ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 4
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
...เพราะงานสหกรณไมอาจประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยความรู ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตจะตองเกิดจากความรวมมือรวมใจของ มวลสมาชิกเปนสําคัญ หากสมาชิกสหกรณทกุ คนมีความรูด ี
และรวมแรงรวมใจรวมความคิดกันปฏิบตั กิ จิ การงานอยางดีแลวก็เชือ่ วางานดานการเกษตรและสหกรณของชาติ
จะพัฒนากาวหนาตอไป ไดอยางมั่นคง นํามาซึ่งความเปนอยูที่ดีของมวลสมาชิก ตลอดถึงความเจริญรุงเรือง
ของชาติบานเมืองโดยสวนรวม…
พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
และพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูแทนสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรทั่วประเทศ เขาเฝาฯ
ณ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา วันจันทร ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะจัดทํา

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 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552
ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
นายวิศิษฐ หินแกว
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

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

3.25
3.50

2.7625
2.9750

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

3.0600
3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

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.)

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
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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
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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

เชยโชติ
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

นางสาวปยะวรรณ
นายณรงค
น.ส.ธารินี
น.ส.ฉัตรชุลี
นายธนากร

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
รอยละ 5.00

(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

ระยะสั้น (ไมเกิน 25 งวด)
รอยละ 5.00 ตอป
ระยะยาว (ไมเกิน 180 งวด)
รอยละ 5.50 ตอป
(ตั้งแต 11 มีนาคม 2558)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด
รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝาก ชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2557

ม.ค. 2558

ก.พ. 2558

15,320

15,373

15,392

1
11,468
3,851

1
11,488
3,884

1
11,486
3,905

34,270,020,165.65 34,329,560,640.55 34,253,985,066.13
5,237,213,789.56
5,254,677,302.83 5,225,038,189.26
10,669,417,544.10 10,729,938,599.87 10,745,687,891.59
18,084,273,452.48 17,955,288,863.31 17,881,649,236.63
789,271,784.77
722,575,551.49
588,528,262.65
15,394,880,813.88 15,314,975,749.27 15,377,986,962.96
1,900,120,853.83
1,917,737,562.55
1,915,134,011.02
279,115,379.51
389,655,874.54
401,609,748.65
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

17,969,825,008.24 18,663,535,224.35
5,130,000,000.00 5,230,000,000.00
11,797,390,080.44 12,367,586,164.35
815,312,491.51
816,441,301.57
227,122,436.29
249,507,758.43

16,262,704,285.48
11,932,198,250.00
1,989,886,203.09
763,513,079.43
540,211,576.58
1,036,895,176.38

16,359,735,632.31 15,590,449,841.78
11,934,269,830.00 11,963,334,960.00
1,989,886,203.09 2,145,524,169.06
762,604,325.21
792,178,558.03
1,591,856,480.73
530,126,409.67
81,118,793.28
159,285,745.02

1,797,825,411.57
249,456,232.42
598,047,362.54
837,503,396.67
112,818,419.94

141,164,585.20
21,650,417.64
50,252,641.77
59,933,089.01
9,328,436.78

275,869,127.02
43,823,477.36
95,451,367.81
118,846,835.64
17,747,446.21

760,930,235.19
568,771,475.15
192,158,760.04

60,045,791.92
44,639,951.19
15,405,840.73

116,583,382.00
85,122,396.32
31,460,985.68
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ เดือนเมษายน ไดชอื่ วาเปนเดือนทีร่ อนทีส่ ดุ ผมก็มปี ระเด็นรอนๆ มาแถลงใหกบั สมาชิกไดทราบ
เชนเดียวกัน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา มีกฎหมายฉบับใหมเกี่ยวกับผูคํ้าประกันเงินกู นั้นก็คือ
พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 วาดวยเรือ่ งการคํา้ ประกัน
มีผลบังคับใชอันจะทําใหบุคคลที่เขาเปนผูคํ้าประกันหนี้ใหแกลูกหนี้โดยทั่วไป อาทิ หนี้กูยืมเงิน เพื่อให
ความเปนธรรมกับผูคํ้าประกันและผูจํานอง สหกรณขานรับกฎหมายใหมนี้ ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและวิธีการ
กูเงินใหม ทั้งเงินกูประเภทสามัญและเงินกูพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เงินกูสามัญ สมาชิกที่มีความประสงคจะคํ้าประกันเงินกูตองแสดงตัวตนและลงลายมือชื่อตอหนา
เจาหนาที่พรอมผูกู ณ สหกรณฯ อาคารจามจุรี 9
2. เงินกูพิเศษ หลักทรัพยใชคํ้าประกันการกูพิเศษจะตองเปนของสมาชิก และ/หรือ คูสมรส เทานั้น
และเพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ฉับไว และสบายใจ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป สมาชิกที่จะกูสามัญไมตอง
กรอกเอกสารใหเมื่อยมือแลว เจาหนาที่จะทําการสอบสิทธิ์และพิมพใบคําขอกูออกมาจากระบบคอมพิวเตอร
เพียงเทานี้สมาชิกก็สามารถรับเงินกูไปใชจายตามประสงคไดเลยครับ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นี้เปนตน สหกรณจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูรูปแบบใหม
เพื่อเปนทางเลือกใหแกสมาชิก พรอมรับเงินเฉลี่ยตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
สมาชิก
(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเงินกู

เงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ

5.00

ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ

…

4.75

42.00

2.755

4.00

30.00

2.800

3.00

5.00

2.850

หากมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะสามารถติดตอผมโดยตรงไดที่ 081-617-1358 ผมยินดีตอบทุกขอสงสัย
เพียงสมาชิกสอบถามมา...สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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๖๐
พรรษา
เจาฟานักการศึกษาของปวงชนชาวไทย
ÇÑ¹·Õè ò àÁÉÒÂ¹ ¾.È. òõõø à»š¹ÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾
ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ·Ã§à¨ÃÔÞ¾ÃÐª¹ÁÒÂØ¤Ãº öð ¾ÃÃÉÒ ¼ÙŒ·Ã§à»š¹
´Ç§ã¨¢Í§»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â·Ñé§»ÃÐà·È áÅÐà»š¹·Õè»ÃÐ¨Ñ¡Éá¡‹àÃÒ·Ñé§ËÅÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¾ÃÐÍÑ¨©ÃÔÂÀÒ¾áÅÐ¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨¢Í§¾ÃÐÍ§¤·‹Ò¹«Öè§ÁÕÍÂÙ‹ÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂ´ŒÒ¹
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ÌØ ÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨íÒ¡Ñ´ ¢ÍÃ‹ÇÁà©ÅÔÁ©ÅÍ§ÈØÀÇÒÃÐÁ§¤Å¹Õé
´ŒÇÂ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Íº·¤ÇÒÁÍÑ¹à¡ÕÂè Ç¡Ñº¾ÃÐ»ÃÕªÒÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¾ÃÐÃÒª¡Ã³Õ¡¨Ô ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÁÒàÊ¹Íá¡‹·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹

พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชสมภพ
เมื่อวันเสารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระสังฆราช เจากรมหลวง
วชิรญาณวงศ เปนผูถวายพระนามวา “สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนา ดุลโสภาคย
มีพระนามเลนวา “นอย” ทรงเปน “ทูลกระหมอมนอย” ของขาราชบริพาร

เจาฟานักการศึกษาของปวงชนชาวไทย

เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๐๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริม่ เขารับการศึกษาระดับอนุบาลทีโ่ รงเรียน
จิตรลดา ซึ่งตั้งอยูภายในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะ
และทรงสอบไลจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายดวยคะแนนสูงสุดของประเทศ และไดทรงสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสามารถทําคะแนนสอบเอนทรานซเปนอันดับ ๔ ของประเทศ ซึง่ ถือเปน
สมเด็จเจาฟาพระองคแรกที่ทรงเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในประเทศ จนกระทั่ง ป พ.ศ. ๒๕๒๐ พระองคทรงสําเร็จ
การศึกษาไดรบั ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัตศิ าสตร เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง ดวยคะแนนเฉลีย่ ๓.๙๘
ยังทรงไดรับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมในภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้น ทรงสําเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ดานโบราณคดี สาขาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ตอมาทรงศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ดานพัฒนศึกษาศาสตร ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ นับเปน เจาฟาพระองคแรกที่ทรงสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี โท เอกในประเทศไทย
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเนื่องในโอกาสวันไหวครู
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖ วา
“วิชาการตางๆ ในสังคมทุกวันนี้ มิไดอยูน่งิ กับที่ แตเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยูตลอดเวลาคนที่เรียนจบสูงๆ ถาอยาก
จะอยูอยางกาวหนา ควรทําการคนควาศึกษาเลาเรียนตอไป แมจะมิใชการศึกษาเลาเรียนในระบบ เชน อาจเขารับ
การอบรมสัมมนา ฟงการอภิปราย หรือชมนิทรรศการวามีอะไรใหมๆ การฟงขาวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ
ก็จําเปน ทําใหเรารูวาวิทยาการ กาวหนาไปถึงไหนแลว สิ่งแวดลอมรอบตัวเรามันไมอยูกับที่ เชน เทคโนโลยีสมัยใหม
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”
“ในดานวิชาการนัน้ บอกไดวาความรูทกุ อยางมีประโยชนและไดใชในการทํางาน ทัง้ งานในประเทศและตางประเทศ
บางทีก็นึกเสียใจวาเวลาเรียนควรตั้งใจมากกวานี้จะไดความรูอีกมาก แมแตงานพัฒนา งานเกษตร ก็ใชพื้นความรูจาก
ที่เรียนมา งานสอนหนังสือก็เอาความรูไปสอนตอ เวลาเขียนหนังสือก็ตองใชความรูหลายสาขาที่เรียนมาเขาชวย คนเขา
มักจะหวังวาคนจบอักษรฯ จะตองเขียนหนังสือไดดี แตงคําประพันธไดทกุ อยาง จึงถูกใชอยูเรือ่ ย และตองทําใหได นอกจาก
วิชาทีเ่ ปนทฤษฎีแลว ครูอาจารยหลายทานไดกรุณาอบรมสัง่ สอน ชีแ้ นะขอคิดทีด่ ี เปนประโยชนในการดําเนินชีวติ เปนอยางยิง่ ”
จากหนังสืออักษรศาสตรบัณฑิต ๕๐ ป
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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“ขาพเจาคิดวา คําวา การศึกษา เปนคําที่กวางขวางมาก สิ่งที่เรียนรูถายทอดจากกันก็ลวนเปนการศึกษาทั้งสิ้น
คนเรานัน้ เหมือนกันหมดคือ ตองการถายทอดความรู ความคิด ความรูสกึ และความฝนของตน ไมใหสูญสลายไป สมเด็จแม
มีรบั สัง่ อยูเ สมอวา จะตองทําใหคนไทยมีโอกาสเลาเรียนสูงทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําไดและใหมากทีส่ ดุ ถึงแมชว ยแลวเขายังไมสามารถ
ที่จะเรียนสูงไปมากในระบบ แตเมื่อเขาอานออกเขียนได เราก็ยังพอจะหาเอกสารที่เกี่ยวกับการทํามาหากิน การดําเนินชีวิต
ในโลกสมัยใหมทพี่ ฒ
ั นาไปอยางรวดเร็วนีส้ ง ใหเขา เขายังจะมีโอกาสปรับปรุงตัวใหกา วหนาไดในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
พระราชทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาตอนหนึ่ง

ในพระราชนิพนธ “สมเด็จแมกบั การศึกษา”

“...คนเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู มีสิทธิที่จะอยูอยางดี ควรจะไดรับการศึกษา การศึกษานี้เพื่ออะไร เพื่อใหสามารถ
จะพยุงตัวเองและดําเนินชีวิตไปไดอยางสุขสบาย จะไดเอาความรูน้นั ไปชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นหรือชุมชนไดอกี ...”
จากพระราชดํารัสในงานเสวนาทางวิชาการดานอาหารและโภชนาการ
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จากพระราชดํารัสดังกลาวแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญ
ของการศึกษาเลาเรียนเปนอยางมาก และทรงนําความรูที่ไดมาใชในงานดานการพัฒนาสังคม นําไปสูโครงการตาม
พระราชดําริสวนพระองคมากมาย การดําเนินงานโครงการพระราชดําริในระยะแรก ทรงเริ่มตนจากเด็กและเยาวชน
เปนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และดําเนินการตอมาคือโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบความขาดแคลนในหลายๆ ดาน ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปน
การศึกษาภาคบังคับอยางถูกตอง ดวยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะชวยใหนกั เรียนไดรบั ความรูความเขาใจในวิชาการอยางดี
พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปไดเทาเทียมกับคนอื่นๆ และชวยใหครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูตํารวจตระเวนชายแดน
ซึ่งไมไดมอี าชีพครูโดยตรง ทําหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังทรงเปนประธานมูลนิธิ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ซึง่ อุปการะการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา
ขาดแคลนทุนทรัพย ยังไมรวมถึงโครงการพระราชดําริท่ที รงริเริ่มเพื่อประโยชนสขุ แหงประชาชนชาวไทยอีกจํานวนมากมาย
ดวยพระวิรยิ อุตสาหะในการปฏิบตั กิ จิ การอันเปนประโยชนแกบานเมืองและประชาชน อันเปนทีป่ ระจักษแกพสกนิกร
ชาวไทย และนานาอารยประเทศ จึงทรงไดรบั การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ พระเกียรติคุณ ตําแหนงเกียรติยศ และ
ปริญญากิตติมศักดิ์ จากสถาบัน หนวยงานและองคกร ทั้งในราชอาณาจักรและตางประเทศจํานวนมาก
คําวา

มาถึงตรงนี้คงหาคํากลาวใดมาบรรยายถึงพระคุณอันใหญหลวงที่ทรงมีตอประชาชนชาวไทยไมไดอกี แลว นอกจาก

“ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

ที่มา : หนังสือ ๖๐ พรรษา ๖๐ มหามงคล เจาหญิงในดวงใจประชาชน, หนังสือ นิตยสาร จามจุรี ปท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
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แวดวง สอ.จฬ.
■ ทูลเกลาฯ ถวายเงินแด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

■ ถวายพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 2 รัชกาล

และรวมพิธีทําบุญตักบาตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินในวาระครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
โดยมีบคุ ลากรจากคณะและหนวยงานตางๆ ภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขาเฝารับเสด็จฯ ณ บริเวณหอประชุมจุฬาฯ
จากนั้นไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย และผูแทนหนวยงานตางๆ เขาเฝาฯ ในโอกาสนี้
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ เขารับพระราชทานของทีร่ ะลึกและทูลเกลาฯ ถวายเงินโดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร กรรมการ พรอมดวย
เจาหนาที่และสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวายพานพุม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จ
พระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา และรวมพิธที าํ บุญตักบาตร ในวาระครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนากรรมการ ผูประสานงาน และเจาหนาที่ ประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการ ผูประสานงาน และเจาหนาที่ ประจําป 2558 เรื่อง “การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อสงเสริมการทํางาน” โดยมีการบรรยายเรื่องตางๆ ดังนี้

เวลา

เรื่อง

วิทยากร

08.30 น.

- นโยบายและเปาหมายในการดําเนินการสูการปฏิบัติการ ป 2558
- บทบาทและหนาที่ของผูประสานงาน

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

12.00 น.

- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสงเสริมการทํางาน
- การแตงกาย ทรงผม และใบหนา (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

ศ.ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร
และทีมงาน

โดยสัมมนาในครัง้ นี้ มีคณะกรรมการดําเนินการ ผูป ระสานงาน และเจาหนาที่
เขารวมสัมมนาจํานวน 100 คน จัดขึ้นระหวาง วันที่ 21-22 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมวาฏิกา รีโซวิลลา กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
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แวดวง สอ.จฬ.
■ แสดงความยินดี ในพิธีเปดศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขา ศาลาพระเกี้ยว
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ พรอมดวยเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ รวมแสดงความยินดี ในพิธี
เปดศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขา ศาลาพระเกี้ยว โฉมใหม ในโอกาสนี้ไดเยี่ยมชมบรรยากาศภายในศูนยหนังสือ และชมกิจกรรม
สาธิตการทํากระเปาดวยงานฝมือ เมื่อวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2558

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตา งๆ เขาเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวน

9 มี.ค. 2558

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด

16 คน

11 มี.ค. 2558

สหกรณออมทรัพยกลุมการคาและพืชไร จํากัด (กรุงเทพฯ)

20 คน

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด

สหกรณออมทรัพยกลุมการคาและพืชไร จํากัด (กรุงเทพฯ)

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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สงกรานต...ผูกสัมพันธ

10

เขาสูฤดูรอนอยางเปนทางการ ในเดือนเมษายน
ของทุกป ทุกคนคงรูสึกถึงฤทธิ์เดชความรอนของแสงแดด
เราคนไทยทัง้ อีกหลายประเทศเพือ่ นบานในอาเซียนของเรา
ก็เปลี่ยนวิกฤตความรอนใหเปนโอกาส นํานํ้ามาสาดเลนกัน
ใหเย็นชืน่ ใจ คลายรอนไปไดระดับหนึง่ ในชวงเทศกาลสงกรานต
ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปกันอีกหน นอกเหนือจากความ
สนุกสนานที่ไดรับจากเทศกาลนี้แลว ยังอบอวลไปดวย
ความอบอุน ระหวางครอบครัว ความรัก ความหวงใย และความ
กตัญูที่แสดงออกมากับวัฒนธรรมที่ดีงาม ลวนแลวแตเปน
กิจกรรมทีส่ ง เสริมความผูกพันสายใยรักของครอบครัวทัง้ สิน้

เวลาไดเปลี่ยนไป ผูคนไดมีการเคลื่อนยายที่อยู
เขาสูเ มืองใหญๆ และจะถือเอาวันสงกรานตเปนวัน “กลับบาน”
ทําใหการจราจรคับคั่งในชวงกอนวันสงกรานต วันแรกของ
เทศกาล และวันสุดทายขอเทศกาล นอกจากนี้ เทศกาล
สงกรานตยังถูกใชในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งคนไทย
และนักทองเที่ยวตางประเทศ ปจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต
มีพัฒนาการและมีแนวโนมวาไดมีการเสริมจนคลาดเคลื่อน
บิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธในเชิงการทองเทีย่ ววาเปน
‘Water Festival’ เปนภาพของการใชนํ้าเพื่อแสดง
ความหมายเพียงประเพณีการเลนเทานั้น

สงกรานต ถือเปนประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้น
ปใหมของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแตโบราณชวงวันสงกรานต
จึงเปนวันแหงความเอือ้ อาทร ความรัก ความผูกพัน ทีม่ ตี อ กัน
ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แตปจจุบันไดเปลี่ยน
ไปสูสังคมในวงกวาง และมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนทัศนคติ
และความเชื่อสวนนั้นไป ความเชื่อดั้งเดิมที่ใชสัญลักษณ
เปนองคประกอบหลักในพิธี ไดแก การใชนํ้าเปนตัวแทน
แกกนั กับความหมายของฤดูรอ น ชวงเวลาทีพ่ ระอาทิตยเคลือ่ น
เขาสูราศีเมษ ใชนํ้ารดใหแกกันเพื่อความชุมชื่น และขอพร
จาก บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญู
กตเวทิตาตอบรรพบุรษุ ทีล่ ว งลับไปแลว ดวยการทําบุญอุทศิ
สวนกุศลไปให การสรางความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
ไดแก การรวมกันทําบุญใหทาน การกอพระเจดียทราย
และเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การเลนสาดนํ้า
เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงรวมกัน นอกจากนี้ ยังสราง
ความรูสึกผูกพันกลมเกลียวตอบุคคลในสังคมเดียวกัน และ
สรางความรูสึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และ
สิ่งแวดลอมโดยการชวยกันทําความสะอาดบานเรือน
วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ตางๆ

ปฏิทินไทยในขณะนี้กําหนดใหเทศกาลสงกรานต
ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป และเปนวันหยุด
ราชการ อยางไรก็ตาม ประกาศสงกรานตอยางเปนทางการ
จะคํานวณตามหลักเกณฑในคัมภีรส รุ ยิ ยาตร ซึง่ แตโบราณมา
กําหนดใหวนั แรกของเทศกาล เปนวันทีพ่ ระอาทิตยยา ยออก
จากราศีมีนเขาสูราศีเมษ เรียกวา “วันมหาสงกรานต”
วันถัดมาเรียกวา “วันเนา” และวันสุดทาย เปนวันเปลี่ยน
จุลศักราชและเริม่ ใชกาลโยคประจําปใหม เรียกวา “วันเถลิงศก”
จากหลักการขางตนนี้ ทําใหปจ จุบนั เทศกาลสงกรานตมกั ตรง
กับวันที่ 14-16 เมษายน (ยกเวนบางป เชน พ.ศ. 2551 และ
พ.ศ. 2555 ที่สงกรานตกลับมาตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน)
ซึ่งบางปก็อาจจะตรงกับวันใดวันหนึ่ง

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

กิจกรรมตาง ๆ ในวันสงกรานต จะเห็นไดวา
สงกรานตเปนประเพณีที่งดงาม ออนโยน เอื้ออาทร และ
เต็มไปดวยบรรยากาศของความกตัญู ความเคารพซึ่งกัน
และกัน เปนประเพณีที่ใหความสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนมนุษยในสังคม โดยใชนํ้าเปนสื่อในการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางกัน มิใชเทศกาลแหงนํา้ อยางทีห่ นวยงาน
ของรัฐบางแหงกําลังดําเนินการเพือ่ สรางจุดขาย สรางรายได

เขาประเทศ จนสรางความเขาใจผิดใหเกิดขึ้นแกประชาชนทั่วโลก ไมเวนแมแตคนไทยดวยกันเอง ซึ่งกําลังจะหางไกลและ
หลุดลอยไปจากรากเหงาเดิมของประเพณีสงกรานตกันไปทุกที ประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางยาวนาน เชน
ประเพณีสงกรานตนี้ จึงยอมมีความหมายและมีคุณคา และความสําคัญตอผูปฏิบัติ ชุมชนและสังคมเปนอยางยิ่ง กลาวคือ
วันสงกรานตเปนวันแหงความรัก ความผูกพันในครอบครัวอยางแทจริง สมัยกอนพอแมจะเตรียมเสื้อผาใหม
พรอมเครื่องประดับใหลูกหลานไปทําบุญ ลูกหลานก็จะเตรียมเสื้อผาเครื่องนุงหมใหผูใหญไดสวมใสหลังการรดนํ้าขอพร
ปจจุบันเมื่อถึงวันสงกรานตทุกคนจะหาโอกาสกลับบานไปหาพอแมรดนํ้าขอพร เพื่อเปนสิริมงคลในการเริ่มตนปใหมและ
เปนกําลังใจกันและกันในการดํารงชีวิตอยูตอไป
วันสงกรานตเปนวันแหงการแสดงความกตัญู โดยการปรนนิบตั ติ อ พอแมและผูม พี ระคุณทีม่ ชี วี ติ อยู และทําบุญ
อุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว
วันสงกรานต เปนวันทีก่ อ ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เชน การไดพบปะสังสรรครว มกันทําบุญ และ
การละเลนสนุกสนานรื่นเริงในยามบายหลังจากการทําบุญ โดยการเลนรดนํ้าในหมูเพื่อนฝูงและคนรูจักและการละเลน
ตามประเพณีทองถิ่น
สงกรานตเปนประเพณีทกี่ อ ใหเกิดความเอือ้ อาทรตอสิง่ แวดลอม เพราะในวันนี้ทกุ คนจะชวยกันทําความสะอาด
บานเรือน สิ่งของเครื่องใชทุกอยางใหสะอาดหมดจดเพื่อจะไดตอนรับปใหมดวยความแจมใส เบิกบาน นอกจากนี้ยังควร
ชวยกันทําความสะอาดวัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ของหนวยงานตางๆ ดวย
วันสงกรานต เปนวันทําบุญครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยการทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟงเทศน
ปฏิบัติธรรม และสรงนํ้าพระ ในการทําบุญใหทาน ซึ่งถือเปนการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ และการถือศีล
ปฏิบัติธรรมซึ่งเปนเหตุแหงความเจริญรุงเรืองของชีวิต และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาไดจนถึงปจจุบัน

ที่มา :
https://www.gotoknow.org/posts/351300
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=11533&ﬁlename=index2012
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

♦ เนื้อที่ 8 ไร ซอยปาไมประชาอุทิศ ถนนรัตนาธิเบศร ต.บางรักใหญ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา 168,000,000 บาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ
สังกัดยานพาหนะ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 090-096-0176
♦ เนือ้ ที่ 76 ไร ต.ตลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หนากวาง 535 เมตร
ลึก 215 เมตร ติดถนนเลียบคลองรพีพัฒน ราคา ไรละ 1,500,000 บาท สนใจ
ติดตอ นางกฤติกา ศรีบงั คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-889-9474, 02-218-5055
♦ เนื้อที่ 40 ตร.ว. ซอยมิตรไมตรี 24 ถนนประชารวมใจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ราคา 400,000 บาท สนใจติดตอ นางภาริณี ไพจิตรโยธี
ศูนยพฒ
ั นกิจและนิสติ เกาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 084-022-5465
♦ เนื้อที่ 120 ตร.ว. ซอยมิตรไมตรี 24 ถนนประชารวมใจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ราคา 1,300,000 บาท สนใจติดตอ นางภาริณี ไพจิตรโยธี
ศูนยพฒ
ั นกิจและนิสติ เกาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 084-022-5465

ขายบานพรอมที่ดิน

♦ หมูบ า นศุภลักษณ เนือ้ ที่ 27 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ นายชัยภัทร จันทินมาธร ขาราชการบํานาญ
โทร. 084-536-5925 หรือที่ นางสาวกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 0-2218-0555 ตอ 1205, 089-451-2565
♦ หมูบานสวนฟารม เนื้อที่ 60 ตร.ว. ถนนพระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สุมทรสาคร ราคา 1,850,000 บาท สนใจติดตอ นางสุดศรี วงศนุช
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-906-5615
♦ หมูบ า นทุง สองหอง เนือ้ ที่ 19.5 ตร.ว. ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงทุง สองหอง
เขตตลาดขวัญ กรุงเทพฯ ราคา 580,000 บาท สนใจติดตอ นายพารา รืน่ สุนทร
คณะเภสัชศาสตร โทร. 089-751-7754

ขายทาวนเฮาส

♦ หมูบ า นชมฟา เนือ้ ที่ 27 ตร.ว. ถ.รังสิต-นครนายก 64 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(ตอเติมแลว เฟอรนิเจอร ประตูรั้วอัลลอยด 3 หองนอน 2 หองนํ้า หองทํางาน
จอดรถได 2 คัน) ราคา 2,200,000 บาท สนใจติดตอ นายกําธร จิรวาณิชชัยกุล
คณะวิทยาศาสตร โทร. 089-059-9118

ขาย/ขายดาวนคอนโดมิเนียม

♦ ลุมพินีวิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด เนื้อที่ 23.17 ชั้น 28 ติดถนน
แจงวัฒนะ ใกลแนวรถไฟฟาสายสีชมพู ถนนแจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.นนทบุรี
ราคา 1,440,000 บาท (พรอมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องทํานํ้าอุน
เครือ่ งดูดควัน เพอรนเิ จอรบวิ อินน) สนใจติดตอ นางสุมามาลย รัตนอักษรศิลป
ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ โทร. 083-891-4669
♦ ขายเอือ้ อมรสุขคอนโดมิเนียม ชัน้ 6 เนือ้ ที่ 28 ตร.ม. ถ.รามคําแหง 1
(เฟอรนิเจอรครบ เดินทางสะดวก ใกลแอรพอรตลิ้งรามคําแหง) ราคาขาย

690,000 บาท สนใจติดตอ คุณชัญญะนิษฐ นีสันเทียะ สํานักบริหารกิจการ
โทร. 082-425-3444
♦ ขายคอนโด โครงการ My Villa Bangna ชั้น 10 เนื้อที่ 38.43
ตร.ว.พรอมฟอรนเิ จอร ยานบางนาสรรพวุธ หางจากแยากบางนา 700 เมตร
ราคา 1,500,000 บาท สนใจติดตอ รศ.สมโภชน ทองแดง คณะครุศาสตร
โทร.089 111 1605, 081 644 4477

ขายรถยนต

♦ BENZ รุน C200 ป 2001 Compressor สีเขียวนํ้าเงิน เครื่องยนต
1,998 ซีซี ราคา 585,000 บาท (รถทูต นําเขาจากประเทศเยอรมนี)
สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 08-512-0247
♦ HONDA รุน Civic ป 2009 สีบรอนซเงิน เครื่องยนต 1,800 ซีซี
ราคา 520,000 บาท ฟรีประกันภัยชั้น 1 ไมเคยเกิดอุบัติเหตุหนัก รถผูหญิง
เปนเจาของและขับเอง สนใจติดตอ นางสุมามาลย รัตนอักษรศิลป
ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ โทร. 083-891-4669

อื่นๆ

♦ รับเหมาถมที่ หิน ดิน ทราย เศษปูน ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด สนใจ
ติดตอ นายไวพจน จันทรอน คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 089-077-6601
♦ บริการใหเชารถตูพ รอมคนขับ เพือ่ การเดินทางทองเทีย่ วเปนหมูค ณะ
ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงานตลอดจนการเดินทางพักผอนกับครอบครัว เพื่อนฝูง
ในวันหยุด ยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
โทร. 087-099-6969
♦ บริการรถตูรับสง จุฬาฯ-ออมใหญ ผานหมูบานเศรษฐกิจ เที่ยวเชา
04.30 น. เที่ยวเย็น 17.00 น. สนใจติดตอ นายสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์
โทร. 02-218-3686-87
♦ รั บ จ า งขั บ รถ ในวันเสาร-อาทิตย-หยุดนักขัตฤกษ กรุงเทพฯ
ตางจังหวัด ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย มีใบขับขี่สวนบุคคล ขนสงสาธารณะ สนใจ
ติดตอ นายชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สังกัดสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
โทร. 087-7076-3539, 0-2461-0221
♦ บริการเคลือ่ นยายศพผูเ สียชีวติ บริการโลงศพ จัดดอกไมหนาหีบศพ
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-073-1069
♦ อบรมฟรี เรื่องการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปเห็ดถั่งเชาสีทอง ชําระ
คาสถานที่และคาอาหาร 900 บาทตอคน สนใจติดตอ นายณรงค คงเจริญ
สมาชิกสมทบ โทร. 095-712-5876
♦ จําหนาย สารสกัดถั่งเฉา 8 in 1 บรรจุ 30 แคปซูล เลขที่ อย.
13-1-13557-1-0015 สรรพคุณ ลดอาการภูมแิ พ หอบ ไอเรือ้ รัง หลอกลมอักเสบ
เสริมประสิทธิภาพการทํางานของตับและไต กําจัดสารอนุมูลอิสระ และกระตุน
ระบบภูมคิ มุ กัน รักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศดวยธรรมชาติ สนใจสัง่ ซือ้
ราคาพิเศษ ติดตอ นายณรงคพล คงเจริญ สมาชิกสมทบ โทร. 095-712-5876

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายสุภาพ ภูประเสริฐ
นายจํานง รัฐวิเศษ
นางสละ ยี่สุนหลวง
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คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร

นายสมชาย จุลเชาว
สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม.
นายจํานง บุญธรรมมา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

วิธีเลน
ล
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ว
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ม
หนาน

เกม

“Crossnumber”
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สวนที่หนึ่ง

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

ÁÕ¹Ò¤Á 2558 ตอบ 1. บางแสน
คํา 3. พระธาตุพนม
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

5. เขาพนมรุง
7. ภูกระดึง
9. เกาะสมุย

แนวนอน

แนวตั้ง

1.
3.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
14.
15.

2.
4.
5.
6.
9.
11.
12.
13.
14.
16.

25 x 90 = ?
101 x 60 = ?
55 x 45 = ?
241 x 25 = ?
380 x 25 = ?
50 x 94 = ?
36 x 90 = ?
250 x 121 = ?
321 x 25 = ?
102 x 25 = ?

56 x 90 = ?
250 x 250 = ?
38 x 60 = ?
450 x 150 = ?
338 x 250 = ?
85 x 45 = ?
150 x 150 = ?
56 x 50 = ?
250 x 35 = ?
362 x 25 = ?

ง คําถามประจําเดือน เม.ย. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา
เงินเฉลี่ยคืน ที่เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 มีอะไรบ้าง?
แบบที่
1.
2.
3.
4.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู อัตราใหม

อัตราเงินเฉลี่ยคืน อัตราใหม

à©ÅÂ
2. ฟารมจระเข
4. ดอยสุเทพ
6. เมืองโบราณ
8. เขาดินวนา
10. แกงกระจาน

สวนที่สอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีแอพพลิเคชั่น
ที่ใหบริการตรวจสอบขอมูลสวนตัวของสมาชิก
บนโทรศั พ ท ส มาร ท โฟน โดยแอพพลิเคชั่นนี้
มีชื่อวา CUCOOP Member

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มีนาคม 2558
จับรางวัลโดย

นายไพโรจน แกวมนูญ สังกัด ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 341 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นางสาวอรสา แสงแกว
2. นางธัญทิพย ศรเศรษฐศักดิ์
3. นายอํานวย เอี่ยมทวม
4. นางสาววัชรินทร วีณุตตรานนท
5. นางสาววันเพ็ญ พรเจริญ

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

220975 แพทยศาสตร
223449 สถาบันภาษา
2411964 โรงพิมพแหงจุฬาฯ
300554 เศรษฐศาสตร
320645 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

ตอบถูก 310 คน ตอบผิด 31 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
6. นางสาวพรพรรณ เมืองประสิทธิ์
7. นายณัฐศิวะ เทพมณี
8. นางสาวศิริกัญญา ปณฑิตานนท
9. นางสาวกันยารัตน อภิรักษสกุล
10. นางสาวชญานุช รุงโอฬาร

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

380720
391136
484916
512006
E70241

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
วิศวกรรมศาสตร
สํานักงานมหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร
สมาชิกสมทบ

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

มุ มถามมา-ตอบไป ฉบับนี้ขอรวบรวมคําถามและคําตอบ ในการสัมมนาสมาชิกชั้นนํา รุนที่ 1
ประจําป 2558 เพื่อในสมาชิกรับทราบขอมูลอันเปนประโยชนในการรับขาวสารสหกรณตอไป
¤íÒ¶ÒÁ : ระหวางทีส่ หกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด เขาสูแ ผนฟน ฟู กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีคาํ แนะนําใหสหกรณออมทรัพย
ตอบ :

จุฬาฯ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญอีกหรือไม? และเหตุใดจึงตองตั้งหนี้สงสัยจะสูญ?
การจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกูนนั้ เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชัน้ ลูกหนีเ้ งินกูและการเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญ พ.ศ.2544 ประกอบกับคําแนะนําของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดรบั หนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ แนะนําใหต้งั หนี้สงสัยจะสูญ จํานวนเงิน 80.9 ลานบาท
หากปหนาไมมหี นังสือแนะนําจากกรมตรวจบัญชีสหกรณมาอีก ใหต้งั หนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนเดิมที่ตัดในป 2557

¤íÒ¶ÒÁ : โดยทัว่ ไปแลวลูกหนีม้ กั จะขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือทีเ่ รียกวา Hair Cut ในระหวางทีส่ หกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด
ตอบ :

เขาสูแผนฟนฟู สามารถขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดหรือไม?
หนี้สิ้นที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ติดคางอยูกบั สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จะไดครบทุกบาท ทุกสตางค จะไดชา
หรือเร็ว ขึ้นอยูกระบวนการฟนฟู ไมมกี าร Hair cut

¤íÒ¶ÒÁ : หลังจากศาลมีคาํ สัง่ ใหสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด เขาสูแ ผนฟน ฟูแลว สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ มีแนวทาง
ตอบ :

ในการดําเนินการตอไปอยางไร?
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ในฐานะเจาหนีม้ ปี ระกัน ตองยืน่ คําขอรับชําระหนีต้ อเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย ณ สํานักฟนฟูกจิ การ
ของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ภายในกําหนดเวลา 1 เดือน นับแตวนั โฆษณาคําสัง่ ใหฟนฟูกจิ การและตั้งผูทาํ แผน สหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด (7 เมษายน 2558) ซึ่งจะครบกําหนดยื่นคําขอรับชําระหนี้วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

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

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
เรื่อง สหกรณไดรับการยกเวนภาษีใดบาง?
1. สหกรณไมตองถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตองพิจารณาจากประมวลรัษฎากรมาตรา 69 ทวิ กําหนดใหสมาคมสหกรณ ซึ่งมิใชบริษัท
หางหุนสวนนิติบุคคล ตองถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ดอกเบี้ยเงินฝากระหวางสมาชิกกับสหกรณ เงินฝากระหวางสหกรณกับสหกรณ
2. สหกรณไดรับการยกเวนภาษีเฉพาะกิจการใหกูยืมเงินกับสมาชิกสหกรณ โดยพิจารณาจากประมวลรัษฎากร มาตรา 91/3 ใหยกเวน
ภาษีธุรกิจเฉพาะมาตรา 91/3 ใหหมายความรวมถึงสหกรณประเภทอื่นๆ ซึ่งใหเงินกูยืมแกสมาชิกหรือใหกูยืมแกสหกรณอื่น โดยในหนังสือ
ที่ กค 0802/04717 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2535 จากหนังสือดังกลาว ทําใหสมาชิกสหกรณไดรับการ ยกเวน ดังนี้
2.1 ดอกเบี้ยประเภทเงินฝากออมทรัพยที่สมาชิกไดรบั จากสหกรณ
2.2 สมาชิกไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากรณีไดรับเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนจากการเปนสมาชิกสหกรณ
2.3 สมาชิกไดรบั การลดหยอนดอกเบี้ยเงินกู เพื่อซื้อ – เชาซื้อ หรือสรางอาคาร ที่อยูอาศัยจากการกูยืมเงินจากสหกรณ แตดอกเบี้ยนั้น
ไดรับการลดหยอนไมเกิน จํานวน 10,000 บาท
เห ตุผลดังกลาวขางตน เนื่องจากสหกรณเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ มิใชนิติบุคคล หรือบริษัท หรือหางหุนสวน ตามมาตรา
39 (3) แหงประมวลรัษฎากร สหกรณจงึ ไมมหี นาที่เสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลตามที่กลาวขางตน
3. สําหรับภาษีอื่นๆ เชนภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีปายรานคา ภาษีมูลคาเพิ่ม ผูเกี่ยวของกับสหกรณตองศึกษา ปรึกษาฯ
กับเจาหนาที่จากกรมสรรพากรหรือเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนทองถิ่นในแดนดําเนินงานของสหกรณ
4. สําหรับคาธรรมเนียม ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ไดรับการยกเวนแนนอน ซึ่งคาธรรมเนียมมิใชภาษี
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ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

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

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาชือ่ บัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

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

