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สหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ขาว เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

“สัมมนาสมาชิก สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ พาสุขใจ”



อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
 รอยละ 5.00
(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

**ทานที่ประสงคจะฝากหรือฝากตอเงินฝากประจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน 

สอบถามที่เจาหนาที่ฝายเงินฝากเบอร 0-2218-0555 ตอ 1805

เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411

 ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 

 ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811

 ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805

 ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813

 ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205

 ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800

 ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603

 ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703

 ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102

 ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004

 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302

 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037

 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430

 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488

 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913

 สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520

 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1039

 สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 0-2218-8826

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

 รอยละ  5.75
 (เฉพาะสัญญาใหม
 ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 เปนตนไป)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

 “คุณธรรม ขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให
การใหน้ีไมวาจะใหสิ่งใด แกผูใดโดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง
เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคลกับบุคคลและใหสังคม
มีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม”

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
นายวิศิษฐ หินแกว
นายสําลี เหลาชัย
นายศิริศักดิ์ สีคําภา
น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ

นายสมชาย หอมจันทร
นายณรงค เพชรสุก
น.ส.ธารินี  ทองสงฆ
น.ส.ฉัตรชุลี  โสตถิอํารุง
นายธนากร  ชวยวงศ

จัดทําโดย
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 รายการ 2556 มิ.ย. 2557 ก.ค. 2557
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 14,910 15,099 15,130

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,340 11,399 11,403

  - สมาชิกสมทบ 3,569 3,699 3,726

1.  สินทรัพยรวม 34,095,197,726.03 35,466,788,457.52 35,697,199,147.72

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 4,834,002,053.88 4,969,694,964.28 5,026,697,565.22

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 9,807,796,089.58 11,055,044,552.62 11,416,064,100.06

  1.3  เงินลงทุน 19,037,467,461.09 19,187,673,165.12 18,987,080,302.65

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 548,674,712.35 627,327,973.34 667,945,446.50

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,542,934,756.82 16,590,547,269.24 16,350,670,683.15

    1.3.3  เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น 1,945,857,991.92 1,969,797,922.54 1,968,464,173.00

  1.4  สินทรัพยอื่น 415,932,121.48 254,375,775.50 267,357,179.79

2.  หนี้สินรวม 19,155,656,027.08 20,363,472,209.39 20,425,869,826.08

  2.1  เงินกูยืม 8,924,000,000.00 9,074,000,000.00 8,811,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 9,170,486,425.57 10,378,612,091.14 10,642,439,454.84

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 817,119,962.68 686,880,434.75 690,232,434.75

  2.4  หนี้สินอื่น 244,049,638.83 223,979,683.50 282,197,936.49

3.  ทุนของสหกรณ 14,907,896,394.33 15,103,316,248.13 15,271,329,321.64

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,204,881,880.00 11,533,891,920.00 11,605,200,090.00

  3.2  ทุนสํารอง 1,838,859,389.01 1,988,214,851.47 1,988,214,851.47

  3.3  ทุนสะสม 737,440,085.08 796,465,965.98 789,455,578.82

  3.4  อื่นๆ 133,660,103.65 256,140,888.42 254,356,346.40

  3.5  กําไรสุทธิ 993,054,936.59 528,602,622.26 634,102,454.95

4.  รายได  1,618,817,830.55 877,203,347.41 1,041,462,221.66

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 210,346,369.52 122,053,543.08 142,942,482.21

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 454,585,758.48 285,911,462.66 338,820,356.65

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  858,321,323.19 413,343,993.77 494,111,101.24

  4.4  รายไดอื่น 95,564,379.36 55,894,347.90 65,588,281.56

5.  คาใชจาย 625,762,893.96 348,600,725.15 407,359,766.71

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 532,093,956.14 287,499,078.98 336,528,292.52

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 93,668,937.82 61,101,646.17 70,831,474.19
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ทานสมาชกิครบั เศรษฐกจิไทยในหวงเวลานี้ไดพสิจูนความสามารถในการพลกิฟนตวั ดวยการผานพนภาวะ

ทางเศรษฐกจิและการเมอืงที่มมีาอยางตอเนื่องกอนหนานี้ นั่นกเ็พราะมกีารฟนตวัทางเศรษฐกจิ ฐานะการคลงัที่ดขีึ้น 

และเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่มีระดับสูงขึ้น สถานการณเหลานี้ผมและคณะกรรมการดําเนินการไดติดตาม

เฝาดูอยางใกลชดิดวยความรอบคอบ เพื่อสรางความมั่นคงใหกบัสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ของเราครบั

 เปนที่ทราบกันดีวาในเดือนกันยายนของทุกป จะมีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 

เกษยีณอายรุาชการและอายงุาน จงึมเีรื่องที่ตองบอกกลาวใหกบัสมาชกิไดทราบดงันี้ครบั

 1. สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเฉพาะสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2557 เรื่อง 

“สิทธิประโยชนตางๆ ที่สมาชิกเกษียณอายุพึงไดรับจากสหกรณ” เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณ

อายงุาน” และเรื่อง “ภาษขีองเงนิบาํเหนจ็ชดเชย” จากวทิยากรผูทรงคณุวฒุ ิ รุนที่ 1 ในวนัพุธที่ 17 และรุนที่ 2 

ในวนัพฤหสับดทีี่ 18 กนัยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ หองศภุชยั วานชิวฒันา ชั้น 2 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 

อาคารจามจรุ ี9 

 2. สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาแกสมาชิกผูสนใจ เรื่อง “เพิ่มความมั่งคั่งในการวางแผนภาษี” 

จาํนวน 2 รุน รุนละ 80 คน ในวนัพธุที่ 10 กนัยายน 2557 และในวนัพฤหสับดทีี่ 9 ตลุาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยไดรบัเกยีรตจิาก อ.กําธร สิริชูติวงศ และ คุณสุเทพ พงษพิทักษ วทิยากรจากกรมสรรพากร มาบรรยาย

ใหความรู สมาชกิทานใดสนใจ สมคัรไดที่ฝายประชาสมัพนัธ ไมเสยีคาใชจายครบั

 3. อกีหนึ่งการสมัมนาผมที่อยากใหสมาชกิทกุทานวางภารกจิที่เปนเรื่องกงัวลใจ วางตวัใหพนจากหนาที่

การงาน ไปแสวงหาความสขุใหกบัตวัทานเอง เตรยีมตวัใหพรอมสาํหรบัการสมัมนาเพื่อการปฏบิตัธิรรม ในหวัขอ

เรื่อง “ความสขุ สรางไดดวยตนเอง” ณ วดัปาทรพัยทวธีรรมาราม อ.วงันํ้าเขยีว จ.นครราชสมีา สมคัรดวยตนเอง

ตั้งแตวันที่ 8-26 กันยายน 2557 เดินทางไปปฏิบัติธรรม วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ติดตามรายละเอียดทาง 

www.savings.ac.th กนัตอไปครบั

 สดุทายนี้ ผมอยากเชญิชวนสมาชกิใหออมเงนิกบัสหกรณ โดยการนาํเงนิไดรายเดอืนมาฝากไวกบัสหกรณ 

ซึ่งนอกจากทานจะไดรบัดอกเบี้ยในอตัราที่สงูกวาสถาบนัการเงนิอื่นๆ แลว ทานยงัมสีวนชวยเหลอืใหสมาชกิทานอื่น

กูเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่าอีกดวย ซึ่งผลกําไรก็จะนํามาจัดสรรเปนสวัสดิการใหกับมวลสมาชิก เพียงเทานี้ก็เปน

การเพิ่มมลูคาใหกบัเงนิของทานและยงัเปนการชวยเหลอืเพื่อนสมาชกิตามหลกัการสหกรณ คอื การชวยเหลอืตนเอง

และชวยเหลอืซึ่งกนัและกนั สวสัดคีรบั
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ธารินี

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัสมัมนาสาํหรับสมาชกิผูเกษยีณอายุงานเปนประจาํทกุป และในป 2557 สมาชกิของสหกรณ จะมผีูเกษียณอายุงาน
ถึง 194 ทาน ซึ่งการสัมมนาในปนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ตั้งแตเวลา 09.00 - 12.00 น. 
 ทานสมาชิกสามารถเลือกที่จะเขารวมในวันใดวันหน่ึงเทานั้น โดยสาระของการสัมมนาเปนการบอกกลาวถึงสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีสมาชิก
เกษียณพึงไดรับจากสหกรณ สําหรับประเด็นและเนื้อหาที่จะเสนอตอไปนี้ เปนการสรุปประเด็นและเนื้อหาที่สําคัญในการสัมมนาสมาชิกผูเกษียณ
อายงุานทีจ่ะจดัข้ึน ใหสมาชิกไดศกึษาไวลวงหนา หากมขีอสงสัย ประการใด กส็ามารถสอบถามจากทานวทิยากรไดในวนัสมัมนาเลยนะคะ เริม่จาก...

 สมาชิกสามารถยื่นเอกสาร
ขอรบัสวสัดกิารในวนัทีม่อีายคุรบตาม
ที่กําหนดเพียงครั้งเดียว ในปตอๆ ไป
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการโดย
การโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ของทานใหโดยอัตโนมัติ
 นอกจากจะไดรบัทราบถงึสทิธปิระโยชน
ตางๆ จากสหกรณแลว สหกรณยังไดจัด
วิทยากรผูมีประสบการณมาถายทอดความรู
ทางการเงินในเรื่อง “การเตรียมความพรอม
เพื่อการเกษียณอายุงาน” และเรื่อง “ภาษี
ของบาํเหนจ็ชดเชย” ใหฟงกนัอกีดวย พลาด
ไมไดจรงิๆ สาํหรบังานนี้ อิ่มความรู รบัของ
ที่ระลึกจากสหกรณ แถมยังอิ่มทองสําหรับ
อาหารกลางวันมื้อพิเศษที่สหกรณจัดเตรียม
ไวตอนรับสมาชิก พบกันวันพุธที่ 17 และ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 นะคะ 
โดยทานสามารถเลือกเขารวมไดในวันใด
วนัหนึ่งคะ แลวคณุจะรูวาสหกรณออมทรพัย
จฬุาฯ มแีตสิ่งดีๆ  ใหแกสมาชกิคะ

 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 ใหนับเปนเดือน เศษของเดือนใหนับเปน 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

 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสอบถามยอดเงินสวัสดิการที่ทานจะไดรับจากเจาหนาที่ทะเบียนสมาชิก

 ยังมีอีกหนึ่งสวัสดิการท่ีสมาชิกเกษียณอายุงานควรรับทราบไว นั่นคือ สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

เปนสวัสดิการที่มอบใหกับสมาชิกที่มีอายุครบตั้งแต 61 ปขึ้นไป สหกรณมอบใหทุกๆ วันเกิด โดยจายตามสัดสวนอายุ 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

1. การคงสมาชิกภาพ 

 สมาชกิที่ออกจากงานโดยการเกษยีณอายงุาน หรอืลาออก หากมอีายสุมาชกิไมถงึ 10 ป จะไมสามารถเปนสมาชกิสหกรณไดอกีตอไป แตสามารถเปลี่ยน
สถานะเปนสมาชกิสมทบได สวนสมาชกิที่มอีายสุมาชกิเกนิ 10 ปขึ้นไป สทิธปิระโยชนตางๆ ยงัคงไดรบัเชนเดยีวกบัสมาชกิอื่นๆ ทกุประการ

2. การเพิ่ม-ลดหุน
 หุนรายเดือน

 สาํหรบัสมาชกิที่เกษยีณอายงุานโดยการรบัเงนิบาํนาญ ตองสงหุนรายเดอืน ขั้นตํ่าไมนอยกวารอยละ 4 ของเงนิไดรายเดอืนที่รบับาํนาญ ขั้นสูงสดุไมเกนิ
รอยละ 90 ของเงนิเดอืนสทุธ ิ(เงนิเดอืนคงเหลอืจากการหกัรายจายตางๆ เรยีบรอย)แลว)

 สวนสมาชกิที่รบัเงนิบาํเหนจ็ สามารถเพิ่มหุนรายเดอืนขั้นตํ่าเดอืนละ 100 บาท สูงสดุไมเกนิ 20,000 บาท
 หุนเพิ่มเปนครั้งคราว
 หากสมาชกิมหีุนอยูไมเกนิ 3 ลานบาท สามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได หากมหีุนเกนิ 3 ลานบาทไปแลว เพิ่มหุนรายเดือนไดเพยีงอยางเดยีว

3. การกูเงิน
 หากสมาชิกที่เกษียณอายุงานไปแลวมีความจําเปนตองใชเงิน สามารถกูเงินจากสหกรณได โดยใชหุนหรือเงินฝากที่ทานมีอยูกับสหกรณ คํ้าประกัน
การกูไดถงึ 95% 

4. การรับสวัสดิการตางๆ
 สมาชกิผูเกษยีณมสีทิธิ์รบัสวสัดกิารตางๆ ของสหกรณไดตามปกตซิึ่งสวสัดกิารของสหกรณนั้นมถีงึ 16 สวสัดกิาร เลอืกใชไดตามสถานการณ  
 สาํหรบัสมาชกิที่เพิ่งเกษยีณอายงุานจะไดรบัสวสัดกิารบาํเหนจ็สมาชกิ จายสวสัดกิารขั้นตํ่า 2,000 บาท สูงสดุ 35,000 บาท ซึ่งสมาชกิแตละทานจะได
รบัไมเทากนัอยูที่อายกุารเปนสมาชกิ และจาํนวนหุนที่ทานสะสม ซึ่งวธิกีารคาํนวณคดิไดดงันี้

แมเกษียณอายุงาน...

ก็ยังเบิกบานกับสหกรณฯ

5ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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การพิจารณาธนบัตรใดเปนของจริงหรือของปลอม มีขอสังเกตดังนี้

 1. ดานหนาฝงซายของธนบัตรมีแถวฟอยลสีเงิน หากเอียงไปมาในสวนที่สวางๆ จะเห็นเปนภาพ
3 มติ ิหากเปนใบละ 500 บาท จะมตีวัเลข 500 สวนใบละ 1,000 บาท กจ็ะมตีวัเลข 1,000 ในแถบฟอยลดวย

 2. ดานลางของแถบฟอยลตามขอ 1. ขางตนนั้น หากเอยีงธนบตัรเขาหาแสงสวางจะเหน็ประเภทของ
ธนบตัรชดัเจนขึ้นเปนเลขอารบกิ ตามธนบตัรแตละประเภท เชน ตวัเลข 50 100 500 และ 1,000 

 3. ดานบนมุมซายทางดานหนาของธนบัตรใบละ 500 บาท 1,000 บาท หากเอียงธนบัตรใบละ 
500 บาท จะเปลี่ยนเปนสมีวง สวนใบละ 1,000 บาท จะเปลี่ยนเปนสเีขยีว

 4. บนตวัเลข 10 หลกัของธนบตัรมชีองสขีาว ขอใหสงัเกตตรงที่เปนสขีาว ใหยกธนบตัรสงูขึ้น มองไป
ที่สวาง ตองมลีายนํ้า พระบรมสาทสิลกัษณ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมพิลอดลุยเดช ทั้งดานหนาและ
ดานหลงั

             ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและการแปลงหมวด 1 วาดวยความผดิเกีย่วกบั

เงินตรา กําหนดโทษของการปลอมหรือแปลงธนบัตรไว  ดังนี้

มาตรา 240 ผูใดปลอมขึ้นมาซึ่งเงนิตรา ไมวาจะปลอมขึ้นเพื่อใหเปนเหรยีญกษาปณ ธนบตัรหรอืสิ่งอื่นใดที่รฐับาลออกใช หรอืใหอาํนาจใหออกใช 
 หรอืทาํปลอมขึ้นซึ่งพนัธบตัรรฐับาล หรอืใบสาํคญัสาํหรบัดอกเบี้ยพนัธบตัรนั้นๆ ผูนั้นกระทาํความผดิฐานปลอมเงนิตรา ตองระวาง

 โทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
มาตรา 241 ผูใดแปลงเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช หรือใหอํานาจใหออกใช หรือแปลงพันธบัตร
 รฐับาล หรอืใบสาํคญัสาํหรบัรบัดอกเบี้ยพนัธบตัรนั้นๆ ใหผดิไปจากเดมิเพื่อใหผูอื่นเชื่อวามมีลูคาสงูกวาจรงิ ผูนั้นกระทาํความผดิฐาน
 แปลงเงนิตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 244 ผูใดมไีวเพื่อนาํออกใชซึ่งสิ่งใดๆ อนัตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอมตามมาตรา 240 หรอืของแปลงตามมาตรา 241 ตองระวางโทษ

 จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา 245 ผูใดไดมาซึ่งสิ่งใดๆ โดยไมรูวาเปนของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถาตอมารูวาเปนของปลอมหรือ
 ของแปลงเชนวานั้น ยงัขนืนาํออกใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 246 ผูใดทาํเครื่องมอืหรอืวตัถสุําหรบัปลอม หรอืแปลงเงนิตรา ไมวาจะเปนเหรยีญกษาปณ ธนบตัรหรอืสิ่งใดๆ ซึ่งรฐับาลออกใช หรอืให
 อาํนาจใหออกใช หรอืสาํหรบัปลอมหรอืแปลงพนัธบตัรรฐับาล หรอืใบสาํคญัสาํหรบัดอกเบี้ยพนัธบตัรนั้นๆ หรอืมเีครื่องมอืหรอืวตัถุ
 เชนวานั้นเพื่อใชในการปลอมหรอืแปลง ตองระวางโทษจําคกุตัง้แตหาปถงึสบิหาป และปรับตัง้แตหนึง่หมืน่บาทถงึสามหม่ืนบาท

มาตรา 249 ผูใดทําบัตรหรือโลหะธาตุอยางใดๆ ใหมีลักษณะและขนาดคลายคลึงกับเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งใดๆ 
 ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือจําหนายบัตรหรือ
 โลหะธาตเุชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

 การที่ธนบตัรปลอมปะปนอยูในระบบเงนิตรา ยอมสรางปญหาใหกบัผูรบัเงนิ เพราะนอกจากจะทาํใหเงนิตราที่ไดรบัขาดจาํนวนแลว 
ยงัสงผลใหประชาชนเกดิความไมไววางใจในธนบตัรของรฐับาล สงผลกระทบตอเสถยีรภาพทางการเงนิของประเทศ ธนบตัรปลอมจงึถอืเปนอาชญากรรม
ที่รายแรงเสมอมา

 ผูที่ไดรบัธนบตัรปลอม หรอืสงสยัวาเปนธนบตัรปลอม ไมควรนาํออกมาใช เพราะผดิตามกฎหมาย ขอใหนาํหลกัฐานเขาแจงความ
กับเจาหนาที่ตํารวจทันที เพื่อเปนเบาะแสนําไปสูการจับกุมผูกระทําผิด หรือแจงเรื่องราวไดที่ ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคาร

แหงประเทศไทย (ศคง.) โทร.1213 

 ขอใหหมั่นศึกษาขอสังเกตตางๆ อันจะเปนผลดีกับตัวทานเอง เพื่อที่ทานจะไดไมกระทําผิดกฎหมายโดยรูเทาไมถึงการณ และ
ขอทิ้งทายสําหรับผูที่ชอบนําธนบัตรมาฉีกเลนหรือทําลายดวยวิธีการใดก็ตาม เพราะคิดวาเปนเงินของตน หามกระทําเชนนั้นเด็ดขาด เพราะทาน
อาจถูกเจาหนาที่จบักมุและดาํเนนิคดตีามกฎหมายโทษฐานที่ทาํลายเอกสารทางราชการได 
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 ภัยใกลตัวจากธนบัตรปลอมเปนสิ่งที่เราสามารถปองกันได หากเราใชความระมัดระวังหรือหมั่นสังเกตธนบัตร
การเรียนรูวาธนบัตรใดเปนของจริงหรือปลอมเปนสิ่งที่มีประโยชนตอเราเปนอยางมาก ในกรณีท่ีเรารับธนบัตรปลอม
มาแลวโดยทีเ่ราเองก็ไมรูและนําไปใช อาจทาํใหเรามคีวามผดิโดยรูเทาไมถงึการณ หากผูทีร่บัไปเอาเรือ่ง ดงันัน้จงึเปนหนาที่
ของเราที่ตองปกปองตนเอง

 ภัยใกลตัวจากธนบัตรปลอมเปนสิ่งที่เราสามารถปองกันได หากเราใชความระมัดระวังหรือหมั่นสังเกตธนบัตร ภัยใกลตัวจากธนบัตรปลอมเปนสิ่งที่เราสามารถปองกันได หากเราใชความระมัดระวังหรือหมั่นสังเกตธนบัตร ภัยใกลตัวจากธนบัตรปลอมเปนสิ่งที่เราสามารถปองกันได หากเราใชความระมัดระวังหรือหมั่นสังเกตธนบัตร

ภัย ใกลตัวกับ
     ธนบัตรปลอม

6 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



1.  เชื้ออีโบลา ระบาดครั้งแรกในป พ.ศ. 2519 

 เช้ือไวรสัมรณะระบาดข้ึนเปนคร้ังแรกทีป่ระเทศซดูานและซารอ ี(ปจจบุนั

คือ คองโก) ในป 2519 และถกูตัง้ชือ่วา  “อโีบลา” ตามชือ่แมนํา้ในทวปีแอฟรกิา 

นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานการระบาดใหประเทศอื่นๆ ทั่วแอฟริกา อาทิ คองโก 

ไอวอรี่โคสต ยูกันดา ซูดานใต กาบอง กินี และไลบีเรีย

2.  เชื้ออีโบลา มี 5 สายพันธุ
 เชือ้ไวรสัอีโบลามท้ัีงหมด 5 สายพนัธุ แตละสายพนัธุตัง้ชือ่ตามสถานทีท่ีเ่กดิ

การระบาด ไดแก อโีบลา-ซารอี (Ebola-Zaire), อีโบลา-ซดูาน (Ebola-Sudan), 

อีโบลา-โกตดิวัวร (Ebola-Côte d’Ivoire), อีโบลา-เรสตัน (Ebola-Reston) 

และ อีโบลา-บันดิบูเกียว (Ebola-Bundibugyo) โดยสายพันธุที่กําลังระบาด

อยางหนักในแอฟริกาตะวันตกขณะนี้ คือ อีโบลา-ซารอี และยังมีสายพันธุ 

อีโบลา-เรสตัน ที่เชื้อไมทําใหเกิดความเจ็บปวยในมนุษย

3.  สวนใหญของผูปวยโรคอีโบลามักเสียชีวิต
 จากสถิติผูปวยโรคอีโบลาสายพันธุซารอีในตอนนี้ มีโอกาสเสียชีวิต

สูงถึง 80%-90%

4.  ไวรัสอีโบลา แพรเชื้อจากคนสูคน
 เชือ้ไวรสัอโีบลาสามารถแพรไดจากคนสูคน ผานการสัมผัสถกูสารคดัหลัง่

จากตัวผูปวย เชน นํ้ามูก นํ้าลาย เลือด เหง่ือ ปสสาวะ หรืออสุจิ รวมถึง

การสัมผัสสิ่งของที่ปนเปอนเช้ือ เชน ราวจับประตู ลูกบิดประตู ปุมลิฟต 

ตลอดจนการสัมผัสกับสัตวที่ติดเชื้อไวรัสดังกลาว โดยเชื่อวาคางคาวผลไม 

ซึ่งเปนสัตวที่ชาวแอฟริกานิยมจับทําอาหาร เปนพาหะในการแพรเชื้อ ซึ่งทาง

องคการอนามัยโลก หรือ WHO ไดออกเตือนใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่

แพรระบาดงดลาและนําคางคาวมาประกอบอาหารแลว

Boloer_health

 อีโบลา เปนเชื้อไวรัสมรณะที่กําลังระบาดหนักในแอฟริกาตะวันตก จนทําให นายแพทยชีคห อูมาร ขาน ผูซึ่งไดชื่อวาเปนผูนําในการตอตานเชื้อ
อโีบลา ตอมาเขาปวยจากการติดเชือ้ไวรสัเสียเองและเสยีชีวิตลงในทีส่ดุ ซึง่ปจจบัุนนีก้ารระบาดยังคงเกดิขึน้เรือ่ยๆ  ทําใหมยีอดผูตดิเชือ้กวา 1,300 ราย เสยีชวีติ
แลวกวา 600 ราย เชือ้ไวรสัอโีบลาแพรจากคนสูคนไดงายและมคีวามรุนแรงของโรคทีท่าํใหผูปวยมสิีทธิเ์สียชีวติสูงถงึ 50%-90% เราจงึจาํเปนทีจ่ะตองทาํความ
รูจักเชื้อไวรัสมรณะนี้ใหมากขึ้น และนี่คือ 8 เรื่องตองรูเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลา ที่เรานํามาฝากจาก เว็บไซตฮัฟฟงตันโพสต (http://www.huffingtonpost.com)

*ที่มา : http://health.kapook.com/view94656.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/24/ebola-virus-disease-facts-west-africa_n_5617585.html
http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?g=1&items=1745 
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 สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดออก

คําแนะนําใหกับประชาชนคนไทยทั้งที่พํานักอยูในประเทศและตองการ

เดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ใหรูวิธีปองกัน

เชื้อไวรัสอีโบลาแลว โดยใหประชาชนปฏิบัติ ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปาที่นําเขามาโดยไมผานการตรวจโรค

ทั้งที่ปวยหรือไมปวย

 2. หลีกเลีย่งการการรบัประทานสตัวปาทีป่วยตายโดยไมทราบสาเหตุ 

โดยเฉพาะสัตวจําพวกลิง หรือคางคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใชสัตวปา 

หรือสัตวแปลกๆ มาประกอบอาหาร

 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เชน เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช

ของผูปวยทีอ่าจปนเปอนกบัสารคดัหลัง่ของผูปวย หรอืศพศพของผูปวยทีเ่สยีชีวิต

 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผูปวย หากมีความจําเปนใหสวม

อุปกรณปองกันรางกาย และลางมือ บอยๆ

 5. หากมอีาการเริม่ปวย เชน มไีขสงู ออนเพลยี ปวดศรีษะ ปวดกลามเนือ้ 

เจ็บคอ อาเจียน ทองเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ใหรีบพบแพทยทัน

 โรคอีโบลา โรคติดเช้ือรายแรง ติดแลวอาจเสียชีวิตได อีกทั้งยังคง

ไมสามารควบคุมการแพรระบาดไดในปจจุบัน แมประเทศไทยจะอยูใน

ขายเสี่ยงตอการระบาดตํ่า แตการทราบขอมูลของเชื้อโรคและการไมประมาท

ที่จะปองกันตัวเอาไวกอน ยอมเปนสิ่งทีดีที่สุด
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5.  อีโบลา ไมสามารถวินิจฉัยไดแนนอนจากอาการแรกเริ่ม
 การวนิจิฉยัผูปวยทีต่ดิเชือ้อโีบลาในชวงแรกอาจเปนไปไดลาชา เนือ่งจาก

อาการผื่นและตาแดง ซ่ึงเปนอาการแรกเริ่มของโรค ซึ่งอาจเปนอาการของ

ความเจบ็ปวยชนดิอ่ืนไดเชนกนั สงผลใหการวนิจิฉยัโรคในระยะแรกทีต่ดิเชือ้นัน้

ไขวเขวหรือไมแมนยํา อยางไรก็ดี ในตอนนี้มีกระบวนการตรวจสอบเชื้อทําให

ทราบผลอยางแมนยําไดในไมกี่วันหลังมีอาการ

6.  ผูปวยสวนใหญเริ่มแสดงอาการหลังรับเชื้อแลว 8-10 วัน
 ผูปวยสวนใหญจะเริ่มแสดงอาการของโรคอีโบลา หลังไดรับเช้ือไปแลว

ประมาณ 8-10 วัน แมวาเชื้อจะมีระยะฟกตัวอยูที่ 2-21 วันก็ตาม โดยอาการ

จะประกอบดวย มีไข ปวดหัว ออนเพลีย ทองเสีย อาเจียน ไมอยากอาหาร 

ปวดทอง ปวดกลามเนื้อตามรางกาย ปวดขอ การติดเช้ือยังทําใหเกิดอาการ

เลือดออกทั้งจากภายในและภายนอกรางกาย มีปญหาในการหายใจ การกลืน

อาหาร เจบ็คอ เจบ็หนาอก ตาแดง สะอกึ ไอ มีผืน่ นอกจากนี ้อาการเลอืดออก

ที่ตา จมูก หู และปาก นับเปนอาการที่ชี้ถึงการติดเชื้อที่เดนชัด

7.  การระบาดที่เกิดขึ้นในปจจุบันอยูในขั้นรุนแรง 

 ปกติแลว การระบาดของโรคอีโบลา มักเกิดขึ้นในพื้นที่หางไกล แตการ

ระบาดที่เปนอยูในปจจุบันกลับเกิดขึ้นพื้นที่ซึ่งจัดวาไมทุรกันดารนัก โดย

ในตอนมีการระบุพื้นที่ติดเชื้อตาง ๆ แลวกวา 60 จุด ในประเทศเซียรราลีโอน

กินี และไลบีเรีย

8.  ปจจุบันยังคงไมมีวิธีการรักษาหรือวัคซีนปองกันโรคอีโบลา 
 ในปจจุบันยังคงไมมียาหรือวิธีการเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

โดยเฉพาะ รวมทั้งยังไมมีวัคซีนปองกันโรค การรักษาผูปวยที่ติดเชื้อที่ทําได

ในตอนนี้ คือ การรักษาไปตามอาการ คอยรักษาระดับของเหลวและ

อิเล็กโตรไลทในรางกายในสมดุล รักษาระดับความดันโลหิต ระดับออกซิเจน

ในเลือด และรักษาตามอาการติดเชื้อตางๆ ที่เกิดขึ้นเทานั้น

ตองรูเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลา8 เรื่อง
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แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2557

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2557 เพื่อเปน
การใหความรูทางวชิาการและแนวคดิการบรหิารงานสหกรณแกผูบรหิารสหกรณ ทั้งยงั
รวมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และประสบการณ และเสรมิสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวาง
สหกรณตางๆ ทั่วประเทศ ในการนี้ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ เปน
ประธานเปดการสมัมนา ณ โรงแรมขอนแกน ราชา ออรคดิ จ.ขอนแกน เมื่อวนัที่ 16-17 
สงิหาคม 2557 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

 • สวัสดิการท่ีสหกรณจัดใหแกสมาชิก บรรยายโดย รศ.ดร.สวัสดิ์

แสงบางปลา ที่ปรกึษา สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั
 • การบรกิารเงนิทนุของสหกรณยคุใหม บรรยายโดย พ.ต.อ.นพ.ดนกุฤต 

กลัมพากร รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั
 • กระบวนการติดตามหนีส้นิของสหกรณ บรรยายโดย อาจารยปรเมศวร 

อนิทรชมุนุม อยัการผูเชี่ยวชาญพเิศษสาํนกังานอยัการสงูสดุ

■ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปดสาขาที่ 7 คณะทันตแพทยศาสตร

 เมื่อวนัองัคาร ที่ 26 สงิหาคม 2557 ที่ผานมา เวลา 09.09 น.สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ทาํพธิเีปดที่ทาํการใหม สาขา 7 คณะทนัตแพทยศาสตร
เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวกในการใหบรกิารแกสมาชกิ โดยไดรบัเกยีรตจิาก ผศ.ทพ.ดร.สชุติ พลูทอง คณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตร เปนประธาน
ในพธิ ีและมผีูบรหิารจากหนวยงานตางๆ ในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และสมาชกิ รวมแสดงความยนิดใีนโอกาสนี้ดวย

 นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรมแนะนําการใชงาน “CUCOOP MEMBER APPLICATION” เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิก 
ในการตรวจสอบขอมูลของตนเองไดอยางฉับไว เชน ยอดการสะสมคาหุน เงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย และขาวประชาสัมพันธตางๆ 
ของสหกรณ ไดอยางรวดเรว็ โดยมสีมาชกิใหความสนใจลงทะเบยีนรบัรหสัเพื่อใชงานเปนจาํนวนมาก

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สาขาที่ 7 คณะทันตแพทยศาสตร ตั้งอยูที่ อาคารวาจวิทยาวัฑฒน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ 
เปดทาํการ ระหวางวนัจนัทร – วนัศกุร เวลา 08.45 – 15.15 น. (พกัเที่ยง 12.30 – 13.30 น.)
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 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■  แสดงความยินดี
 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมแสดงความยนิดกีบัหนวยงาน ดงันี้

■  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

■ จดัจาํหนายลาํไยเพือ่ชวยเหลอืเกษตรกร

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมกบั สาํนกังานสงเสรมิ

สหกรณกรงุเทพมหานคร พื้นที่ 1 จดัจาํหนายลาํไยเกรด A 

พันธุอีดอ ราคาถูก เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกลําไย

ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยไดรับความสนใจเลือกซื้อลําไยจาก

สมาชกิเปนจาํนวนมาก โดยจดัจาํหนายระหวางวนัที่ 5 - 14 

สงิหาคม 2557 บรเิวณหนาสาํนกังานสหกรณฯ อาคารจามจรุ ี9

ศ. 8 ส.ค. 2557 ครบรอบ 44 ป คณะเศรษฐศาสตร

ครบรอบ 44 ป คณะเศรษฐศาสตร

นายอุดม โชคศิริ

เลขานกุาร

นายศิริศักดิ์ สีคําภา

กรรมการ

รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี

คณบดี

พ. 13 ส.ค. 2557 ครบรอบ 11 ป ศูนยวทิยาศาสตรฮาลาล

ครบรอบ 11 ป ศูนยวทิยาศาสตรฮาลาล

นายวิศิษฐ หินแกว

เหรญัญกิ

นายณรงค เพชรสุก

กรรมการ

รศ.ดร. วินัย ดะหลัน 

ผูอาํนวยการ

ศ. 15 ส.ค. 2557 ครบรอบ 66 ป คณะรฐัศาสตร

ครบรอบ 66 ป คณะรฐัศาสตร

นายอุดม โชคศิริ

เลขานกุาร

นายศิริศักดิ์ สีคําภา

กรรมการ

ศ.ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ

คณบดี

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากร 

จากสหกรณออมทรพัยพนกังานโตโยตา จาํกดั จาํนวน 22 ทาน 

เขาเยี่ยมชมและศกึษาดงูานดานการบรหิารการลงทนุของสหกรณ 

โดยมีนายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ

ดาํเนนิการ และนายวิศษิฐ หนิแกว เหรญัญกิ รวมทั้ง คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ ใหการตอนรบัและตอบขอซกัถามตางๆ  ณ หองประชมุ

สวสัดิ์ แสงบางปลา เมื่อวนัพฤหสับด ี ที่ 21 สงิหาคม 2557

ที่ผานมา
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 “อาชีพหลังเกษียณ” จึงเปนส่ิงที่หลายคนนึกถึง แตจะมีอะไรบาง

ที่เหมาะกับคนวัยนี้ ตามมาดูกัน

➤  ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ - ¼ÙŒºÃÔËÒÃºÃÔÉÑ·

 ไมใชวาผูกาวเขาสูวัยเกษียณทุกคนจะประกอบอาชีพนี้ได เพราะผูที่

จะเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัท องคกรหรือหนวยงานตางๆ ได ตองมีภูมิความรู

และความนาเชื่อถือมากในระดับหนึ่ง และรํ่ารวยประสบการณ

➤ ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ - ¤ÍÅÑÁ¹ÔÊµ�

 จัดวาเปนอาชีพยอดฮิตของคนวัยนี้เลยก็วา ได ดวยประสบการณและ

มุมมองที่ส่ังสมมาตลอดชีวิต ทําใหความคิดของคนในวัยนี้มักจะตกตะกอน

และกลั่นออกมาเปนตัวหนังสือ เมื่อต่ืนเชามาไมตองฝาการจราจรไปทํางาน

อีกตอไป ลองขีดๆ เขียนๆ ส่ิงท่ีคุณสนใจหรือถนัดออกมา แลวลองเริ่มตน

ดวยการสงตนฉบับนั้นไปใหนิตยสารหรือหนังสือพิมพพิจารณา หากนาสนใจ

ไดรับตีพิมพ ก็อาจจะมีชิ้นตอๆ ไป พอมากเขาก็ลองรวมเลมเปนหนังสือ

พอคเก็ตบุค นอกจากใชเวลาวางใหเปนประโยชน อาจกลายเปนอาชีพได

➤ ÍÒ¨ÒÃÂ� - ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ

 นี่เปนอีกหนึ่งอาชีพที่เหมาะกับคนวัยเกษียณ โดยมากจะเปนความ

ตอเนื่องจากอาชีพเดิม ซึ่งคนที่เปนอาจารยนั้นยอมเปนผูที่มีคลังความรู

ความสามารถ เมื่อเกษียณแลวจึงนําเอาภูมิปญญาและความรูที่มีติดตัวอยูนั้น

ถายทอดใหกับคนรุนใหม

ที่นาสนใจสามารถทําไดหลังเกษียณ

➤ ÇÔ·ÂÒ¡Ã ¹Ñ¡¾Ù´ ¹Ñ¡ÍºÃÁ

 หากคุณเปนผูที่มีพรสวรรคในเรื่องการพูดมาแตไหนแตไร มีศิลปะ

ในการเลาหรือถายทอดดวยวาจา อาชีพวิทยากร นักพูด และนักอบรม 

จะเปนอาชีพที่เหมาะอีกเชนกัน

➤  ¸ØÃ¡Ô¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºµŒ¹äÁŒ - ¨Ñ´ÊÇ¹

 บางคนเปนพนักงานประจํามาครึ่งชีวิต ในบั้นปลายของชีวิตจึงอยาก

จะใชชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติ หรือบางคนมีความสนใจเร่ืองตนไม

และการจัดสวนเปนทุนเดิมอยูแลว จึงเตรียมศึกษาและดูลูทางการทําธุรกิจ

เกี่ยวกับการจัดสวนและเพาะพันธุ ตนไมขายเอาไวกอน พอถึงกําหนดเกษียณ 

ก็เริ่มลงมือทําจากธุรกิจ เล็กๆ กอนพอเขาที่เขาทางแลวคอยขยับขยายขึ้น  

➤  ¹Ñ¡Å§·Ø¹ã¹µÅÒ´ËØŒ¹

 มีผู ที่อยู ในวัยเกษียณหลายคน ที่ยึดอาชีพการเปนนักลงทุน

ในตลาดหุน อยางจรงิจงักวาตอนทีท่าํงานประจาํดวยซํา้ ซึง่เรือ่งของการลงทุน

ในตลาดหุนนั้น ถาคุณมีเงินสะสมมาเยอะพอตัว หรือรํ่ารวยมีเงินเหลือกิน

เหลือใชอยูแลว ก็ไมนาเปนหวงอะไรถาคุณจะลงทุนในตลาดหุน เพียงแต

อยาทุมสุดตัว ตองรูจักประเมินกําลังของตัวเองและจัดสรรเงินมาลงทุน

อยางเหมาะสม เผื่อพลาดทาขาดทุนขึ้นมา จะไดมีเงินเหลือเพื่อใชจายตอไป

➤  ÁÕºŒÒ¹áÅÐ¤Í¹â´ãËŒàª‹Ò

 ถือวา เปนชวีติบ้ันปลายทีส่ขุสบายอยางเสอืนอนกนิ ถาคณุมอีสงัหารมิทรัพย

ประเภท บานหรอืคอนโดมิเนยีมเอาไวใหคนเชา แลวเก็บดอกผลกนิในบัน้ปลาย

 คุณจะใชชวีติอยางไร อยูกับใคร ท่ีไหน กับเงนิเก็บท่ีสะสมมาท้ังชวีติท่ีตวัเลขเทาไหร เปนเรือ่งท่ีคุณตองเริม่คดิและวางแผน

มากอนวัยเกษียณ

 นอกจากน้ี ยังมีอีกเรื่องหน่ึงที่ควรจะนึกถึงคือ คุณจะทําอะไรดีในวัยท่ีเวลามีอยูอยางเหลือเฟอ แตเรี่ยวแรงเริ่มโรยรา

ขณะที่เงินทองเปนสิ่งที่คนวัยเกษียณทุกคนอาจจะมีไมเทากัน

 ผูคนสมัยนี้มีชีวิตและไลฟสไตลหลังวัยเกษียณที่แตกตางกันไป บางก็หันหนาเขาวัด บางคนมีความสุขกับการรับสงหลานๆ 

ไปโรงเรียน และอีกจํานวนไมนอยเพลิดเพลินกับการเดินทางทองเที่ยว ไมวาไลฟสไตลคุณจะเปนแบบไหน แตแนวโนมที่เห็นอยู

ในปจจุบันคือ คนรุนนี้ยังเลือกที่จะทํางานตอ อาจจะเปนเพราะเหตุผลที่แตกตางกัน เชน บางคนยังสะสมเงินทองมาไมพอจึงตอง

ทํางานตอไป บางคนก็ยึดเหตผุลงายๆ ท่ีวาไมอยากอยูเฉยๆ เดีย๋วสมองฝอ หรอืบางคนบอกวาน่ังๆ นอนๆ อยูกับบานนาเบือ่จะตาย

ที่นาสนใจสามารถทําไดหลังเกษียณที่นาสนใจสามารถทําไดหลังเกษียณ
15 ÍÒªÕ¾

มิสแคเรียร
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ของชวิีต ใครๆ ก็อยากใชชวีติแบบนีก้นัทัง้นัน้ แตไมใชทกุคนทีท่าํได เพราะฉะนัน้

ถาคณุอยากเกษยีณแบบเก็บคาเชากินรายเดอืน ตอนยังมีเรีย่วแรงทํางาน

ก็ตองรูจักผอนบานผอนคอนโดสะสมไวเรื่อยๆ

➤  ·íÒÍÒËÒÃ - ¢¹Á - ¹íéÒ¼ÅäÁŒ¢ÒÂ

 โดยมากจะเปนฝายหญิงท่ีมีพรสวรรคในเรื่องน้ี และเปน

อาชีพที่ผูเกษียณหลายคนปูลูทาง เตรียมไวกอนแลว บางคนทดสอบ

ฝมือและทดสอบตลาดดวยการทาํมาขายในทีท่าํงานหรอืตามตลาดนดั 

ตั้งแตยังไมไดเกษียณเลยดวยซ้ํา ซ่ึงการขายอาหารหรือขนมนมเนย

ไปจนถงึน้ําผลไมน้ันถาฝมือดซีะอยาง และเลอืกทาํเลทีด่ ีกน็าจะไปไดสวย

➤  ÈÔÅ»�¹ - ÇÒ´ÃÙ»º¹à«ÃÒÁÔ¤

 การเปนศิลปน นักวาดรูป หรือบางคนวาดบนเซรามิค

สวนใหญเริ่มจากเปนงานอดิเรกกอนจะปลดเกษียณ แตเมื่อผานการ

ฝกฝนฝมือจนเปนมืออาชีพ และมีเวลาเหลือเฟอประสาคนวัยเกษียณ 

กม็กัจะหนัมายดึอาชพีนีกั้นเปนกิจจะลักษณะ บางคนกลายเปนศลิปน

วาดภาพขายไดเงนิกอนโต มนีกัธรุกจิบางคนทีเ่มือ่เวลาวางมอืจากธุรกิจ 

ก็หันมาวาดรูปบนเซรามิค จนกลายเปนรายไดงามๆ อยางไมนาเชื่อ

➤  ¹ÒÂË¹ŒÒ

 เปนอีกอาชีพหนึ่งที่บางคนอาจจะเริ่มทํา ต้ังแตยังไมได

กาวถึงวัยเกษียณเลยดวยซํ้า แตเมื่อชีวิตหลังเกษียณไมมีอาชีพรองรับ 

ก็หันมาจริงจังกับการเปนนายหนา และคนกลางในการเจรจาซื้อขาย 

ไมวาจะเปนที่ดิน บาน หรืออสังหาริมทรัพยแขนงอื่น 

➤  ä¡´�¹íÒ·ÑÇÃ�

 อาชีพนี้ไมไดเปนกันงายๆ อยางนอยกอนจะเกษียณอายุ 

คณุตองคอยๆ สรางภมูคิวามรูและสะสมประสบการณการเดินทางมามาก

พอสมควร เผลอๆ จะแทบท้ังชีวิตดวยซํ้า แตก็มีหลายคนที่นําทัวร

เปนอาชีพเสริม พอเกษียณปุบคราวนี้ลุยจริงๆ จังๆ เลย

➤  ¢ÒÂµÃ§

 ท่ีจริงเปนอาชีพที่สามารถทําไดตั้งแตยังเปนหนุมสาวดวยซํ้า

แตผูที่กาวสูวัยเกษียณสวนใหญบางทีเมื่อหาจุดลงตัวใหตัวเองไมได 

ก็เลยลองหันไปทําอาชีพขายตรง ซึ่งปรากฏวามาประสบความสําเร็จ

ในวัยนี้ก็มีไมใชนอย ซึ่งก็ตองบอกวาเปนอาชีพที่ดี เพราะไมมีตนทุน 

ไมมีความเสี่ยง แถมในวัยนี้คุณมีเวลาขายไดเต็มที่

➤  àÂçºàÊ×éÍ - ¶Ñ¡·Í§Ò¹½‚Á×Í

 เปนงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญและฝมือเฉพาะตัว งานแบบนี้

ไมใชวาใครก็ทําได ตองเคยผานงานเย็บปกถักรอยมาเปนงานอดิเรก

กอนเหมือนกัน และเมื่อถึงวัยเกษียณ นี่จึงเปนอีกงานที่คุณ สามารถ

ทําเพ่ือสรางรายไดไดอยางไมยาก เพราะไมวาโลกจะพัฒนาไปเร็ว

แคไหน แตงานประเภทรับตัดเสื้อผา และงานถักทอยังมีเสนหเสมอ

➤  à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ

 มคีนในแวดวงธรุกจิการเงนิการคาจาํนวนไมนอย ทีโ่หยหาชวีติ

ที่เรียบงายในชวงสุดทายของชีวิต ดวยการไปทําอาชีพเกษตรกรรม 

ทาํสวนทาํไรไปอยางเรยีบงายและพอเพยีง ฉะนัน้ ถาคณุวางแผนจะใช

ชีวิตแบบนี้ อันดับแรกเลย กอนเกษียณตองมองหาที่ดินในตางจังหวัด

หรือในเขตปริมณฑลเพื่อใชชีวิตบั้นปลายอยางในฝน

➤  ¹Ñ¡¨Ñ´ÃÒÂ¡ÒÃÇÔ·ÂØ 

 ไมใชเรื่องยากอะไรที่คุณจะดีไซนชีวิตในวัยเรี่ยวแรงรวงโรย 

ดวยการเปนนักจดัรายการวทิย ุซึง่กม็ผีูอาวโุสหลายทานใชชวีติแบบนี้ 

ยิ่งเดี๋ยวน้ีมีวิทยุชุมชนยิ่งทําไดงายข้ึน หรืออาจจะลองซื้อเวลาของ

สถานวีทิยตุามคลืน่ตางๆ และขายสปอนเซอรรายการเอง ขอสาํคญัคอื

เรื่องของเนื้อหารายการ ก็ตองนาสนใจดวย มีผูหลักผูใหญหลายทาน

ที่ใชชีวิตอยางสนุกสนานกับการเปนนักจัดรายการ วิทยุ แถมพอ

รายการติดตลาด มีสปอนเซอร ยังสรางรายไดที่ดีใหคุณดวย

 อยางไรก็ตาม มีขอแนะนําวา ไมวาคุณจะเลือกอาชีพอะไร 

ก็ตองเลือกใหเหมาะกับความถนัด ความชอบ นิสัย และเหมาะกับวัย

สภาพรางกาย และพละกําลัง ซึ่งคนในวัยนี้ก็ตองยอมรับวาเรี่ยวแรง

ไมมากเหมือนสมัยเปนหนุมสาว

 ชีวิตหลังเกษียณ ควรเลือกงานที่ถูกใจจริงๆ และมีสุข

กบังาน หลักสําคญัคอื ไมใชวัยทีจ่ะหกัโหมเพือ่ทาํงานหาเงิน แตทาํงาน

เพื่อใหชีวิตของคุณดําเนินไปอยางมีคุณคาเพื่อใหชีวิตของคุณดําเนินไปอยางมีคุณคาเพื่อใหชีวิตของคุณดําเนินไปอยางมีคุณคา

“ขอบคุณขอมูลจากเว็บไซต เกษียณ ดอทคอม”
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***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน
 ✒ เนื้อที่ 177 ตร.ว. ถ.เทิง-เชียงของ ต.ครึ่ง อ.เชียงขอ จ.เชียงราย ราคา 
400,000 บาท สนใจตดิตอ คุณนุชนาฏ เกิดโพธ์ิทอง สงักดั ศูนยสือ่สารองคกร 
โทร. 083-267-7018, 082-696-7396
 ✒ ท่ีทํานา เน้ือที ่10.3 ไร ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ตาํบลปากน้ํา อาํเภอเดมิบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ราคาไรละ 250,000 บาท สนใจติดตอ วาที่รอยตรี 
ปญญา พุมมูล คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-822-9334, 089-885-0808
 ✒ เน้ือท่ี 100 ตร.ว. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 
1,100,000 บาท สนใจติดตอ คุณนัยนา หนูจันทรแกว คณะแพทยศาสตร 

โทร. 089-492-3720

ขายบานพรอมที่ดิน
 ✒ เน้ือท่ี 32 ตร.ว. ซอยประชาอุทิศ 68 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ ราคา 570,000 บาท สนใจติดตอ คุณศิริลักษณ สรอยศรี
วรรณ คณะรัฐศาสตร โทร. 089-693-8770
 ✒ หมูบานชัยพฤกษ เนื้อที่ 72 ตร.ว. บานขนาด 3 หองนอน 3 หองนํ้า
ถนนบางกรวย-ไทรนอย อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ ราคา 6,000,000 บาท 
สนใจตดิตอ คุณจันทรา ประมูลทรพัย คณะอกัษรศาสตร โทร. 081-622-7321
 ✒ หมูบานซื่อตรง เนื้อที่ 50 ตร.ว. ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ราคา 1,900,000 บาท สนใจติดตอ คุณวิรัช 
เทียนเย็น คณะเภสัชศาสตร โทร. 081-550-3776
 ✒ หมูบานทาชาง ซอย 5 เนื้อที่ 1 ไร บานขนาด 3 หองนอน 3 หองนํ้า 
(บรเิวณอทุยานแหงชาติเขาใหญ) ตาํบลหมสู ีอาํเภอปากชอง จงัหวดันครราชสมีา 
ราคา 4,000,000 บาท สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา 
โทร. 089-512-0247
 ✒ อสังหาริมทรัพยพรอมที่ดิน เน้ือท่ี 3 ไร 2 งาน 38.9 ตร.ว. เย้ือง
โรงพยาบาลชัยภูมิ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีอาคารพาณิชย 
บานทรงไทย ทาวนเฮาส และบานขนาดเล็ก รวมอยูในบริเวณ เนื้อท่ีน้ี 
ราคา 86,000,000 บาท สนใจ/สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ อ.สุปฏฐ 

แกวกุลวณชิย โรงเรยีนสาธิตฯ ฝายมธัยม โทร. 081-813-1423, 081-934-7689

ขายทาวนเฮาส
 ✒ เน้ือท่ี 20 ตร.ว. ซ.บางแค 7 ถ.เพชรเกษม (ซอยย้ิมประยูร ทะลุ
ถนนตากสินได) แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ (ทาวนเฮาส 2 ชั้น
2 หองนอน 2 หองน้ํา) ราคา 2,300,000 บาท สนใจตดิตอ คุณพนูสขุ นาคสถติย 
คณะทันตแทพยศาสตร โทร. 089-520-1047
 ✒ หมูบานพฤกษา B เน้ือท่ี 18 ตร.ว. ถนนรังสิต ตําบลคลองสาม
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ราคา 900,000 บาท สนใจติดตอ 
คุณชัยภัทร จันทินมาธร สํานักบริหารระบบกายภาพ โทร. 087-821 -9129

 ✒ หมูบานพฤกษา 1 เน้ือท่ี 23 ตร.ว. ถนนรังสิต ตําบลลําผักกูด
อาํเภอธัญบรุ ีจงัหวดัปทุมธาน ีราคา 850,000 บาท สนใจตดิตอ คุณกนกกุล สพุจน 
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 088-881-0156
 ✒ หมูบานพฤกษา 10 เนือ้ที ่18 ตร.ว. ถนนตลิง่ชนั-บางบวัทอง ตาํบลไทรมา 
อําเภอไทรมา จังหวัดนนทบุรี ราคา 950,000 บาท สนใจติดตอ คุณชรินทร 
โกศิยะกุล คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 086-796 -8879
 ✒ หมูบานเปรมปรีย เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซอย 9 ถนนรังสิตนครนายก ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ราคา 730,000 บาท คาธรรมเนียม
คืนโอนคนละครึ่ง สนใจติดตอคุณเสนห วิเชียรรัมย คณะเภสัชศาสตร

โทร. 086-898-4995

ขายคอนโดมิเนียม/หองชุด
 ✒ อาคารชุด กฤชนครคอนโดทาวน เนื้อที่ 24 ตร.ม. ถ.ลาดพราว 
ซอย 71 แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ ราคา 350,000 บาท สนใจติดตอ 

คุณวิรัตน ศรีนวล คณะแพทยศาสตร โทร. 089-225-8591

ขายรถยนต
 ✒ ขายรถยนต ย่ีหอ TOYOTA รุน SOLUNA ป 1999 สีบอรนซทอง 
เครือ่ง 1,500 ซี.ซ.ี ราคา 130,000 บาท เครือ่งยนตสภาพด ีพรอมใชงาน 74,000 
กิโลเมตร สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร.
088 -881-0156
 ✒ ขายรถยนต ย่ีหอ ISUZU รุน SLX 4 ประตู ป 2004 สีเทา เครื่อง 
3,000 ซี.ซี. เทอรโบ ระบบ ABS ราคา 380,000 บาท เครื่องยนตสภาพดี 
พรอมใชงาน 60,000 กิโลเมตร สนใจติดตอ คุณทรงพล คําประเสริฐ 
คณะครุศาสตร โทร. 089-684-9266
 ✒ ขายรถยนต ย่ีหอ MISUBISHI รุน Mirage ป 2013 สีเหลือง
เครื่อง 1,200 ซี.ซี. ขายดาวน ราคา 50,000 บาท สนใจติดตอ คุณทรงพล
คําประเสริฐ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ โทร. 098-250-1794

อื่นๆ
 ✒ รับจางขับรถ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่สวน
บุคคลและใบขับขี่ขนสงสาธารณะ ขับสุภาพ ผูโดยสารปลอดภัย ถึงที่หมายฉับไว 
ราคาเปนกันเอง สนใจตดิตอ คุณชาญวทิย ทรพัยประดษิฐ สาํนกับรหิารทรพัยากร
มนุษย โทร. 02-461-0221, 087-076-3539
 ✒ เชิญรวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน จุฬาฯ ณ 
วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เดินทางรถบสัปรบัอากาศ 
ชั้น 1 นมัสการพระพุทธสิหิงค (องคจริง) ชมคอนโดมิเนียมนกนางแอน พรอมอาหาร
5 มื้อ ราคาทานละ 3,000 บาท สนใจติดตอ คุณพรรณี สระสม สํานักบริหาร
ระบบกายภาพ โทร. 02-218-0115, 089-763-1004

บริการสมาชิก

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางสมคิด  มัยโภคา  คณะวิทยาศาสตร

นางนงเยาว  จันทรผอง  คณะวิทยาศาตร
นายสุรินทร  อารมณสวาง  คณะนิเทศศาสตร
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè 
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ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  195  คน ตอบผิด  13  คนตอบถูก  182  คน

เกม

สวนที่หนึ่ง

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน ก.ย. 2557

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

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

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

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

โทร.......................................................................................................
สัมมนาสมาชิกอาวุโส ประจําป 2557

จัดขึ้นที่จังหวัดใด?

หนานีม้ีรางวัล
หาคําตอบ

ของเลข 3 ที่ ใหมา

คําตอบ

วิธีเลน :

“â¨·Â�·ŒÒ¤Ô´”

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน สิงหาคม 2557

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 นอง

หนัก

นอย

ตบ

รวิ

ภัสดา

ลหุ

ของเลข 3 ที่ ใหมาของเลข 3 ที่ ใหมา

คําตอบ

สวนที่สอง
à©ÅÂ

เยา

นุช

ปรบ

ครุ

ภาณุ

ลฆุ
สามี

 อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจาํของสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อหัก

ภาษี 15% แลวจะไดรับ อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 2.7625

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

8  =  56
7  =  42
6  =  30
5  =  20

3  =   ?

1.  นางสาววันทนา สายยุเขตต 363468 คณะครุศาสาตร

2.  นายณรงค เกิดโพธิ์ทอง 191077 ศูนยสื่อสารองคกร สนม.

3.  นางเสาวณี บุพลับ 374064 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

4.  นางสาวพรพิมล แซโลว 530287 ศูนยสื่อสารองคกร สนม.

5.  นางสาวนัชญากรณ กิจตระกูล 510748 คณะเศรษฐศาสตร

นางสีดา เบญจมาศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม

6.  นางประชิตา พูลเจริญ 151840 บัณฑิตวิทยาลัย

7.  นางชนิดา สนั่นพานิช 340399 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

8.  นางศิริพร ไชยชาติ 240782 สํานักงานวิทยทรัพยากร 

9.  นางสาวลัพธวรรณ ลีรพงษกุล E25420 สมาชิกสมทบ

10.  นางสาวจริยา สระทองพิมพ E43797 สมาชิกสมทบ
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

¤íÒµÍº

 คาธรรมเนียมการจดจํานองอสังหาริมทรัพย เชน คาโอน คาจดจํานอง
ระหวางสหกรณกับสถาบันการเงินอื่นตางกันหรือไม อยางไร

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมาย

กําหนด ใหจดทะเบียนสําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์

ในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับยกเวนไมตอง

เสยีคาธรรมเนยีม

 หากพจิาณาความตามมาตรา 6 แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 2542 จะเหน็ไดวาตองเปนกรณี

ของสหกรณเขาไปเกี่ยวของในกจิการที่กฎหมายกาํหนดใหจะทะเบยีนสาํหรบัการไดมา จงึจะไดรบัการยกเวน

คาธรรมเนียม ดังนั้น กรณีนิติสัมพันธระหวางสหกรณกับสมาชิกหากตองจดทะเบียนสําหรับการไดมา 

จะไดรบัยกเวนคาธรรมเนยีม แตหากสมาชกิไปมนีติสิมัพนัธกบันติบิคุคลหรอืบคุคลอื่นดวย ในสวนนี้จะไมได

รับการยกเวนคาธรรมเนียม เชน สมาชิกไปซื้อบานพรอมที่ดินกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น โดยมาขอกูเงิน

จากสหกรณ (นิติกรรม 3 ฝาย) ดังนั้น การกูเงินระหวางสมาชิกกับสหกรณหากตองจดทะเบียนสําหรับการ

ไดมา ไดรบัการยกเวนคาธรรมเนยีม แตการซื้อขายระหวางสมาชกิกบันติบิคุคลหรอืบคุคลอื่นไมไดรบัการยกเวน

คาธรรมเนยีม สมาชกิจะตองเสยีคาธรรมเนยีม คาภาษ ีคาอากรแสตมป ตามที่กฎหมายกาํหนดทกุประการ 

 การยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ นั้น มิไดหมายรวมถึงการไดรับการยกเวนภาษีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น

หากกฎหมายกําหนดใหสหกรณตองเสียภาษี สหกรณก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ เวนแต 

จะมกีฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบญัญตัใิหสหกรณไดรบัการยกเวนภาษ ีเชน ตามประมวลรษัฎากร ที่กาํหนดเปน

กรณีไป ตัวอยางเชน สหกรณไมตองถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย การยกเวนภาษีเฉพาะกิจการใหกูยืมเงิน

กบัสมาชกิสหกรณ รวมถงึสหกรณประเภทอื่นๆ ซึ่งใหเงนิกูยมืแกสมาชกิหรอืใหกูยมืแกสหกรณอื่น เปนตน

 ดังนั้น คาโอน คาจดจํานอง ระหวางสหกรณกับสถาบันการเงินอื่น จึงไมแตกตางกัน แตสหกรณ

ไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม และไดรับยกเวนคาอากรแสตมปตามบัญชีอากรแสตมปทายประมวล

รษัฎากรเทานั้น

 สวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นมีหลาย

ประเภท สมาชกิสามารถหาความรูตอไดจากเวบ็ไซตของกรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทย http://www.dol.go.th/

ขอมูลบางสวนจาก : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

14 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ





สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร 238-2-11007-6

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

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


