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โรคพิษสุนัขบานารู
ทําบุญให ไดบุญ
เงินกูสามัญถึงเวลาเปลี่ยน
เชิญเขียนบทความ
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ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 3
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
...ทุกคนจําเปนตองหมัน่ ใชปญ
 ญาพิจารณาการกระทําของตนใหรอบคอบอยูเ สมอ ระมัดระวัง
ทําการทุกอยาง ดวยเหตุผล ดวยความมีสติ และดวยความรูตัว เพื่อเอาชนะความชั่วรายทั้งมวล
ใหไดโดยตลอด และสามารถกาวไปถึงความสําเร็จที่แทจริงทั้งในการงานและการครองชีวติ ...
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและ
อนุปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๑๕
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖

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.ทิลดิส 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)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
2
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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

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.)

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

เชยโชติ
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

นางสาวปยวรรณ
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
รอยละ 5.50
(ตั้งแต 30 ธันวาคม 2557)

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 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / 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

2556

2557

ม.ค. 2558

14,910

15,320

15,373

1
11,340
3,569

1
11,468
3,851

1
11,488
3,884

34,095,197,726.03 34,270,020,165.65 34,329,560,640.55
4,834,002,053.88
5,237,213,789.56 5,254,677,302.83
9,807,796,089.58 10,669,417,544.10 10,729,938,599.87
19,037,467,461.09 18,084,273,452.48 17,955,288,863.31
548,674,712.35
789,271,784.77
722,575,551.49
16,542,934,756.82 15,394,880,813.88 15,314,975,749.27
1,945,857,991.92
1,900,120,853.83 1,917,737,562.55
415,932,121.48
279,115,379.51
389,655,874.54
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

18,007,315,880.17 17,969,825,008.24
5,300,000,000.00 5,130,000,000.00
11,659,513,566.26 11,797,390,080.44
845,575,413.08
815,312,491.51
202,226,900.83
227,122,436.29

14,907,896,394.33
11,204,881,880.00
1,838,859,389.01
737,440,085.08
133,660,103.65
993,054,936.59

16,262,704,285.48 16,359,735,632.31
11,932,198,250.00 11,934,269,830.00
1,989,886,203.09 1,989,886,203.09
763,513,079.43
762,604,325.21
540,211,576.58 1,591,856,480.73
1,036,895,176.38
81,118,793.28

1,618,817,830.55
210,346,369.52
454,585,758.48
858,321,323.19
95,564,379.36

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

625,762,893.96
532,093,956.14
93,668,937.82

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

60,045,791.92
44,639,951.19
15,405,840.73
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ประธานแถลง
ผมเขารับตําแหนงประธานกรรมการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 พรอมนําคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54 บริหารสหกรณ
ของเรา จากการที่สหกรณนั้นเปนองคกรสวัสดิการสูงสุด เปนการรวมคนที่มีอุดมการณเดียวกันมารวมกันชวยเหลือ
พึ่งพากัน มิใชองคกรที่แสวงหากําไรสูงสุดดังเชน บริษัท หรือสถาบันการเงินอื่น ผมและคณะกรรมการตอง
บริหารงานดวยอุดมการณสหกรณ และเปาหมายสูงสุดที่จะทําใหกิจการของสหกรณเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
สรางความมั่นคงใหองคกร และสรางความเชื่อมั่นใหแกหมูมวลสมาชิก ยกระดับเศรษฐกิจของสมาชิกใหดีขึ้น
ใหสมาชิกสามารถชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกัน รวมกันเปนนํ้าหนึ่งใจเดียว และพึ่งพาอาศัยกัน
และกันได นอกจากจะพัฒนาสมาชิกของเราเองแลว สหกรณยังมีภารกิจในการชวยพัฒนาขบวนการสหกรณ และ
ชวยเหลือสังคม เพื่อใหทุกสวนเจริญเติบโตไปพรอมๆ กันอีกดวย ดังนั้น แผนการบริหารงานของผม จึงประกอบ
ไปดวย 4 M คือ
Man (ดานบุคคล) ประกอบดวย สมาชิก กรรมการผูป ระสานงาน เจาหนาที่ ผูต รวจสอบกิจการ ผูต รวจสอบบัญชี
ผูตรวจการสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งทั้งหมดตองเขาใจและประสานงานกันไดเปนอยางดี เพื่อขับเคลื่อน
สหกรณเราไปอยางราบรื่น
Money (ดานการเงิน) ตองนําเงินทุนทีม่ ขี องสหกรณ สรางผลกําไร เพือ่ ตอบแทนตอสมาชิกอยางเหมาะสม ในสวนของ
ดอกเบี้ยตางๆ เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินทุนสวัสดิการ และนําสวนหนึ่งชวยเหลือขบวนการสหกรณและสังคม
สวนรวมดวย
Materials (ดานเครือ่ งมืออุปกรณ) คือตองมีอปุ กรณในการทํางานทีค่ รบครัน อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลา
และสรางความพึงพอใจใหกับมวลสมาชิกทั้งหลาย
Management (ดานการจัดการ) แบงเปน การจัดการคน การจัดการเงิน และการจัดการอุปกรณ ซึ่งตองมี
การวางแผนงานใหเปนระบบที่ชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผนงาน ติดตามผลใหตรงตอเวลา และตองจริงจัง จริงใจ
กับการจัดการนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกดานตางๆ นั่นเอง
นอกจาก 4 M ที่สําคัญในการบริหารงานผม คณะกรรมการ และเจาหนาที่ทุกคนยังยึดถือจริยธรรมองคกร
ประกอบอีกดวย คือ ตองบริหารและดําเนินงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได และใสใจสังคมเพื่อไปสู
เปาหมายสูงสุดที่ตั้งไว
สุดทายผมสัญญากับสมาชิกทุกทานไดเลยวา ผมจะสรางสหกรณของเราให ทุนเรือนหุน...มากมาก เงินรับฝาก
...เนืองนอง ทุนสํารอง...เบอะบาน และ สวัสดิการ...เยอะแยะ เพื่อสมาชิกของเราทุกคนนะครับ
มีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมติดตอผมโดยตรงไดที่ 081-617-1358 ผมพรอมบริการสมาชิกตลอดครับ
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ¹‹ÒÃÙŒ
พอเขาชวงหนารอนที่มีอากาศรอนอบอาวแบบนี้ โรคสุดฮิตในสุนัขและแมว ที่คนรักสัตวมักจะ
พูดถึงก็คอื "โรคพิษสุนขั บา" ซึง่ ถือแมวา โรคนีไ้ มเกีย่ วกับความรอนของอากาศเลยก็ตาม แตกม็ กั พบได
บอยชวงนี้ และทีส่ าํ คัญ โรคนีถ้ อื วาเปนโรคจากสัตวทสี่ ามารถติดตอสูค นทีม่ ี “อันตรายถึงชีวติ ” ทีเดียวครับ
หลายคนมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาเชน “โรคพิษสุนัขบาเปนเฉพาะในสุนัข
เทานัน้ !” “ลูกสุนขั ไมเปนโรคพิษสุนขั บาหรอก!” “ฉีดวัคซีนครัง้ เดียว ก็จะปลอดภัย 100% แลวละ”
หรือแมแต “ถาโดนสุนัขบากัดใหเอารองเทาแตะตีแผลหรือเอานํ้าปลาราดแผล” เปนตน ซึ่งเปน
ความเชื่อที่ “ผิด” ครับ วันนี้เรามารูจักโรคนี้กันครับ
โรคพิษสุนัขบา หรือ โรคกลัวนํ้า ภาษาอังกฤษเรียกวา Rabies เปนโรคติดตอที่รายแรง เกิดจาก
เชื้อไวรัส มักเกิดจากการถูกกัดหรือขวนโดยสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไมวาจะเปน สุนัข แมว หนู โค กระบือ
แพะ แกะ มา สุกร คางคาว กระตาย หรือจิงโจบิน เปนตน ในปจจุบันยังไมมีทางรักษาใหหายครับ
ที่สําคัญ “มีอันตรายถึงชีวิต” แตเราสามารถ “ปองกันได” ครับ

ÊÒàËµØ

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อวา Rabies virus โดยเชื้อไวรัสจะอยูในนํ้าลาย ชองทางการติดตอสูคน
ที่พบบอย คือ การถูกกัด และเชื้อเขาทางบาดแผล

¡ÒÃµÔ´µ‹Í¢Í§âÃ¤

เชื้อไวรัสจะออกมากับ “นํ้าลาย” ของสัตวที่ติดเชื้อ และเขาสูรางกายของคนทาง “บาดแผล”
ที่สัตวกัด ขวน หรือเลีย นอกจากนี้ยังเขาทางเยื่อเมือก เชนในชองปาก จมูก หรือตาอีกดวย จากนั้น
เชื้อจะเดินทางไปยังสมองโดยผานทางเสนประสาท

ÍÒ¡ÒÃ

หากปลอยไวจนอาการของโรคปรากฏแลว จะทําใหเสียชีวิตไดครับ ระยะเวลาการเกิดโรคนั้น
ขึ้นอยูกับปริมาณเชื้อที่เขาแผล ขนาดและความลึกของแผล รวมถึงตําแหนงที่เชื้อเขา ถาใกลสมองมาก
เชื้อจะไปถึงสมองไดเร็วครับ

ÍÒ¡ÒÃËÅÑ¡æ ¢Í§âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒã¹ÊØ¹Ñ¢áº‹§à»š¹ 3 ÃÐÂÐ ä´Œá¡‹

1. ระยะเริ่มแรก จะมีอารมณและอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม
2. ระยะตืน่ เตน เริม่ มีอาการทางประสาท กระวนกระวาย หงุดหงิด ไมอยูน งิ่ แสดงอาการแปลกๆ
เชน งับลม กัดแทะทุกอยางที่ขวางหนา เริ่มเกิดอัมพาตของกลามเนื้อกลองเสียง ลิ้นหอย นํ้าลายไหล
ขาหลังเริ่มออนเปลี้ย และเริ่มเขาสูระยะเปนอัมพาต
3. ระยะอัมพาต เปนระยะสุดทาย จะเกิดอัมพาตทั่วตัวอยางรวดเร็ว และเสียชีวิตในที่สุด
เนื่องจากอัมพาตของระบบหายใจ ทําใหไมสามารถหายใจได
**สุนัขที่แสดงอาการแลว สวนใหญแลว มักมีชีวิตอยูไดไมเกิน 10 วัน

»ÃÐàÀ·¢Í§âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ

โรคพิษสุนัขบาที่พบมักมี 2 ชนิด คือ ชนิดดุรายและชนิดเซื่องซึม
1. ชนิดดุราย จะแสดงอาการดุราย เดินไป-มา กระวนกระวาย กัดโซ หรือกรงขังจนเลือดออก
โดยไมแสดงอาการเจ็บปวด บางรายจะวิง่ โดยไรจดุ หมาย กัดคนและสัตวทกุ ชนิดทีข่ วางหนา นํา้ ลายไหลยอย
คางหอย หางตก จากนั้นก็จะเริ่มมีอาการอัมพาต ขาเริ่มไมมีแรง วิ่งลําบาก เมื่อเกิดอัมพาตมากขึ้น
ขาทั้งสี่ก็จะหมดแรง แลวลมลงหมดสติ และตายภายใน 3-7 วัน หลังจากที่แสดงอาการ
2. ชนิดเซื่องซึม จะสังเกตไดยาก เนืองจากอาการปวยที่แสดงจะคลายโรคอื่นๆ เชน ไขหวัด ไข
หัดสุนัขในระยะแรก สัตวจะหลบไปอยูที่เงียบๆ อาจกัดคนหรือสัตวอื่นเมื่อถูกรบกวน จากนั้นจะเกิด
อัมพาต และตายในที่สุด สวนมากจะพบประเภทดุราย มากกวาแบบเซื่องซึม

¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤

โรคพิษสุนัขบาเกิดได “ทุกฤดูกาล” ไมไดเกิดเฉพาะในชวงฤดูรอนนะครับ แตชวงฤดูผสมพันธุ
ของสุนัข ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม มักจะมีการกัดกันเพื่อแยงชิงสุนัขตัวเมีย สุนัขตัวใด
ที่มีเชื้อโรคอยูก็จะแพรเชื้อติดไปยังสุนัขตัวอื่นไดงาย อีกทั้งฤดูรอนเปนชวงปดภาคเรียน โอกาสที่เด็ก
ถูกกัดจึงมีมากยิง่ ขึน้ (แตพอเขาสู AEC แลว ชวงการปดภาคเรียนเปลีย่ นไป หวังวาการระบาดคงไมมาก
เทาเดิมนะครับ)

โดย อาจารย นายสัตวแพทย ดร. ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

1. พาสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา ตั้งแตอายุ 3 เดือน และฉีดกระตุนอยางสมํ่าเสมอทุกป
(ปละครัง้ ) ทีพ่ งึ ระลึกเสมอวา ลูกสุนขั ก็มโี อกาสเปนโรคพิษสุนขั บา
ไดนะครับ และการฉีดวัคซีนก็ไมไดหมายความวาจะปองกันได
ทั้ง 100 เปอรเซ็น เพียงแตชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ไดเทานั้นครับ
2. เมือ่ ไดรบั สุนขั และแมวใหมมาเลีย้ ง ควรทราบประวัติ
การฉีดวัคซีน และที่สําคัญควรปรึกษาสัตวแพทย เพื่อขอ
คําแนะนําในการปองกันโรค
3. อยาปลอยใหเด็กเล็กเลนกับสุนขั หรือแมวทีไ่ มคนุ เคย
ตามลําพัง รวมถึงควบคุมไมใหแกลงหรือรบกวนสัตว เพราะ
มีความเสี่ยงตอการโดนงับสูงครับ
4. เลี่ยงการสัมผัสนํ้าลายของสัตวที่ไมมีประวัติการ
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
5. ไมควรใชมอื เปลาลวงปากหรือคอ เพือ่ ชวยเหลือสุนขั
หรือแมวที่แสดงอาการเหมือนมีอะไรติดคอ โดยที่ไมเห็นวา
สัตวคาบหรือกลืนอะไรลงไป เพราะนั่นอาจเปนอาการของ
โรคพิษสุนัขบาครับ
6. ไมคลุกคลีกับสัตวนอกบาน ที่ไมมีเจาของ หรือสัตว
ที่ไมทราบประวัติการ ฉีดวัคซีนแลวหรือยัง

¡ÒÃ»¯ÔºµÑ µÔ ¹ àÁ×Íè ¶Ù¡ÊØ¹¢Ñ áÅÐáÁÇ·Õäè Á‹·ÃÒº»ÃÐÇÑµÔ
¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹¡Ñ´

1. ลางแผลใหสะอาดทันที ดวยนํา้ สะอาดและสบูห ลายๆ ครัง้
2. ลางซํา้ ดวยแอลกอฮอล แลวใสยาฆาเชือ้ ในกลุม ไอโอดีน
เชน ทิงเจอร หรือโพรวิโดนไอโอดีน
3. รีบไปพบแพทย เพือ่ รับการฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก
และวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา
4. สังเกตอาการสัตวที่กัดเรา โดยกักบริเวณไวประมาณ
10-14 วัน
- ถาสัตวตายในชวงทีก่ กั บริเวณไวเอาซากไปสงตรวจ
โดยใหตัดหัว/หรือทั้งตัว ใสถุงพลาสติกชั้นหนึ่ง แลวเอาถุงนั้น
แชนํ้าแข็งอีกชั้นหนึ่ง (ตองระวังไมใหมือเราเปอนนํ้าลายสัตว)
สงสถานบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาโดยดวน ไดแก
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรมปศุสัตว โรงพยาบาลศิริราช
สถานชันสูตรโรคสัตวตางๆ เปนตน
**อยาปลอยใหซากสัตวเริ่มเนา เพราะจะไมสามารถหาเซลล
ในสมองที่ติดเชื้อไวรัสได
หมายเหตุ : การกักบริเวณเพือ่ ดูอาการสัตวนนั้ ตองมีอาหารและ
นํ้าใหกินตามปกติดวย เพราะถาสัตวที่กัดเรานั้นตาย จะมั่นใจ
ไดวาไมไดตายเพราะอดอาหาร หรือถูกทํารายจนตาย

**ÍÂ‹ÒÅ×Á¹Ð¤ÃÑºÇ‹Ò âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒà»š¹âÃ¤
·ÕÍè ¹Ñ µÃÒÂ¶Ö§ªÕÇµÔ áµ‹ÊÒÁÒÃ¶»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ¤ÃÑº**
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แวดวง สอ.จฬ.
■

¶ÇÒÂ¾Ò¹¾ØÁ‹ ÊÑ¡¡ÒÃÐ¾ÃÐºÔ´ÒáË‹§¡ÒÃÊË¡Ã³ä·Â

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
รวมถวายพานพุมสักการะพระอนุสาวรียพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย
เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

■

»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2557

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ พรอมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2557 และนําเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องตางๆ ใหสมาชิกรับทราบ ทั้งนี้หลัง
จากเสร็จสิ้นการประชุมฯ ไดมีการจับสลากรางวัล จํานวน 5,231 รางวัล มูลคารวมกวา 2 ลานบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ณ หอง
ประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

■

»ÃÐªØÁãËÞ‹ÇÔÊÒÁÑÞ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2558
¤ÃÑé§·Õè 1

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญวิสามัญ
ประจําป 2558 ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ พรอมคณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอเรือ่ ง
กําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูพรอมอัตราเงินเฉลีย่ คืนในแตละแบบ
ใหสมาชิกรับทราบ และ ผศ.ปริญญา ผองผุดพันธ ประธาน
คณะกรรมการศึกษาการธุรกรรมและนิตสิ มั พันธระหวางสหกรณ
ออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด นําเสนอเรื่อง รายงานผลการศึกษา
การธุรกรรมและนิตสิ มั พันธระหวางสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม 101
อาคาร 3 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.
■

ÃÑºÁÍº§Ò¹

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ชุดที่ 54 ประจําป 2557 นําโดย รศ.ดร.บัญชา
ชลาภิรมย ประธานกรรมการ ทําพิธีสงมอบงาน
ใหแกคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ประจําป 2558
นําโดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการ ไดมอบเกียรติบัตรใหแกกรรมการที่ครบวาระ เพื่อแสดงความยกยองชื่นชมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ทุมเท และ
เสียสละ เมื่อวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา

■ แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการกอตั้งหนวยงานตางๆ ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

พฤ. 29 ม.ค. 58

ครบรอบ 98 ป
คณะวิทยาศาสตร

ศ. 13 ก.พ. 58

ครบรอบ 29 ป
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

จ. 2 มี.ค. 58

ครบรอบ 32 ป
คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

■

ผูแทนสหกรณ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นางอารมณ โสตถิอํารุง
กรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
น.ส.ปยวรรณ เชยโชติ
กรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ

ผูแทนหนวยงาน
ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว
คณบดี

รศ.ดร.ทวีวงศ ศรีบุรี
กรรมการผูอาํ นวยการ

รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
รองคณบดีฝายบริหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร

¾Ô¸ÅÕ §¹ÒÁÊÑÞÞÒ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÃÐººàÍ·ÕàÍçÁ¡ÃØ§ÈÃÕ

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ นายพรสนอง ตูจินดา ประธาน
กลุมธุรกิจลูกคาธุรกิจ ธ.กรุงศรีอยุธยา และนายกฤษณ จันทโนทก ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญ สายงานกลยุทธลกู คาบุคคล และบริหารผลิตภัณฑ
เงินฝากการลงทุน ประกันภัย และธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมกันลงนามในสัญญาการใหบริการผานระบบเอทีเอ็มกรุงศรี เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการใชบริการฝาก-ถอนเงินของสมาชิกสหกรณผานระบบเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคาร
สํานักงานใหญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

9

·íÒºØÞãËŒä´Œ

ºØÞ

รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบัลล

¡ÒÃ·íÒºØÞ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ØÈÅ ËÃ×Í¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁ´Õã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò ÊíÒËÃÑºªÒÇºŒÒ¹·íÒä´Œ
ÊÒÁ·Ò§´ŒÇÂ¡Ñ¹ ¤×Í ·Ò¹ ÈÕÅ ÀÒÇ¹Ò àÃÒ¶¹Ñ´àÃ×èÍ§ãËŒ·Ò¹¡Ñ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò à¢ŒÒã¨Ç‹Òà¾ÃÒÐ
ÁÕÃÙ»¸ÃÃÁ ·íÒä´Œ§‹ÒÂ áÅÐÊÐ´Ç¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒà§Ô¹à»š¹µÑÇ¡ÅÒ§ä´Œ áµ‹ÍÒ¨ªÇ¹ãËŒà¼ÅÍ
¤Ô´Ç‹ÒãªŒËÅÑ¡¡ÒÃà´ÕÂÇ¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹¤×Í·íÒÁÒ¡¡çä´ŒÁÒ¡ «Öè§äÁ‹ãª‹
ในทักขิณาวิภังคสูตร มีพระพุทธพจนตอนหนึ่งวา “...ใหทานในสัตวเดียรัจฉานหวังผลทักษิณา
ไดรอยเทา ใหทานใน ปุถุชนผูทุศีลหวังผลทักษิณาไดพันเทา ใหทานในปุถุชนผูมีศีลพึงหวังผล ทักษิณาได
แสนเทา ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัด ในกามพึงหวังผลทักษิณาไดแสนโกฏิเทา ใหทาน
ในทานผูปฏิบัติเพื่อทํา โสดาปตติผลใหแจง พึงหวังผลทักษิณาจนนับไมไดจนประมาณไมได...”
นาจะสรุปไดเปนหลักการขอที่หนึ่ง การทําบุญดวยการใหทานนั้น ไดบุญเสมอ แตไดมากนอย
ตางกันมาก ขึ้นอยูกับประเภทผูรับ จําเปนตองเลือกผูรับใหดีจึงจะไดบุญมาก
การใหทานที่ไดผลอยางสมบูรณนั้นมีกลาวไวใน อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เสขปริหา
นิยวรรค ทานสูตร วาตองประกอบดวยองค ๖ ประการคือ องค ๓ เปนของทายก (ผูใ ห) ไดแก กอนใหทานเปน
ผูดีใจ ๑ กําลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส ๑ ครั้นใหทานแลวยอม ปลื้มใจ ๑ องค ๓ ของปฏิคาหก (ผูรับ)
ไดแก เปนผูปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ ๑ เปนผูปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อ กําจัดโทสะ ๑
เปนผูปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะ ๑ โดยมีพระพุทธพจนวา “...ประมาณบุญแหงทักษิณาทาน
ที่ประกอบดวย องค ๖ ประการอยางนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้นําสุขมาให มีอารมณเลิศ มีสุข
เปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไปเพื่อสิ่ง นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข
ดังนี้ ไมใชทําไดงาย...” เกี่ยวกับทายก (ผูให) มีแถมอีกนิดวา “...ทายกตอนรับปฏิคาหกดวยตนเอง ถวายทาน
ดวยมือตนเอง ยัญนั้น ยอมมีผลมาก...”
เปนการยํ้าหลักการขอที่หนึ่งในเรื่องการเลือกผูรับใหเหมาะสม และให หลักการขอที่สอง ผูให
ตองทําใจของตนเองใหดี ตั้งแตกอนให ขณะให และใหทานแลว คือดีใจเลื่อมใสปลื้มใจ และตามมาดวย
หลักการขอทีส่ าม ตองคํานึงถึงวิธกี ารใหดว ย ไดแก การตอนรับ ผูร บั ดวยความเคารพ และการใหดว ยมือตนเอง
ประเด็นหลังนี้ มีแสดงไวใน ปายาสิราชัญญสูตร ดวยวา เจาปายาสิใหทานแตมิได ใหทานโดยเคารพ

10

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

มิไดใหทานดวยมือของตน มิไดใหทานโดย ความนอบนอม ใหทานอยางทิง้ ให ไดขนึ้ สวรรคชนั้ จาตุมหาราช
แตอุตตรมาณพที่เปนเพียงเจาหนาที่ในการใหทาน แตใหทานโดยเคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทาน
โดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางทิ้งให ไดขึ้นสวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งสูงกวา เจาของทุนเสียอีก
หลายทานคงอยากรูวาใหทานแลวจะไดอะไร มีพระพุทธพจน ใน อังคุตตรนิกาย สัตตกอัฏฐก-นวกนิบาต มหายัญญวรรค ทานสูตร วา “...ในการใหทานนั้น บุคคลมีความหวังใหทาน มีจิต
ผูกพันในผล ใหทาน มุงการสั่งสมใหทาน ใหทานดวยคิดวาตายไปแลวจักได เสวยผลทานนี้ เขาผูนั้น
ใหทานนั้นแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมหาราช...สวนบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไมมีหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน ไมคิดวาตายไปแลวจักได
เสวยผลทานนี้แลวใหทาน แตใหทานดวยคิดวาทานเปนการดี เขาผูนั้นใหทานนั้นแลว เมื่อตายไปยอม
เขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส...” (ซึ่งสูงกวาชั้นจาตุมหาราช) สนใจจะใหทาน เพื่อไปสวรรค
ชัน้ ใดมีรายการใหเลือกได ซึง่ ยาว เกินกวาทีจ่ ะนํามาเสนอในทีน่ ี้ แตตรวจดูไดจากพระสูตรทีอ่ า งถึงขางตน
หลักการขอทีส่ ี่ ผลของทานแตกตางกันตามเจตนาของการใหทาน แตโดยหลักการแลวอยากนอย
จะไดมาก
สรุปวา การใหทานเพื่อใหไดบุญนั้น ผูใหสามารถกําหนดได โดย หนึ่งเลือกผูรับใหเหมาะสม
ถาเลือกไดตั้งแตระดับผูมีศีลขึ้นไปนาจะดี สองทําใจใหเหมาะสมตั้งแตกอนใหขณะใหและใหแลว สามวิธี
ใหตองใหดวยความเคารพ ใหดวยมือของตน และใหดวย ความนอบนอม สี่ตั้งเจตนาใหถูกตองวาจะให
เพื่ออะไรก็จะไดตามนั้น (ถาทําขอหนึ่งถึงขอสามไดถูกตองดวย)
ถาทานเห็นวาการทําบุญดวยการใหทานเปนเรื่องยุงยากเกินไป ก็นาจะพิจารณาการทําบุญ
ดวยวิธีอื่นที่อาจจะงายกวาและมีผลมากกวา เชน มีพระพุทธพจนในโอกขาสูตรวา “...ผูใดพึงใหทาน
ประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเชา ผูใดพึงใหทาน ประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลา เที่ยง ผูใดพึง
ใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเย็น ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา โดยที่สุดแมเพียงชั่ว
การหยดนํ้านมแหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยง โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดนํ้านมแหง
แมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุด แมเพียงชั่วการหยดนํ้านมแหงแมโค การเจริญ
เมตตาจิตนี้มีผลมากกวาทานที่บุคคลใหแลว ๓ ครั้งในวันหนึ่งนั้น...”
(พระสูตรที่อางถึง สามารถคนมาอานไดที่ www.84000.org)
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

ขาย/ขายดาวนคอนโดมิเนียม

♦ เนื้อที่ 12 ตร.ว. ในตรอกวัดราชนัดดา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(เปนที่ดินมีโฉนดกรรมสิทธิ์ อยูดานหลังศาลาวาการกรุงเทพฯ ริมคลอง
วัดราชนัดดาหรือริมคลองวัดเทพธิดาราม) ราคา 140,000 บาท ตอ ตร.ว. สนใจติดตอ
นายภัทรพล ศิริพิบูลย สมาชิกสมทบ โทร. 084-115-1299
♦ เนือ้ ที่ 2 ไร ถ.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ (อยูใ กลโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย) ราคา 3,500,000 บาท
สนใจติดตอ นางสมศรี บุญมาเลิศ คณะครุศาสตร โทร. 092-505-2878
♦ เนื้อที่ 8 ไร 1 งาน 40 ตร.ว ซ.ปาไมประชาอุทิศ ถ.รัตนาธิเบศ
แขวงบางรักใหม เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี (120 เมตรจากทางลงสถานีรถไฟฟา
สายสีมวง) ราคา 168 ลานบาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ สังกัด
สํานักงานระบบกายภาพ โทร. 090-9600-176

♦ ขายดาวน Haus 23 เนือ้ ที่ 24 ตร.ม. ถ.ลาดพราว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ราคา 400,000 บาท สนใจติดตอ นางมุกดา คูหิรัญ คณะวิทยาศาสตร
โทร. 089-899-5979
♦ ขายเอือ้ อมรสุขคอนโดมิเนียม ชัน้ 6 เนือ้ ที่ 28 ตร.ม. ถ.รามคําแหง 1
(เฟอรนิเจอรครบ เดินทางสะดวก ใกลัแอรพอรตลิ้งรามคําแหง) ราคาขาย
690,000 บาท สนใจติดตอ คุณชัญญะนิษฐ นีสันเทียะ สํานักบริหารกิจการ
โทร. 082-425-3444

ขายบานพรอมที่ดิน
♦ เนือ้ ที่ 32 ตร.ว. เลขที่ 214 ซ.ประชาอุทศิ 68 แยกซอย 9 ถ.ประชาอุทศิ
แขวง/เขตทุงครุ กรุงเทพฯ (รถยนตเขาได) ราคา 570,000 บาท สนใจติดตอ
นายกําพร ภิภักกิจ คณะรัฐศาสตร โทร. 089-693-8770
♦ หมูบานสัมมากร เนื้อที่ 120 ตร.ว. ถ.คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(5 หองนอน 5 หองนํ้า แอร 7 เครื่อง ครัวไทย-ครัวฝรั่ง ติดสโมสร ติดคลอง
ปรับปรุงอุปกรณในบานใหมกวา 2 ลานบาท) ราคา 14.9 ลานบาท สนใจติดตอ
นางสมพร ประภารธนาธร คณะวิทยาศาสตร โทร. 089-059-9118
♦ หมูบานเศรษฐี 2 เนื้อที่ 92.2 ตร.ว. อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ใกลหาง
แมคโคร) ราคา 3,700,000 บาท สนใจติดตอ นายจักรพันธ เมืองวัฒน
คณะวิศวกรรมกร โทร. 084-752-7616

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบานชมฟา เนื้อที่ 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

ขายรถยนต
♦ Volvo รุน S 80 ป 2002 สีบรอนซเงิน เครื่องยนต 2,500 ซีซี (แอร
วิทยุซดี /ี เทป แอรแบค เกียรออโต ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัต)ิ ราคา 350,000
บาท สนใจติดตอ นายสมบูรณ อินทรถมยา ขาราชการบํานาญคณะครุศาสตร
โทร. 084-531-2821
♦ Mitsubishi รุน Space Wagon ป 1993 สีเทาดํา เครื่องยนต
1,834 ซีซี ราคา 120,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวรัชชตา พรหมทอง
สํานักบริหารวิชาการ โทร. 081-906-0739
♦ HONDA รุน CRV ป 2002 สีบรอนซเงิน เครือ่ งยนต 2,000 ซีซ.ี (4 Wheel
Drive เปลี่ยนยางใหม 4 เสน เช็คและเปลี่ยนอะไหลกับศูนยตามระยะ ไมเคย
มีอุบัติเหตุหนัก วิ่งไมถึง 2 แสนกิโลเมตร เจาของขายเอง) ราคา 350,000 บาท
สนใจติดตอ นางปยนาถ เพชรจันทร คณะสหเวชศาสตร โทร. 081-628-2737

อื่นๆ
♦ บริการใหเชารถตูพ รอมคนขับ เพือ่ การเดินทางทองเทีย่ วเปนหมูค ณะ
ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงานตลอดจนการเดินทางพักผอนกับครอบครัว เพื่อนฝูง
ในวันหยุด ยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
โทร. 087-099-6969
♦ อบรมฟรี เรื่องการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปเห็ดถั่งเชาสีทอง
ชําระคาสถานทีแ่ ละคาอาหาร 900 บาทตอคน สนใจติดตอ นายณรงค คงเจริญ
สมาชิกสมทบ โทร. 095-712-5876
♦ รับจางขับรถ ในวันเสาร-อาทิตย-หยุดนักขัตฤกษ กรุงเทพฯ ตางจังหวัด
ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย มีใบขับขี่สวนบุคคล ขนสงสาธารณะ สนใจติดตอ
นายชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สังกัดสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
โทร. 087-7076-3539, 0-2461-0221

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
• นายลออ
• นายเอม
• นายศรีสมบูรณ
• นางไพพรรณ
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คัชวะรัง
อินทกรณ
อวมกุล
ฉิมจาด
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สํานักบริหารระบบกายภาพ
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร

• นายมิ่งศักดิ์
• นายเอกพงษ
• นายทองเย็น
• นางเพ็ญศรี

ตั้งตระกูล
ปดสําราญ
สังขประสิทธิ์
วราราษฎร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะนิเทศศาสตร

เกม

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
น
หนา สวนที่หนึ่ง
1.
2.
3.
4.
5.

แสบนาง
จรฟะเขามร
พนธาพตุมระ
ดอพเทสุย
รุงพนมเขา

“เที่ยวทั่วไทย”

วิธีเลน àÃÕÂ§µÑÇÍÑ¡ÉÃ·ÕèÇÒ§ÊÅÑº·Õè¡Ñ¹ä»ÁÒ ã¹áµ‹ÅÐ¢ŒÍàÊÕÂãËÁ‹ à¾×èÍãËŒä´Œ
Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñé§ 10 áË‹§¢Í§ä·Â

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

6.
7.
8.
9.
10.

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

โบณเมือราง
ภูงดึกระ
วนเขาดินา
เกยมุสาะ
นกระแกจาง

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

ง คําถามประจําเดือน มี.ค. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

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

สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ มีแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ หบริการ
ตรวจสอบขอมูลสวนตัวของสมาชิกบนโทรศัพทสมารทโฟน

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีชื่อวา

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

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2558
à©ÅÂ
คําตอบ

สวนที่หนึ่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พระกุณฑลพาน
พระขนอง
พระเทวัน
พระมังสา
พระโลมา
พระกัจฉะ
ทรงพระสําอาง
รัดพระองค
ธารพระกร
ทรงเครื่อง

...................................................................................................................................................

พี่เขย, นองเขย
ไมเทา
เนื้อ
รักแร
ตุมหู
เข็มขัด
ทาเครื่องหอม
แตงตัว
ขน
หลัง

à©ÅÂ

สวนทีผลการประชุ
่สอง มสมาชิกแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2557

เงินปนผล รอยละ 6.10
เงินเฉลี่ยคืน รอยละ 48.00

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กุมภาพันธ 2558
จับรางวัลโดย

นายสายหยุด อินทร สังกัด ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 336 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. นางวาสนา ทิมรัตน
2. นายพนม ทับวิชา
3. นางชลาลัย ตัญเจริญสุขจิต
4. นางสาวพัชรี นิ่มทอง
5. นางรังสิมา กองเงิน

212939
320978
410793
431511
471286

คณะ / สังกัด
โรงพิมพแหงจุฬาฯ
วิศวกรรมศาสตร
ครุศาสตร
เศรษฐศาสตร
ทันตแพทยศาสตร

ตอบถูก 328 คน ตอบผิด 8 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
6. นายสนาม เจิมขุนทด
7. นางสาวเกศมณี ใหมตา
8. นางสาวปฐมลักษณ สุเวชวณิชย
9. นายธิตินนท จุยเจนรบ
10. นางสาวธมกร สวนขยัน

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

512458
530221
552782
E12560
E52478

โรงพิมพแหงจุฬาฯ
ทันตแพทยศาสตร
กิจการวุฒยาจารย
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9 â·Ã. 0-2218-0555
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คําถามจากสมาชิก :

µÍºä»
1
มที่

คําถา

การประชุมใหญสามัญประจําป กับการประชุมใหญวสิ ามัญประจําปตา งกันอยางไร
ทําไมในปที่ผานมาตองมีการเชิญสมาชิกเขาประชุมใหญวิสามัญประจําป
¤íÒµÍº
การประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญประจําป ไดกําหนดไวในขอบังคับสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอ 37 เปนตนไป โดยสรุปไดดังนี้
1.

การประชุมใหญสามัญประจําป จัดขึ้นปละหนึง่ ครั้งภายในระยะเวลาที่สหกรณกาํ หนดนับแตวนั สิน้ ปบญ
ั ชี
เปนการรายงานผลการดําเนินการของสหกรณในปที่ผานมาใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลตางๆ เชน บัญชี
รายรับ รายจาย บัญชีงบดุล การพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ เปนตน
เพือ่ ขอมติอนุมตั ริ บั รองระเบียบวาระการประชุมจากสมาชิกในทีป่ ระชุมฯ การประชุมใหญสามัญประจําป
สหกรณจะมีหนังสือ แจง วัน เวลา และสถานที่ใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน สมาชิกทุกคน
มีหนาทีเ่ ขารวมการประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณฯ นัดหมาย เพือ่ รับฟง ใหขอ เสนอแนะ และลงมติในระเบียบวาระ
นัน่ เปนการทีส่ มาชิกจะชวยสอดสองดูแลกิจการของสหกรณฯ อีกทางหนึง่ การประชุมใหญสามัญประจําป
ของทุกๆ ปนั้น ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
รอยคน จึงจะเปนองคประชุม

2.

การประชุมใหญวิสามัญประจําป ก็คือการประชุมสมาชิกของสหกรณอีกแบบหนึ่ง แตเปนการประชุม
ครั้งอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมใหญสามัญประจําป โดยวาระการประชุมใหญวิสามัญนั้นอาจเปน
เรื่องเรงดวน หรือการแกไขระเบียบขอบังคับใดๆ ที่จะตองนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อขอมติพิจารณา

ในปที่ผานๆ มาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีการเชิญสมาชิกเพื่อประชุมใหญวิสามัญประจําปมาแลวหลายครั้ง เชน ลาสุด
ป พ.ศ. 2558 สหกรณเชิญสมาชิกประชุมใหญวสิ ามัญ เนือ่ งจากมีวาระแจงเพือ่ ทราบแกทปี่ ระชุมฯ คือ เรือ่ งกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู
พรอมอัตราเงินเฉลี่ยคืนในแตละแบบ เพื่อใหสมาชิกเลือกแบบใดแบบหนึ่งไดตามความสมัครใจ และเรื่องรายงานผลการศึกษา
การทําธุรกรรมและนิตสิ มั พันธระหวางสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตคลองจัน่ จํากัด นัน่ เอง
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
การยกเวนภาษีเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน
หากสมาชิกสหกรณ ไดรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ จะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีหรือไม
บุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณไดรบั การยกเวนไมตองเสียภาษีไดแบงตามกรณี ดังนี้
สมาชิกสหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2514 มาตรา 3 บัญญัตใิ หยกเวนภาษีเงินได บุคคลธรรมดาแกผมู เี งินไดจากการเปนสมาชิกสหกรณ
เฉพาะเงินไดท่เี ปนเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกสหกรณไมตองเสียภาษีดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยไวกบั สหกรณ ถาสมาชิกไดเงินจากดอกเบีย้ เงินฝากดังกลาว สมาชิก
ไมตอ งเสียภาษีดอกเบีย้ เงินฝากประเภทออมทรัพยทไี่ ดรบั จากสหกรณ เพราะไดรบั การยกเวนตามมาตรา 42 (8) (ข) แหงประมวลรัษฎากร
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จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2558

ทานไดทําหนังสือ

áÊ´§à¨µ¹ÒµÑé§¼ÙŒÃÑºâÍ¹»ÃÐâÂª¹ËÃ×ÍÂÑ§
หนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชน คือ พินัยกรรมหรือหนังสือที่สมาชิก
แสดงเจตนามอบทรัพยสินที่มีอยูในสหกรณฯใหแก ทายาท หรือบุคคลที่แจงไว
ต อ สหกรณ โดยกรอกแบบพิ ม พ พ ร อ มลงลายมื อ ชื่ อ และลงลายมื อ ชื่ อ พยาน
ใหเรียบรอย และนําสงที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 หรือ
สาขาทุกสาขา
สมาชิกสามารถตรวจสอบ หรือจัดทําฉบับใหมสงไดที่ ฝายทะเบียนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงานอาคารจามจุรี 9 ในวันและเวลาทําการ

ชองทาง

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

การรับขาวสารของ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

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

สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และ
รับขอมูลขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดตาม
ชองทางตางๆ ดังนี้
●
●
●

●
●

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เว็บไซต http://www.savings.chula.ac.th
sms
e-mail
บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
อาคารจามจุรี 9 และสาขาของสหกรณ
ตูปรับสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย
แอพพลิเคชั่น cucoop member

** แจงรับขาวสารทาง sms และ e-mail ไดที่ฝายประชาสัมพันธ
โทร. 0-2218-0555 ตอ 1800 หรือที่ e-mail : sav.coop@chula.ac.th
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บทความที่จะนําลงพิมพ

º·¤ÇÒÁÅÐ

600 ºÒ·

ตองเปนเรื่องเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
กรณีนอกเหนือจากนี้จะพิจารณาเปนรายๆ ไป
ตัวอักษร Angsana New 16 pt. ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
สงบทความหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายประชาสัมพันธ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ หรือ E-mail: sav.coop@chula.ac.th
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

