 2001-2004
 ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร์  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039

 เวลาท�าการ วันจันทร์ - วันศุกร์
 ส�านักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 1 และ 5  08.45 - 15.15 น.
 สาขา 2, 3, 4 และ 6 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 -  
  13.30 น.)
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	 รายการ	 2555	 ส.ค.	2556	 ก.ย.	2556
หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ�านวนสมาชิก (ราย) 14,544 14,758 14,811

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์  (พระองค์)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

 - สมาชิก  11,177 11,253 11,291

 - สมาชิกสมทบ 3,366 3,504 3,519

1. สินทรัพย์รวม 30,568,674,211.23 33,291,800,925.85 33,572,815,333.34

 1.1  เงินให้สมาชิกกู้ 4,267,422,341.99 4,563,038,737.49 4,602,031,079.62

 1.2  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,146,396,873.20 9,051,074,800.52 9,008,081,406.21

 1.3  เงินลงทุน 18,892,219,471.96 19,384,753,706.48 19,579,172,948.07

  1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 839,326,029.36 478,064,484.55 582,077,651.20

  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,747,145,455.67 17,207,789,221.93 17,301,445,296.87

  1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อื่น 1,305,747,986.93 1,698,900,000.00 1,695,650,000.00

 1.4  สินทรัพย์อื่น 262,635,524.08 292,933,681.36 383,529,899.44

2. หนี้สินรวม 16,445,991,319.94 18,873,432,865.90 18,947,644,536.93

 2.1  เงินกู้ยืม 7,475,000,000.00 8,669,000,000.00 8,447,000,000.00

 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 7,352,767,717.90 8,702,946,381.60 9,132,867,505.42

 2.3  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,500,110,943.91 1,316,943,123.43 1,058,983,874.61

 2.4  หนี้สินอื่น 118,112,658.13 184,543,360.87 308,793,156.90

3. ทุนของสหกรณ ์ 14,122,682,891.29 14,418,368,059.95 14,625,170,796.41

 3.1  ทุนเรือนหุ้น 10,495,508,960.00 10,977,575,450.00 11,035,293,300.00

 3.2  ทุนส�ารอง 1,699,556,588.79 1,837,200,107.76 1,837,200,107.76

 3.3  ทุนสะสม 696,825,875.98 758,205,175.68 759,102,041.68

 3.4  อื่นๆ  315,608,494.65 151,853,865.29 240,348,142.30

 3.5  ก�าไรสุทธิ 915,182,971.87 693,533,461.22 753,227,204.67

4. รายได ้  1,495,772,512.14 1,104,714,802.81 1,218,422,766.40

 4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 164,303,042.38 132,513,223.86 151,598,483.81

 4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 331,483,317.09 283,811,085.55 306,808,537.12

 4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  943,073,706.51 627,287,622.92 690,927,271.65

 4.4  รายได้อื่น 56,912,446.16 61,102,870.48 69,088,473.82

5.  ค่าใช้จ่าย  580,589,540.27 411,181,341.59 465,195,561.73

 5.1  ดอกเบี้ยจ่าย 478,181,420.70 349,283,486.56 395,082,170.07

 5.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102,408,119.57 61,897,855.03 70,113,391.66
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

 สวสัดคีรับท่านสมาชกิ ฉบบันีผ้มใคร่ขอแจ้งข่าวดใีห้สมาชกิทราบ คอื สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

จ�ากัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร 

พื้นที่ 1 “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการจัดระดับดังกล่าว การที่สหกรณ์ฯ จะได้รับการจัดระดับ 

มาตรฐานดีเลิศนั้น สหกรณ์ฯ จะต้องผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด โดยสรุป คือ ต้องมีการ 

ด�าเนินการด้วยความมีเหตุผล ยึดหลักนิติธรรม มีการก�าหนดกรอบแนวทางในการควบคุมให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่าง 

ถกูต้องตามกฎหมาย ตามหลกัธรรมาภิบาล ด�าเนินการด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการด�าเนนิงาน 

ในรอบสองปีบัญชย้ีอนหลงัไม่ขาดทุน ส่งผลต่อการได้รับความน่าเชือ่ถือในวงการสหกรณ์ ทัง้อ�านวยประโยชน์หรอืให้บรกิาร 

ทางธุรกิจกับสมาชิกได้ตามที่สมาชิกต้องการ สร้างผลตอบแทนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมให้แก่สมาชิกอีกด้วย ฯลฯ  

รางวัลนี้คงเป็นการยืนยันผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี

 เร่ืองที่สอง ตามที่สัญญากันไว้ ส�าหรับสมาชิกท่ีพลาดโอกาสเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติธรรมในรอบแรก สหกรณ์ฯ 

เปิดโครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 โดยออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน  

2556 – วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2256 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดให้ท่านที่สนใจ 

สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2556 ที่สหกรณ์ฯ ส�านักงาน อาคารจามจุรี 9 รายละเอียดอื่นๆ  

สมาชิกสามารถติดตามได้ในข่าวสหกรณ์ฯ ฉบับนี้เลยครับ

 อีกเรื่องเป็นข่าวดีส�าหรับสมาชิกผู้กู้ทั้งหลาย ในวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้สามัญวนซ�้า  

โดยไม่นับงวดช�าระหน้ีเดิม สมาชิกท่านใดที่มีการปรับเงินเดือนเพิ่มหรือได้ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ ต้องมาแจ้งข้อมูลที่ 

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกก่อนท�าการกู้ และเพื่อไม่ให้ใช้เวลาในการด�าเนินการมาก สมาชิกควรกรอกรายละเอียดในค�าขอกู ้

ให้พร้อม เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน ในรายที่ใช้ผู้ค�้าประกัน ควรตรวจสอบผู้ค�้าประกันว่าสามารถค�้าประกัน 

ให้ได้หรือไม่ ถ้าสมาชิกเตรียมตัวพร้อมการใช้เวลาการกู้ก็เร็วขึ้นนะครับ

 เรื่องส�าคัญที่สมาชิกไม่ควรลืม คือ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ขอเชิญชวนสมาชิก 

ทกุท่านไปใช้สิทธลิงคะแนนหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการฯ และเลอืกตัง้ผูป้ระสานงานฯ ประจ�าปี 2557 ณ หน่วยลงคะแนน 

ต่างๆ ตามสังกัดของท่าน ด้วยนะครับ

 เรื่องสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ร่วม 

เดินทางไปทอดกฐินสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจ�าปี 2556 ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ทุกคนร่วมกัน 

ถวายผ้ากฐิน สิ่งของต่างๆ และปัจจัยมอบให้วัด ท้ังมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสถาน ผมจึงขอ

อนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ให้แก่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ
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 จากพระบรมราโชวาทแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเห็นความส�าคัญของการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า 

ของสหกรณ์ร่วมถึงความอยู่ดีมีสุขของมวลสมาชิก

 ฉะนั้นสมาชิกสหกรณ์ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในฐานะเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการ ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

และระเบียบของสหกรณ์ อีกทั้งต้องตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเครงครัด ท้ังนี้เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจ 

รูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วยมวลสมาชิกจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องมีกฎต่างๆ ไว้รองรับการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 สิทธิของสมาชิกสหกรณ ์ คือ อ�านาจของสมาชิก ที่จะกระท�าการใดๆ ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์

 1. เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนต่อท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจ 

แสดงข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงจะมอบหมายให้คนอื่น 

ออกเสียงแทนไม่ได้

 2. ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการได้

 3. สอบถามการด�าเนินงานของสหกรณ์ จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ รวมท้ังมีสิทธิท่ีจะขอดูเอกสาร 

และรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ได้เสมอ 

 หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระท�าตาม ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่

 2. เข้าประชุมทุกๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมใหญ่

 3. มีความสามัคคี กลมเกลียว ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 4. ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โดยถือหุ้น เพิ่ม หรือฝากเงินเพิ่ม 

 5. ควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ เลือกสมาชิกที่ดีและเหมาะสมเป็นกรรมการของสหกรณ์

 6. ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร

 7. อุดหนุนสหกรณ์ด้วยความภักดี พยายามสนใจใช้บริการและชักชวนให้คนอื่นเข้ามาเป็นสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
	 “...ควรที่จะมีการแพร่ขยาย	 ให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ	 เนื่องจากวิธีการ
สหกรณ์นั้นเองเป็นรากฐานท่ีดีของระบบประชาธิปไตยอย่างส�าคัญ	 สอนให้คนรู้จัก 
รับผิดชอบร่วมกันให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์	 ตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่า 
ของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...”

 ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ 

ผู้น�าสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2520

ธนากร	ช่วยวงศ์
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ที่มา
 1. http://webhost.cpd.go.th/rlo/knowledge.html 
 2. http://webhost.cpd.go.th /css_8/download/หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์.ppt
 3. http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/12614 

สมาชิกจะท�าให้สหกรณ์เจริญได้อย่างไร
 1. ต้องเข้าใจว่า สหกรณ์คือกลุ่มของบุคคล ซึ่งรวมกันโดยมีความต้องการอย่างเดียวกัน

 2. ต้องเข้าใจว่า สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ

 3. สหกรณ์เป็นที่พึ่งพาของสมาชิกได้ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องช่วยกันให้สหกรณ์ด�าเนินการได้และเจริญก้าวหน้าเสียก่อน

 4. ช่วยเหลือในการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเมื่อพิจารณาในการเริ่มต้นจัดตั้งสหกรณ์ 

 5. ต้องเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ 

 6. เลือกสมาชิกที่ดีเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 7. เข้าร่วมประชุมและชักชวนเพื่อนร่วมประชุมโดยสม�่าเสมอ 

 8. ในการเข้าประชุมต้องแสดงความคิดเห็น ออกเสียงอภิปรายปัญหา และยอมรับมติที่ประชุมจากเสียงส่วนใหญ่

 9. เรียนรู้ถึงวิธีด�าเนินการสหกรณ์ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 10. มีใจกว้างขวาง ยอมรับวิธีการใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า

 11. พยายามสนใจและใช้บริการของสหกรณ์ และชักชวนคนอื่นให้เข้าเป็นสมาชิก

 12. หากกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไป จะต้องรีบช�าระทันทีเมื่อถึงก�าหนด

 13. ชักชวนเพื่อนสมาชิกช่วยกันลงทุนในสหกรณ์ โดยการถือหุ้นเพิ่มหรือฝากเงินเพิ่มขึ้น

 14. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้นด้วยความเต็มใจ และเสียสละ

 15. พึงระลึกว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิก มิใช่เป็นของคนอื่น เพราะสมาชิกเป็นทั้ง

   ✦ เจ้าของสหกรณ์  (OWNER)

   ✦ ผู้ใช้บริการสหกรณ์ (USER)

   ✦ สมาชิกสหกรณ์  (MEMBER) 

 16. ชี้แจงให้บุคคลภายนอกเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ให้ถูกต้อง เมื่อมีการเข้าใจผิด

 17. พิจารณาปัญหาของสมาชิก กรรมการด�าเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยใจเที่ยงธรรม

 18. อย่าแสวงหาอภิสิทธิ์จากสหกรณ์ เช่นซื้อของถูกกว่าคนอื่น หรือกู้เงินได้มากกว่าคนอื่น

 19. เผยแพร่งานสหกรณ์แก่ผู้สนใจทั่วไป

 20. จ�าไว้ให้ดี อยากให้สหกรณ์เจริญ สมาชิกต้องติดต่อสหกรณ์โดยสม�่าเสมอและสนใจในกิจการของสหกรณ์ด้วย

 ในโอกาส นี ้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั จงึขอเรียนเชญิสมาชกิสหกรณ์ทกุท่าน ออกมาใช้สทิธิ  

ใช้เสียงของท่าน หยั่งเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ในวันศุกร์ที่  

22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สถานที่ลงคะแนนประจ�าเขตที่ท่านสังกัดโดยพร้อมเพรียงกัน
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แวดวง สอ.จฬ.

สัมมนาปฏิบัติธรรม

 สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ จดัสมัมนาสมาชกิเพือ่การปฏบิติัธรรมในหวัข้อ “ความสุข สร้างได้ด้วยตนเอง” เพ่ือส่งเสรมิ 

ให้สมาชิก ได้ร่วมตั้งจิตอธิฐาน งดเว้นอบายมุขและส่ิงไม่ดีท้ังหลายตลอดจนบ�าเพ็ญบุญ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม 

ซึง่บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์กณัหา สขุกาโม เจ้าอาวาสวดั และคณะสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏบิตัธิรรม วดัป่าทรพัย์ทวธีรรมาราม 

อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556

สัมมนาเสริมความรู้ให้แก่สมาชิก 
เรื่อง “เพิ่มความม่ังคั่งด้วยการ
วางแผนภาษี”

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัด 
สัมมนาเสริมความรู้ให้แก่สมาชิก เรื่อง  
“เพิ่มความมั่งคั่งด้วยการวางแผนภาษี” 
เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู ้เร่ืองภาษี 
เงินได้ส ่วนบุคคลทั้งเตรียมวางแผน 
การจ่ายภาษี และการลดหย่อนภาษี  
โดย คุณก�าธร สิริ ชูติวงศ ์  นิติกร 
ช�านาญการ ส�านกักฎหมาย กรมสรรพากร 
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 
ศภุชยั วานชิวฒันา สหกรณ์ออมทรพัย์
จฬุาฯ เมื่อวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 
2556
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม  จ�านวนคน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์รอยัล ปอร์ซเลน จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำากัด

25 ก.ย. 56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำากัด 5

11

13

60

12

4 ต.ค. 56 สหกรณ์ออมทรัพย์รอยัล ปอร์ซเลน จำากัด

9 ต.ค. 56

18 ต.ค. 56

22 ต.ค. 56

สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำากัด

สัมมนาไตรภาคีกรรมการและเจ้าหน้าที่

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด และสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ�ากดั ร่วมจัดสมัมนาไตรภาคกีรรมการและเจ้าหน้าท่ี ประจ�าปี 2556 โดย อ.อธริตัน์ บญุสมบูรณ์สกลุ 
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “Change for Successs” บรรยายโดย  
อ.จตุพล ชมภนิูช ท�ากจิกรรมกลุม่สัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ฯ ณ เดอะรเีจ้นท์ ชะอ�า บชี รสีอร์ท จ.เพชรบรีุ ทัง้มกีจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์  
คือการปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่งเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556
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ธารินี

ให้อย่างไรจึงจะพอ
เงินค่าขนมลูก 

 คุณพ่อ คุณแม่ที่มีลูกในวัยเรียนทั้งหลายคงหนักใจไม่น้อย เมื่อถึงตอนเวลาให้เงินค่าขนมลูกไปโรงเรียน 

ว่าให้อย่างไรถึงจะไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ถ้าให้น้อยไปกลัวว่าลูกจะไม่พอใช้ แต่ถ้าให้มากไป จะกลายเป็นการบ่ม

เพาะนิสัยฟุ่มเฟือยให้กับลูกอีก

 พอดีผู้เขียนได้อ่านบทความในคอลัมน์ “วันอาทิตย์คิดเรื่องเงิน” เขียนโดยคุณขวัญชนก วุฒิกุล จาก

หนงัสือพมิพ์คม ชดั ลกึ ซึง่ได้น�าข้อคดิจากหนงัสอืป้ันเศรษฐน้ีอยจากร้อยสูล้่านมาถ่ายทอด และผู้เขียนกไ็ด้สรุป

สาระที่น่าสนใจมาน�าเสนอดังนี้

 “เงนิค่าขนม” เป็นเครือ่งมอืชัน้ดใีนการสอนทกัษะทางการเงนิให้แก่เดก็ เดก็ๆ สามารถได้รบัเงนิค่าขนม

ได้ตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ ด้วยจ�านวนที่ไม่มากเกินไป อาจจะเริ่มต้นที่ 10 บาท หรือ 20 บาท แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ทุกปีในสัดส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งจ�านวนที่ให้ก็ควรจะเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และเหลือเผื่อไปถึงการออมด้วย

 การให้ค่าขนมลกู เปรยีบเหมอืนประตทูีเ่ปิดไปสูก่ารสอนให้พวกเขารูจั้กคณุค่าของเงนิ เพราะถ้าไม่มเีงนิ

ค่าขนมเหล่านี ้พ่อแม่กไ็ม่มกีลไกหรอืเครือ่งมือทีจ่ะสอนให้ลกูได้ปฏบัิตจิรงิ สิง่ท่ีพ่อแม่สอนลกูได้ผ่านค่าขนมของ

ลูก ก็คือ การสอนให้พวกเขารู้จักใช้จ่าย สอนเรื่องงบประมาณ ในการใช้จ่ายที่มีอยู่อย่างจ�ากัด การออมเล็กน้อย

ในวันนี้เพื่อของที่ใหญ่กว่า มากกว่าในวันข้างหน้า

 พ่อแม่บางคนอาจไม่เหน็ด้วยกับการให้ค่าขนมลูกเป็นรายสปัดาห์หรอื รายเดอืน แต่ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ

บริหารเงินหรือแม้กระทั่งนักจิตวิทยาบอกว่า เงินค่าขนมเป็นรายงวดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆ รู้จักค่าของเงิน 

และรู้จักเก็บออมเงิน

ให้ค่าขนมเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมส�าหรับเด็กในแต่ละวัย

 เรื่องนี้บางทีก็อาจจะต้องถึงกับกางต�ารา ซึ่งต�าราบอกไว้ว่า ในการก�าหนดเงินค่าขนม “อัตรากลาง” 

สิ่งที่ควรค�านึง ก็คือ เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนของลูกได้เงินค่าขนมกันคนละเท่าไร อาจจะบวกลบมากกว่านั้นเล็ก

น้อยก็ไม่เป็นไร แต่ก็อย่ามากเกินไป เพราะถ้ามากเกินไป ก็อาจจะท�าให้เด็กๆ ใช้จ่ายไปกับของราคาแพงจน

ไม่เหลือเงินเก็บ ยิ่งถ้าพ่อแม่เข้าไปช่วย เวลาที่ลูกใช้มากเกินไปจน “ช็อตเงิน” ก็จะยิ่งกลายเป็นการบ่มเพาะ 

นิสัยใช้จ่ายเกินตัวให้ลูกเพิ่มขึ้นไปอีก
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ที่มา : คอลัมน์วันอาทิตย์คิดเรื่องเงิน : โดย...ขวัญชนก วุฒิกุล หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 
ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

6 ข้อคิด ในการให้ค่าขนม 

 1. ไม่เคยเร็วเกินไปที่จะเริ่มต้น ถ้าก�าลังลังเลว่าลูกโตพอที่จะเรียนรู้เรื่องเงินทองหรือยัง ก็ต้อง

รู้ไว้ว่า ผลการศึกษาล่าสุดแสดงว่า เด็ก 3 ขวบส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องเงินและวิธี ซื้อมาขายไป

ของสิ่งของต่างๆ และพออายุ 5 ขวบ เด็กก็จะเริ่มออมเงินเองได้แล้ว

 2. หาสูตรเหมาะส�าหรับครอบครวั พ่อแม่ต้องมองหาระบบทีเ่หมาะสมในการจ่ายค่าขนมให้กบั

ลูกๆ และมีความยืดหยุ่นพอส�าหรับเด็กโต เพราะยิ่งโตขึ้น พวกเขาก็ย่อมอยากได้โน่น นี่ นั่น เป็นธรรมดา 

ซึ่งพ่อแม่อาจจะเลือกวิธีเพิ่มเงินให้ลูกทุกๆ เปิดเทอมก็ได้ 

 3. อธิบายกฎ เด็กแต่ละคนควรเข้าใจว่า ท�าไมเขาจึงได้รับค่าขนมและควรน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย

อะไรบ้าง แต่ย�้าเตือนพวกเช่นกันถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะสมาชิกในครอบครัวว่ามีอะไรบ้าง 

 4. ให้เงินตรงเวลา การจ่ายเงินให้ลูกตรงเวลา เช่น ทุกเย็นวันอาทิตย์ ทุกต้นเดือน หรือ ทุกเช้า

วนัจนัทร์ จะเป็นการสอนลกูอย่างชาญฉลาดถงึค่าของการให้เกยีรติในภาระผกูพนัทีม่ต่ีอใครคนใดคนหนึง่

 5. เงนิค่าขนมไม่ใช่เครือ่งมอืบงัคบั พ่อแม่ควรหลกีเลีย่งการขูว่่าจะไม่ให้เงนิค่าขนม นอกจากว่า 

เงนิค่าขนมจะถกูจ�ากดัอยูก่บัหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายบางอย่าง ถ้าค่าขนมเกีย่วข้องกบังาน กต้็องแน่ใจว่า

ได้มีการตกลงกันอย่างนั้นจริงๆ และพ่อแม่ก็มีสิทธิยกเลิกเงินค่าขนม หากลูกท�างานชิ้นนั้นไม่ส�าเร็จ 

 6. ท�ารายงานการใช้เงิน พ่อแม่บางคนต้องการให้ลูกรายงานว่าใช้เงินท�าอะไรไปบ้าง กิจกรรม

นี้สามารถเตรียมเด็กให้รับมือกับเงินก้อนใหญ่และจัดการกับสมุดเช็คได้ ซึ่งพ่อแม่อาจจะให้ค�าแนะน�าที่มี

ประโยชน์ว่า จะน�าเงินไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

 “ค่าขนม” ที่พ่อแม่มองว่าเรื่องเล็กๆ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ “เรื่องใหญ่” ที่พ่อแม่ไม่ควรมอง

ข้าม ทัง้นี ้พ่อแม่ต้องอาศยัความอดทนและสอนลกูอย่างใจเยน็ในการบรหิารเงนิทีล่กูได้รบัให้เขารูถึ้งคณุค่า

ของเงิน เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจัดการปัญหาเรื่องเงินได้อย่างชาญฉลาด และเป็นเศรษฐีได้

ในอนาคต
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***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้ โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา
หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com น�าส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน
 ♦ หมู่บ้านเพิ่มสิน เนื้อที่ 41 ตร.ว. ซ.พหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน 
 แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรงุเทพฯ (เดนิทางสะดวก ใกล้กับศนูย์การค้า 
หลายแห่ง) สนใจติดต่อ คุณสุวิทย์ มานะทัต ศูนย์วิทยทรัพยากร โทร.  
081-773-8671

 ♦	 เน้ือท่ี 21 ตร.ว. ซ.พหลโยธิน 52 บางเขน กรงุเทพฯ (จากถนนใหญ่  
ประมาณ 1.5 กม.) ราคา 750,000 บาท สนใจติดต่อ คุณชัญญนิษฐ์  
นีสันเทียะ ส�านักบริหารกิจการนิสิต โทร. 082-425-3444

 ♦	 หมู่บ้านโชคอนันต์ เน้ือที่ 100 ตร.ว. ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา 
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ราคา 1,500,000 บาท  
สนใจติดต่อ คุณทรงศรี ลิ้มรสเลิศ ส�านักจัดการทรัพย์สิน โทร. 
0-2215-3662, 081-618-2080

 ที่ดินจัดสรร เนื้อที่แปลงล่ะ 1 ไร่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี (ที่ดินมีโฉนด 
อยูเ่หนอืเขือ่นป่าสกัชลสทิธ์ิ มทิีวเขาล้อมรอบ  น�า้-ไฟพร้อม) ราคา ตร.ว.ละ 
4,500 บาท สนใจติดต่อ อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล คณะครุศาสตร์ 
โทร. 086-777-7515

ขายบ้านพร้อมที่ดิน
 ♦	 หมู่บ้านเก้าแสนสอง เนื้อที่ 40 ตร.ว. ซ.อยู่เย็น ถ.รามอินทรา 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ราคา 3,500,000 บาท สนใจติดต่อ 
คุณพิพัฒน์ พรมมาลัย คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 085-117-8733

 ♦  302 หมู่ 3 เน้ือท่ี 2 ไร่ 2 งาน 20 ตร.ว. ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก 
จ.อ่างทอง ราคา 3,500,000 บาท สนใจติดต่อ นางศศิธร แจ่มถาวร 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร. 081-808-8515

ขายทาวน์เฮาส์
 ♦	หมู่บ้านสินวงศ์การ์เด้น เนื้อที่ 21 ตร.ว. ซ.เพชรเกษม 102  
ถ.เพชรเกษม แขวง/เขตบางแค กรงุเทพฯ ราคา1,250,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณสริุยันต์ ไชยฮาด คณะครศุาสตร์ โทร. 081-427-4247, 089-495-4486

 ♦	 การเคหะทุ่งสองห้อง เน้ือท่ี 18 ตร.ว. ซ.ก�าแพงเพชร แยก 7 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ (เข้าอยู่ได้ทันที  
ทาสีใหม่ทั้งหลัง เครื่องปรับอากาศ หลังคาระบายความร้อน รถยนต์ 
เข้าถึง) ราคา 680,000 บาท สนใจติดต่อ คุณเทวัญ พุ่มจันทร ์ 
คณะรัฐศาสตร์ โทร. 089-055-5446

ขายดาวน์ทาวน์เฮาส์
 ♦	หมู่บ้านคัทลียา วิลล์ เนื้อท่ี 18 ตร.ว. 2 ชั้น ถ.ล�าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ไม่ติดค่างวด มีประกันอัคคีภัย  
ราคา 45,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธ์ิ 
ส�านักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-3685-7, 081-981-6457

ขายคอนโดมิเนียม
 ♦	 เดอะนิช รชัดา-ห้วยขวาง เน้ือที ่40 ตร.ม. ซ.ประชาสงเคราะห์ 38  
(ชั้น 12 ห้องมุม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ แอร์ 2 เครื่อง เครื่องท�าน�้าอุ่น เครื่อง 
ดูดควัน ใกล้ MRT ห้วยขวาง) ราคา 3,300,000 บาท สนใจติดต่อ 
คุณพิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-2218-4694 หรือ 
e-mail : pittayawat@gmail.com

ให้เช่าคอนโดมิเนียม
 ♦	 เบญจศรีคอนโดมิเนียม เน้ือที่ 118 ตร.ม. ติดรถไฟฟ้า BTS  
สถานีพญาไท ตรงข้าม รร.สันติราษฎร์ (ชั้น 9 มีระเบียงด้านหน้า ด้านหลัง 
2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 1 ห้องครัว พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ) ราคาเช่า 
เดือนละ 30,000 บาท สนใจติดต่อ คุณนิพนธ์ จิตต์จรุงเกียรติ สมาชิก 
สมทบ โทร. 091-505-1656

อื่นๆ
 ♦	 รับจ้างขับรถ (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
รถเล็ก รถใหญ่ รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ สนใจติดต่อ คุณชาญวิทย์  
ทรัพย์ประดิษฐ์ ส�านักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-3355,  
087-076-3539

 ♦	 รบัท�าบญัช ีตรวจสอบบญัช ีภาษอีากร และกฎหมาย สนใจตดิต่อ 
คุณธัญญ์พิชชา ค�าหรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 086-416-8372

 ♦	บริการประกันภัย ประกันภัยการเดินทางกลุ่มภายในและ
ภายนอกประเทศ ประกันอัคคีภัย น�้าท่วม โจรกรรม และสรรพภัย 
ประกันชวิีต สะสมทรพัย์-บ�านาญ (ลดหย่อนภาษไีด้) และบรกิารประกันภยั
อื่นๆ ทุกประเภท สนใจติดต่อ คุณเกษม คุ้มพรสิน สมาชิกสมทบ โทร. 
086-448-7338, 089-774-1026 หรือ e-mail : chulakasem@gmail.com

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม
คุณบัญญัติ สมบัติเปี่ยม คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณภูษิต ครึ้มค้างพลู คณะครุศาสตร์

คุณโสภา ด้วยแดงโชติ คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณบุญแสง พละกุล คณะนิติศาสตร์

คุณอุไร แสงนวล คณะวิทยาศาสตร์

คุณปลีก เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจ�าตัว
สมาชิก

เลขประจ�าตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกมเดือน ตุลาคม 2556

ผู้ได้รับรำงวัลโปรดถ่ำยส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวมำขอรับรำงวัลได้ที่ 
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ 
ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า 
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

เฉลย
หน้านี้มีรางวัล
ประจ�าเดือน
ตุลาคม
2556

ส่วนที่หนึ่ง
เฉลย

มีผู้ส่งค�ำตอบทั้งหมดจ�ำนวน  194  คน

หน้านี้มีรางวัล

ตอบผิด   5   คนตอบถูก  189  คน

เกม

ส่วนที่หนึ่ง

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

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

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

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

“ตัวเลขกับเครื่องหมาย”

ส่วนที่สอง ค�าถามประจ�าเดือน พ.ย. 2556

 ณ	วันที	่30	กนัยายน	2556	สหกรณ์ออมทรพัย์

จฬุาฯ	มีก�าไรสทุธ	ิจ�านวน............................................................บาท

ส่วนที่สอง
เฉลย

จับรางวัลโดย

วิธีเล ่น	 : เติมตัวเลข 1-9  

ในช่องว่างโดยไม่ซำ้า เพื่อให้เกิด

ผลลัพธ์ตรงตามท่ีกำาหนดมาให้ 

ในแต่ละแนว (การบวก ลบ คูณ 

หาร ให้ทำาเรียงจากซ้ายไปขวา และ 

จากบนลงล่างไปทีละตัว)

1. กระต่ายสามขา
2. ข่าวช้างดูข่าวหมูแล่น
3. รักสนุกทุกข์ถนัด
4. หากินด้วยล�าแข้ง

 ก�าหนดการลงคะแนนหย่ังเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการด�าเนินการ และเลอืกต้ังผู้ประสานงาน 
ปี 2557 ณ หน่วยลงคะแนน คือวันที ่
22 พฤศจิกายน 2556

5. ยักษ์มักกะสัน
6. ตามลมตามแล้ง
7. ใกล้เกลือกินด่าง
8. ผีซ�้าด�้าพลอย

1. นายไพศาล จุ้ยชุ่ม 323205 เศรษฐศาสตร์

2. นางสาววารุณี โตกุล 415140 วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ

3. นางสาวสุนันทา บุญสิงห์ 461436 วิศวกรรมศาสตร์

4. นายศิลา ชาววัน 483056 วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ

5. นางสาวกมลวรรณ ศรีประสงค์ 501585 สัตวแพทยศาสตร์

6. นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง 513837 เภสัชศาสตร์

7. นางสาวมาริสา นวลกุล 542769 เภสัชศาสตร์

8. นางสาวอาทิตยา ปะทิเก 560217 ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

9. นายรพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ E32505 สมาชิกสมทบ

10. นางสมจิตร พัฒนจันทร์หอม E32813 สมาชิกสมทบ

นำยเสถียร  ปัทมโสภณ   สมำชิกสังกัดส�ำนักงำนมหำวิทยำลัย
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ชัยยะพร	ไตรวงค์ย้อย

ค�ำถำมจำกสมำชิก :มุมถำมมำ
ตอบไป

**สมาชิกสามารถส่งค�าถามได้ที่สหกรณ์ ส�านักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, 
chulasavcoop@gmail.com  ค�าถามที่ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์จะตอบในข่าวสหกรณ์ฉบับต่อไป

โครง
การสมั

มนาเพือ่การปฏิบตัธิรรม 
1.  ท�ำไมเบิกเงินแทนเจ้ำของบัญชี ต้องใช้บัตรประชำชนตัวจริงและส�ำเนำบัตรรับรองส�ำเนำ 
 ของทั้งเจ้ำของบัญชีและผู้มำถอนเงินแทน

 การรับมอบฉันทะถอนเงินแทนเจ้าของบัญชีนั้น จ�าเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคลเพ่ือเป็นการรักษา 
ความปลอดภยัและรักษาผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของบญัชี และป้องกันมใิห้ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูร้บัมอบฉนัทะมาเบิกเงนิแทนได้ ซ่ึงการ
เบิกถอนเงินจากธนาคารก็ต้องปฏิบัติในท�านองเดียวกันนี้

 การมอบอ�านาจให้ผู้อื่นถอนเงินฝาก โปรดแสดงเอกสารดังนี้
  1. บัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯ และรับรองส�าเนาถูกต้องของเจ้าของบัญชี
  2. บัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯ และรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบอ�านาจ
  3. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ที่ลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชีและผู้รับมอบอ�านาจ
 ** กรณีเป ็นบัญชีโครงการหรือหน่วยงาน สหกรณ์ฯอนุญาตให ้แสดงเฉพาะบัตรประจ�าตัวประชาชน  
พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯ และรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบอ�านาจ
 **  บัตรประชาชนที่น�ามาต้องไม่หมดอายุ

2. ท�ำไมส�ำเนำทะเบยีนบ้ำนทีใ่ช้ยืน่ขอสวสัดกิำรประสบสำธำรณภัยต้องคดัจำกส�ำนกังำนเขต

 การช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัยนั้น เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ก็มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยเช่นกัน โดยระเบียบที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบันคือ ระเบียบ 
สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

 การช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้น ผู้ประสบภัยต้องไปยื่นขอรับความช่วยเหลือท่ีส�านักงานเขตท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบ้าน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู ้รับเรื่องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว แต่สหกรณ์ฯ 
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงต้องก�าหนดให้สมาชิก 
แนบหลักฐานส�าเนาทะเบียนบ้านที่เขตหรืออ�าเภอรับรองแล้วเพื่อประการขอรับสวัสดิการดังกล่าว

ประกาศขายทอดตลาด
 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะทำาการค้าขาย โฉนดเลขที่ 72170 
เลขที่ดิน 269 เนื้อที่ตามโฉนด 30 ตร.ว. ต.ท่าทราย (บางธรณี) อ.เมือง 
จ.นนทบุรี ราคาประเมินเจ้าพนักงาน 856,000 บาท โดยมีรายละเอียด
วันและเวลาดังนี้

  นัดที่ 2 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

  นัดที่ 3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

  นัดที่ 4 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556

  นัดที่ 5 ในวันที่ 9 มกราคม 2557

  นัดที่ 6 ในวันที่ 30 มกราคม 2557

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานบังคับคดีจังหวัด
นนทบุรี เลขที่ 209/9 หมู่ 6 ซ.นนทบุรี 12 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสาววราภรณ์ อ่องคำา เจ้าของสำานวน (หน้าบัญชี 
501001186) โทร. (02) 5269000 ต่อ 205-207 ในวนัและเวลาราชการ หรอื
ที่ฝ่ายนิติการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ต่อ 2101-2

 ที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ 64780 เลขที่ดิน 752 เนื้อที่ตามโฉนด 
100 ตร.ว. ต.บงึคอไห อ.ลำาลกูกา จ.ปทมุธาน ีราคาประเมนิเจ้าพนกังาน 
120,000 บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

  นัดที่ 2 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

  นัดที่ 3 ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2556

  นัดที่ 4 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556

  นัดที่ 5 ในวันที่ 9 มกราคม 2557

  นัดที่ 6 ในวันที่ 30 มกราคม 2557

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี สำานักงานบังคับคดีจังหวัด
ธัญบุรี เลขที่ 671-674 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 78 ต.คูคต 
อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี นายจิระวัฒน์ วงศ์สัมพันธ์ เจ้าของสำานวน 
(หน้าบัญชี 521005782) โทร. (02) 5837653, 5314389, 5314428  
ในวันและเวลาราชการ หรือท่ีฝ่ายนิติการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
โทร 0-2218-0555 ต่อ 2101-2
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ปี 2556

รุ่นที่ 2
โครง

การสมั
มนาเพือ่การปฏิบตัธิรรม 

เรื่อง “ความสุข สร้างได้ด้วยตนเอง”
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

รำยละเอียดข้อปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ สอบถำมได้ที่ฝ่ำยธุรกำร โทร. 02-2180555 ต่อ 1201-4

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2556 หรือจนกว่าจะเต็ม (จ�านวน 50 คน)
 ณ สหกรณ์ ส�านักงานอาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา
คุณสมบัติ เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ ที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและสามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางวัด
 และสหกรณ์ก�าหนดได้
ค่าสมัคร จ�านวน 500.- บาท ***สหกรณ์จะคืนเมื่อไปถึงวัด*** 
 (กรณีไม่เข้าร่วมฯ สหกรณ์จะน�าเงินดังกล่าวถวายเป็นปัจจัยแก่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม)
ออกเดินทาง โดยรถบัส ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 น. โปรดตรงเวลา
 (โปรดรับประทานอาหารให้เรียบร้อย)
หมายเหตุ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน ดังนี้
 1. เสื่อปูนอน / หมอน 2. ห้องอาบน�้ารวม

***	 ส�ำหรับสมำชิกที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนประจ�ำหน่วยงำน	 ให้น�ำสัญญำจ้ำงฉบับใหม่มำให ้

	 สหกรณ์ฯ	ปรับข้อมูลก่อนกำรยื่นกู้ด้วย

***	 สมำชิกที่กู้เงินและรับเงินกู้ไม่ว่ำวันใดของเดือน	 จะต้องช�ำระหนี้เงินกู้งวดแรกคืนในเดือนนั้น	 ข้อบังคับสหกรณ์	 64(2)	 สมำชิกที่ผิดนัด 
	 กำรส่งเงินงวดช�ำระหนี้	(ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย)	ในปีใด	มิได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น	

เอกสารในการกู้ประกอบด้วย
 ➢ (ส�ำเนำ) บัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (ส�ำเนำ) ทะเบียนบ้ำน ของผู้กู้และคู่สมรส

  พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำรส�ำเนำถูกต้อง

 ➢	 (ส�ำเนำ) บัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ค�้ำประกันและลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำร 

  ส�ำเนำถูกต้องตรงตำมลำยมอืชือ่ในบัตร (กรณใีช้บตัรประจ�ำตวัประชำชน ผูค้�ำ้ประกนัต้องมำลงลำยมอืช่ือต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที)่

 ➢	 ใบแจ้งยอดเงนิเดอืนจำกส�ำนกับรหิำรทรพัยำกรมนษุย์และ/หรอืหน่วยงำนต้นสงักดั ฉบบัเดอืนสดุท้ำยก่อนกำรขอกูส้ำมญั

กู้สามัญวนซ�้ากรณีพิเศษ
(กู้วนซ�้ำโดยไม่ค�ำนึงถึงงวดช�ำระหนี้เดิม)

ระหว่างวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ ได้เฉพาะ 
8 ธนาคาร 9 แห่ง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร์ 238-2-11007-6

ธนชาต บ�ารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร์ 044-6-00635-5

ซีไอเอ็มบีไทย มาบุญครอง 700-2-53674-9

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏิบัติดังน้ี : เขียนใบฝากที่ธนาคารเข้าชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุ 
ไว้ข้างต้น) พร้อมส�าเนา และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ เพือ่เขยีน 
ใบน�าฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเช่นนี้จะเหมือนว่าท่าน 
ได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั่นเอง

 การน�าเช็คธนาคารฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ถ้าน�าฝากก่อนเวลา 10.30 น. ของวันท�าการ สหกรณ์จะบันทึกยอดเงินฝากให้ท่าน 

ในวนัน้ัน สมาชิกสามารถถอนเงนิจากยอดเงนิฝากดงักล่าวได้เวลาประมาณ 14.30 น. ของวนัท�าการถดัไป ถ้าน�าฝากหลงัเวลา 10.30 น. สหกรณ์ 

จะบนัทกึยอดเงนิฝากให้ท่านในวนัท�าการถดัไป กรณนีีส้มาชกิสามารถถอนเงนิจากยอดเงนิฝากดงักล่าวได้ในอกีสองวนัท�าการเวลาประมาณ 14.30 น.

ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับเช็ค 

 1. เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา หรือ “& CO” น�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ฯ ได้

 2. เช็คสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด” และขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” น�าฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ 

  ออมทรัพย์ฯ ได้ 

 3. เช็คสั่งจ่าย บุคคล นิติบุคคล และขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” น�าฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่ได้ 

 4. ถ้าเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดและขีด “หรือผู้ถือ” ออก น�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ฯ ไม่ได้ (เป็นเช็คเสีย)

การนำาเช็คธนาคารฝากเข้า
บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

โปรดแสดง
■ บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี
 พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯและรับรองส�าเนาถูกต้อง
■ บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ
 พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯและรับรองส�าเนาถูกต้อง

การมอบอ�านาจ
 ให้ผู้อื่นถอนเงินฝาก

**กรณีเป็นบัญชีโครงการหรือหน่วยงานสหกรณ์ฯ
อนุญาตให้แสดงเฉพาะบัตรประจ�าตัวประชาชน

ของผู้รับมอบอ�านาจ พร้อมส�าเนาบัตรฯ

โปรดทราบ
ท�าไมจึงไม่ควรผ

ิดนัดช�าระหนี้??
?

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิก 
ที่ผิดนัดการส่งเงนิงวดช�าระหนี ้ (ไม่ว่า 
เงินต้นหรือดอกเบีย้) ในปีใด จะไม่ได้รับ 
เงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

New


