ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 5
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรคในสุนัขที่มากับหนารอน : ทองเสีย
วันสําคัญในเดือนพฤษภาคม 2558
ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ป 58
โครงการสหกรณพบสมาชิก

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
Â¡ÃÐ´ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨
ªÕÇÔµá¨‹ÁãÊ

6
7
15
16

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ
พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือและความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย
การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลใหเดนชัด”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

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

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

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

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

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

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

3.70
3.80
3.90
4.00

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
2

หลังหักภาษี 15%

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

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

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.)

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค เพชรสุก
น.ส.ธารินี ทองสงฆ
นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร ชวยวงศ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน

หนวย : รอยละ

ประเภท

ดอกเบี้ยเงินกู เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ
ประชุมพิจารณา
…
5.00 การจั
ดสรรกําไรสุทธิ
สมาชิก
42.00
2.755
4.75
(ตั้งแต
30.00
2.800
4.00
1 พฤษภาคม 2558)
5.00
2.850
3.00
ดอกเบี้ยเงินกู
ประเภท
ระยะสั้น
4.50

สหกรณอื่น

**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹ (ตั้งแต 30 เมษายน 2558)
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ 0-2218-0555 µ‹Í 1805

(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว

(ไมเกิน 180 งวด)

5.50

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

ก.พ. 2558

มี.ค. 2558

15,320

15,392

15,393

1
11,468
3,851

1
11,486
3,905

1
11,473
3,919

34,270,020,165.65 34,253,985,066.13 34,475,320,962.84
5,237,213,789.56
5,225,038,189.26 5,270,114,253.02
10,669,417,544.10 10,745,687,891.59 10,344,500,728.34
18,084,273,452.48 17,881,649,236.63 18,498,832,261.88
789,271,784.77
588,528,262.65
911,339,782.64
15,394,880,813.88 15,377,986,962.96 15,675,712,945.21
1,900,120,853.83
1,915,134,011.02
1,911,779,534.03
279,115,379.51
401,609,748.65
361,873,719.60
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

18,663,535,224.35 18,832,828,755.34
5,230,000,000.00 5,710,000,000.00
12,367,586,164.35 12,105,177,011.04
816,441,301.57
802,749,220.84
249,507,758.43
214,902,523.46

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

15,590,449,841.78 15,642,492,207.50
11,963,334,960.00 11,963,334,960.00
2,145,524,169.06 2,145,524,169.06
792,178,558.03
787,051,230.03
530,126,409.67
528,355,275.27
159,285,745.02
233,098,353.14

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

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

409,846,235.64
65,686,962.35
144,979,528.22
173,056,141.88
26,123,603.19

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

116,583,382.00
85,122,396.32
31,460,985.68

176,747,882.50
131,233,434.52
45,514,447.98

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
ÊíÒËÃÑºà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á ¹Õé ¼ÁÁÕàÃ×èÍ§·ÕèµŒÍ§á¨Œ§ãËŒÊÁÒªÔ¡·ÃÒºÍÂÙ‹ 3 àÃ×èÍ§ ´Ñ§¹Õé
เรือ่ งแรก ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปการศึกษา 2558 ครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท สมาชิก
ที่ประสงคจะขอรับทุนนี้ ตองมีเลขประจําตัวสมาชิกไมเกินเลขที่ 571598 มีบุตรที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2558 สหกรณจะพิจารณาทุน เพียง 3 ขั้นตอนงายๆ คือ 1) ยื่นใบสมัคร
พรอมหลักฐาน 2) ตรวจสอบขอมูล และ 3) โอนทุนการศึกษาเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกที่สหกรณ
เริ่มรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2558 รายละเอียดติดตามไดตามประกาศของสหกรณ
เรื่องที่สอง สหกรณจัดโครงการ “สหกรณพบสมาชิก” เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร
เงินลงทุนของสหกรณและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตอง โดยมีกําหนดการจัดโครงการ ดังนี้
วัน เวลา สถานที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ณ หองประชุม มิ่งขวัญ 123 อาคาร 2 คณะครุศาสตร
ณ หองประชุม สถาบัน 3
ณ หองประชุม 312/1 ตึกอปร. คณะแพทยศาสตร
ณ หองประชุม 206 อาคารอนุสรณ 50 ป คณะพาณิชยศาสตรฯ
ณ หองประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนยบริการวิชาการ

กําหนดการ
เวลา
เวลา

11.45 น.
12.00 น.

เวลา

13.00 น.

เริ่มลงทะเบียน ผูเขารวมสัมมนา
บรรยายและตอบขอซักถาม
เรื่อง “ความมั่นคงและการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ”
รับประทานอาหารกลางวัน

หากสมาชิกมีความประสงคจะเขารวมโครงการ สามารถลงทะเบียนไดทสี่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ อาคารจามจุรี
9 หรือทางโทรศัพท 02-218-0555 ตอ 2302 รับสมาชิกที่สนใจเพียง 100 ทาน/ครั้ง เทานั้น
เรือ่ งสุดทาย สมาชิกสามารถดาวนโหลด แอพพลิเคชัน่ รูปแบบใหม ของสหกรณไดแลว ในชือ่ “CU SAVINGS COOP”
ซึ่ งเปน การพัฒนาจากแอพพลิเคชั่นในรูปแบบเดิม ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
พร อมทั้ งรายงานการการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย นอกจากนั้นยังสอบประวัติการรับสวัสดิการ รวมถึง
การรับรูขาวสารต า งๆ ของสหกรณ สําหรับแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหมน้ี จะเปดใหบริการในระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android สมาชิกทานใดสนใจสอบถามขอมูลไดที่เจาหนาที่ประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 02-2180555 หรือ
www.savings.chula.ac.th
หากสมาชิกมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะ สามารถติดตอผมไดที่ 081-617-1358 ยินดีรับคําเสนอแนะจากสมาชิก
ทุกทานครับ
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹·Õè¹Ñ¡ªŒÍ»¤ÇÃÃÙŒ

วาสิตา ขัติยะ

à»ÅÕÂè ¹ ËÃ×Í¤×¹ÊÔ¹¤ŒÒ ·íÒä´Œ¨ÃÔ§á¤‹äË¹ ¤Ø³à¤Â¹íÒÊÔ¹¤ŒÒ·Õ«è Í×é ÁÒ¨Ò¡ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒä»¤×¹¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂäËÁ¤Ð
ºÃÃ´ÒËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ´ÔÊà¤Ò¹ÊâµÃ ÃÇÁ¶Ö§¤Í¹ÇÕà¹ÕÂ¹ÊâµÃËÃ×ÍÃŒÒ¹ÊÐ´Ç¡«×Íé ä´ŒÃÇ‹ ÁÅ§¹ÒÁã¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§Ç‹Ò´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡íÒË¹´ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñº¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒÀÒÂã¹ à¾×Íè à»š¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò ÊÔ¹¤ŒÒ
·ÕÁè ¡Õ ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂã¹ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒä´ŒÁÒµÃ°Ò¹áÅÐÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ «Ö§è ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§áµ‹ÅÐËŒÒ§
à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ àÃÒÁÒ´Ù¡Ñ¹...
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
เงือ่ นไข สินคา อยูใ นสภาพสมบูรณ เปลีย่ นหรือคืนได ยกเวนสินคา
เครื่องประดับ เครื่องสําอาง หนังสือ ไสปากกา ผาและสินคาลดราคา
ไมรับคืน เฉพาะสินคาชุดวายนํ้า ชุดชั้นในเปลี่ยนหรือคืนได ภายในวันที่
ซื้อสินคาและสินคาอยูในสภาพสมบูรณเทานั้นกําหนดระยะเวลา ภายใน
14 วัน นับแตวันที่ซื้อ เอกสาร/หลักฐาน ใบกํากับภาษีแบบยอ หรือ
ใบกํากับภาษีเต็มรูป

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด

เงื่อนไข รับเปลี่ยนหรือคืนสินคาภายใตเงื่อนไข สินคาตองอยู
ในสภาพสมบูรณ ยกเวนสินคาลดราคาพิเศษ กําหนดระยะเวลา ภายใน
7 วัน นับแตวันซื้อสินคา เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ

บริษัท หางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด

เงื่อนไข เกี่ยวกับคุณภาพสินคา สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาได
สินคาตองยังคงสภาพพรอมขาย มิไดผานการใชงาน ยกเวนกรณีมีปญหา
ดานคุณภาพหลังใชงาน สุรา และสินคาตัดแบงจําหนายรับเปลี่ยนหรือ
คืนกําหนดระยะเวลา ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ซื้อ เอกสาร/หลักฐาน
ใบกํากับสินคา และสินคาทีม่ ใี บรับประกันคุณภาพ บริษทั ฯ จะเปนผูส าน
ผลประโยชนใหลูกคา

บริษัท บางลําพู (ประชาราษฎรอาเขต) จํากัด

เงื่อนไข สินคาอยูในสภาพ สมบูรณ สามารถเปลี่ยนหรือคืนได
ยกเวน ชุดวายนํ้า ชุดชั้นในกําหนดระยะเวลา ภายใน 7 วัน นับแต
วันทีซ่ อื้ เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือปายแสดงราคาของบริษทั ฯ

บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไข สินคาอยูในสภาพสมบูรณ สามารถเปลี่ยนหรือคืนได
ยกเวนสินคาประเภท ชุดวายนํ้า ชุดชั้นใน เครื่องประดับ เครื่องสําอาง
ชุดราตรี ผา หนังสือ ไสปากกา และสินคาลดราคา ไมรับเปลี่ยนหรือคืน
กําหนดระยะเวลา ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ซื้อ เอกสาร/หลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไข สินคาชํารุดหรือผิดพลาดจากการผลิตหรือซื้อสินคาผิด
หรือไมพอใจในสินคา สามารถเปลี่ยนหรือคืนได ยกเวน ชุดวายนํ้า
ชุดชั้นใน สินคาลดราคา เทป ซีดี วีดีโอ กําหนดระยะเวลา ภายใน 30 วัน
นับจากวันทีซ่ อื้ สินคายกเวนเครือ่ งใชไฟฟาคืนภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีซ่ อื้

อ าหารสดและเบเกอรี่คืนกอนวันหมดอายุ เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จ
รับเงิน สําหรับสินคาทั่วไป และใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสําหรับ
เครื่องใชไฟฟา สินคาตองอยูในสภาพสมบูรณ
“ไมพอใจสินคา เรายินดีคืนเงิน” นักชอปโดยทั่วไปมักเขาใจ
วาการเปลี่ยนหรือคืนสินคานั้นจะทําไดเฉพาะกับสินคาที่ชํารุดบกพรอง
ห รือผลิตมาไมไดมาตรฐานเทานั้น แตความจริงแลวการเปลี่ยนหรือ
คืนสินคานัน้ ทําไดแมกระทัง่ สินคานัน้ ไมไดมปี ญ
 หาแตอยางใด เพียงแคคณ
ุ
ไ มชอบใจมันเอาดื้อๆ คุณก็สามารถเปลี่ยนหรือเอาเงินคืนได ในหาง
สรรพสินคาบางแหง คุณอาจจะเคยเห็นปายแบบนีบ้ า งแลว “ไมพอใจสินคา
เรายินดีคืนเงิน” ซึ่งหมายความวา สําหรับสินคาที่คุณจายเงินซื้อนํากลับ
ไปถึงบานแลว แมวาตัวสินคามันจะไมมีความผิดอะไร ไมมีความเสียหาย
ชํารุดบกพรอง เพียงแตแคคณ
ุ เกิดความรูส กึ ไมพอใจสีสนั หรือรูปทรงของ
สินคา (แมวา ตอนทีอ่ ยูใ นหางคุณจะรูส กึ พอใจเอามากๆ ก็ตาม) คุณมีสทิ ธิ์
ขอคืนสินคาเปลีย่ นเปนเงินคืนได หลักเกณฑและเงือ่ นไขการรับคืนสินคา
หรือเปลี่ยนสินคาใหม ของหางสรรพสินคาตางๆ นั้น ในทางกฎหมาย
มีลกั ษณะเปนคํามัน่ ซึง่ หากทางหางไมปฏิบตั ติ ามคํามัน่ ทีใ่ หไวกบั ผูบ ริโภค
จะมีผลเปนการผิดสัญญาอยางไรก็ตาม หากสินคาชํารุดบกพรอง ทางหาง
จะตองรับผิดชอบทุกกรณีตามกฎหมาย (มีอายุความ 1 ป) โดยไมเกี่ยว
กับเงือ่ นไขการรับคืนสินคาซึง่ หางเปนผูก าํ หนดขึน้ หลักเกณฑและเงือ่ นไข
การรับคืนสินคาหรือเปลี่ยนสินคาใหม
จากที่กลาวมาแลว เราคงเคยคืน/เปลี่ยน สินคาจากหางดังกลาว
มาแลวแทบทุกคน แตวันนี้ผูเขียนจะกลาวถึง ทอปซุปเปอรมารเก็ต
ที่ผูเขียนไดเจอประสบการณตรงมา คือ หากลูกคาซื้อสินคาจากทางทอป
แลวตอนชําระเงิน ราคาสินคาไมตรงกับปายบอกราคา ณ จุดขาย ผูซื้อ
สามารถนําใบเสร็จพรอมสินคา ไปที่จุดบริการลูกคาเพื่อรับเงินคืนไดเต็ม
จํานวน พรอมนําสินคาชิ้นนั้นกลับบานไปฟรีๆ ไดเลย ซึ่งผูเขียนเองไม
เคยรูมากอน ปกติ กรณีราคาสินคาไมตรงปายสินคาพบบอยมากในบิ๊กซี
โลตัส เมือ่ ราคาผิดก็ตอ งเสียเวลาไปทีจ่ ดุ บริการ และไดคนื เฉพาะสวนตาง
ที่คิดผิด บางครั้งแค 5 – 10 บาท จะไมอยากเสียเวลา แตถาเกิดกรณีนี้ที่
ทอปซุปเปอรมาเก็ต ผูเขียนเรียนวา โปรดเสียเวลาเถิด ทานจะไดเงินคืน
เต็มจํานวนพรอมของชิ้นนั้นกลับบาน ซื้อของครั้งตอไป โปรดตรวจสอบ
ใบเสร็จกับสินคาดวยนะคะ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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โรคในสุนัข
ที่มากับหนารอน :
ชวงหนารอนแบบนี้ นอกจากโรคพิษสุนัขบาแลว ปญหาที่ตองระวังและ
พบไดบอยมาก คือเรื่อง ทองเสีย เนื่องจากสภาวะของอุณภูมิที่รอนนี้ สงผลให
เชือ้ โรคทัง้ แบคทีเรียและเชือ้ โปรโตซัวเชนเชือ้ บิดเจริญไดดี เมือ่ สุนขั กินอาหารหรือ
นํ้าที่ปนเปอนก็จะทําใหเกิดปญหาตามมาไดครับ
ทองเสียเปนอาการที่สรางความวิตกและเพิ่มภาระใหกับเจาของสัตว
เปนอยางมาก เนื่องจากสภาพสัตวที่ออนเพลีย ประกอบกับกลิ่น และภาพกอง
อุจจาระที่ทําใหเกิดความไมนาดู ที่ไดฝากรอยไวตามพื้นบานหรือพื้นสนาม
อันเปนเหตุใหตอ งทําความสะอาดกันยกใหญ วันนีเ้ ราจะมาคุยกันถึงเรือ่ งราวตางๆ
สาเหตุ และการปองกันรักษาอาการทองเสียในสัตวกันครับ
@ เมื่อไหรเราจึงจะสรุปไดวา “สุนัขทองเสีย”
โดยปกติ สุนัขและแมวจะถายอุจจาระประมาณ 1-2 ครั้งตอวัน ซึ่งถามี
การถายที่ถี่กวานั้น และ อุจจาระมีลักษณะเหลวกวาปรกติ เราก็จะจัดวาสัตว
มีอาการทองเสีย เจาของสัตวสามารถสังเกตุไดจากจํานวนครั้งของการถาย และ
ลักษณะของอุจจาระ ก็พอจะใชเปนตัวบงชีไ้ ดวา เจาเหมียวเจาตูบของเราทองเสีย
แตในบางครั้ง เราจึงอาจไมเห็นกองอุจจาระโดยตรง เนื่องจากเจาตูบเจาเหมียว
ไป “แอบถาย” กันในที่ลับๆ ดังนั้นเราจึงตองใชการสังเกตจาก “ขนบริเวณกน
ที่เปรอะเปอน” จึงจะบอกถึงภาวะทองเสียในสัตวเลี้ยงไดครับ
@ ทองเสียระดับไหนถึงจะเรียกวา “รุนแรง”
ความรุนแรงของอาการทองเสียนั้น อาจเริ่มจากลักษณะของอุจจาระ
มีเนื้อเหลวมากขึ้น คลายเนื้อยาสีฟน หรือสังขยาที่ทานกับขนมปง จนถึงถาย
พุงเปนนํ้า ซึ่งในรายที่มีสภาพการอักเสบของลําไสอยางรุนแรง อาจมีอาการ
ถายพุงและมีเลือดปน มีกลิ่นคาว และมักมีอาการอาเจียนรวมดวย ซึ่งตองรีบนํา
ไปพบสัตวแพทยโดยดวน เนื่องจากการเสียนํ้าในรางกายปริมาณมาก จะทําให
เกิดภาวะช็อค และเสียชีวิตได โดยเฉพาะลูกสัตวซึ่งความทนทานตอโรคตํ่าครับ
@ สาเหตุหลักๆ ของอาการทองเสียคืออะไร
สาเหตุของการทองเสียนั้น มักเกิดจากการติดเชื้อโรคที่ปนเปอนมาในนํ้า
ที่ขังตามพื้น จากอาหารที่กินไมหมดและเหลือทิ้งไวในจาน และจากอุจจาระของ
สัตวปวย ซึ่งเชื้อเหลานั้นไดแก พยาธิ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อบิด โปรโตซัว หรือไวรัส
โดยตัวที่ทําอันตรายอยางมาก คือเชื้อไวรัสลําไสอักเสบ (parvovirus) ซึ่งเปน
อันตรายถึงชีวิตครับ
@ สัตวเลี้ยงสามารถติดตอไดอยางไร
การรับเชื้อ ก็เกิดจากการ "กิน" สิ่งที่ปนเปอนในอาหารหรือนํ้าที่ตั้งทิ้งไว
หรือเหลือจากในมือ้ กอนหนานี้ และพบไดบอ ยทีเ่ จาตูบหรือเจาเหมียวออกไปเดิน
ยํ่าพื้นที่มีนํ้าขังซึ่งมีเชื้อโรคปนอยู และดวยพฤติกรรมที่รักสะอาดของเขา
จะไมชอบใหเทาและตัวเปยกเลอะเทอะ ดังนั้นเมื่อลับเขาบานก็มักจะทํา
ความสะอาดตัวเองโดยการเลียเทาที่เปยกใหแหง (ซึ่งไมไดลางมือ-ลางเทา
แลวเช็ดแหงเหมือนในคน) ทําใหรบั เอาเชือ้ โรคทีป่ นเปอ นเขาไปโดยการกินนัน่ เอง
@ การปฏิบัติตัวของเจาของเมื่อสัตวเลี้ยงเริ่มมีอาการทองเสีย
เมื่อสัตวเลี้ยง “เริ่ม” มีอาการทองเสีย แตยังคงกินอาหารไดดี รวมถึง
ยังแข็งแรง วิ่งเลนไดตามปรกติ สิ่งที่เราอาจชวยเหลือไดเบื้องตนคือ
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อาจารย นายสัตวแพทย ดร. ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

ใชผงเกลือแร ORS (Oral Rehydration Salt)
ที่เราใชเสียเหงื่อหรือทองเสียนั่นเอง ผสมนํ้าใหสุนัขกิน
เพื่อชดเชยการเสียเกลือแรจากการถาย (แตตองมั่นใจวาสุนัข
ไมไดอยูในชวงการรักษาโรคไตอยู)
● หลีกเลี่ยงการใหกินนม และใหงดอาหารสัก
1-2 มื้อเพื่อพักทางเดินอาหาร
● แตถายังถายเหลวหรือมีอาการอื่นรวม ก็ตองรีบ
พาไปพบสัตวแพทยไดเลยครับ
● ในกรณีทเี่ ปนมาก มีการอาเจียน ถายมีเลือดปน
และสัตวออนเพลียมาก เราไมควรปอนนํ้าหรือยาอะไรเลย
เพราะจะเปนการกระตุน ใหระคายเคืองทางเดินอาหาร ทําให
อาเจียนมากขึ้นอีก ควรรีบพาไปพบสัตวแพทยโดยเร็วที่สุด
เนื่องจากสุนัขมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อโรคลําไส
อักเสบจากเชื้อ parvovirus ได
@ การปองกัน
เราสามารถทําไดโดยหลีกเลี่ยงการปนเปอนเชื้อ
ในอาหารและนํ้าดื่ม
● ลางภาชนะใสอาหารและนํ้าใหสะอาดอยาง
สมํ่าเสมอ
● ปองกันไมใหนก หนู หรือสัตวอื่นมาเกาะชาม
อาหาร เนื่องจากสัตวเหลานั้นอาจเปนพาหะนําโรค จากการ
สัมผัสอุจจาระสัตวทปี่ ว ยมากอน แลวมาแพรเชือ้ ทีช่ ามอาหาร
ของเจาตัวนอยของเราก็ได
● สํ า หรั บ บ า นที่ ใ ห อ าหารสด ควรใช อ าหารที่
ปรุงสุก สวนอาหารเม็ดก็ควรเก็บในที่แหงและสะอาด
● บางทานแนะนําใหสุนัขกินโยเกิรตในปริมาณ
นอยเปนประจํา (วันละ 1-2 ชอน) เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณ
แบคทีเรียที่มีประโยชนในทางเดินอาหาร จะชวยปองกัน
ทองเสียได
● เวลาเจาตัวเล็กเดินยํ่าบริเวณที่มีนํ้าทวมขังมา
ใหลา งเทาและเช็ดทําความสะอาดใหแหง เพือ่ ไมใหเขาเลียตัวเอง
หากเราทําไดตามนี้แลว ก็จะเปนการชวยปองกันเจา
ตัวนอยของเราจากอาการทองเสียไดครับ และทีส่ าํ คัญ การฉีด
วัคซีนรวมเปนประจํา ตามตารางของสัตวแพทย ก็จะเปนการ
ปองกันโรคลําไสอกั เสบทีร่ นุ แรงทีเ่ กิดจากจากเชือ้ ไวรัส ซึง่ ชวย
ปองกันการเจ็บปวยและการสูญเสียไดดเี ปนอยางดีทเี ดียวครับ
●

วันสําคัญเดือนพฤษภาคม 2558
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล เปนวันที่รําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี และราชอาณาจักร
ไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ ตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่
9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 และดํารงพระอิสริยยศเปน “สมเด็จพระเจาอยูห วั
ภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องจากยังมิไดทรงผานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ก็เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาอยู ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุ
นิติภาวะ จึงไดเสด็จนิวัตประเทศไทย
ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงไดนอมเกลานอมกระหมอม
จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจ
เรียกวาพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทําในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช ไดมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น
วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม” ตัง้ แตนนั้ เปนตนมา พสกนิกรชาวไทยจึงไดถอื เอาวันที่ 5 พฤษภาคม
ของทุกปเปนวันฉัตรมงคล เพื่อนอมรําลึกถึงวันสําคัญนี้

วันพืชมงคล
คือ วันที่กําหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพระราชพิธีเกา
มาแตโบราณที่เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
แกเกษตรกรของชาติ เพื่อเปนการระลึก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของเกษตรกรที่ ม ี ต  อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
มีสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทํา
ที่ทองสนามหลวง ประกอบดวย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พิธีพืชมงคล เปนพิธีทําขวัญเมล็ดพืชพันธุตางๆ เชน ขาวเปลือกเจา
ขาวเหนียว ขาวฟาง ขาวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เปนตน ฯลฯ มีจุดมุงหมาย
ทีจ่ ะใหเมล็ดพันธุเ หลานัน้ ปราศจากโรคภัย และ ใหอดุ มสมบูรณเจริญงอกงามดี
พิธแี รกนาขวัญ เปนพิธเี ริม่ ตนการไถนาเพือ่ หวานเมล็ดขาว มีจดุ มุง หมาย
ที่จะใหเปนอาณัติสัญญาณวา บัดนี้ฤดูกาลแหงการทํานาและเพาะปลูก
ไดเริ่มขึ้นแลว
นับตั้งแตป พ.ศ. 2509 เปนตนมา คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา
ลงมติใหวนั พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปน “วันเกษตรกร
ประจําป” อีกดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผมู อี าชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสําคัญ
ของการเกษตร และรวมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญเพื่อเปนสิริมงคลแกอาชีพของตน

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรีโ่ ลก เริม่ มีการจัดงานครัง้ แรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนือ่ งจากองคการอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่
และสุขภาพของผูส บู บุหรี่ รวมถึงผูท ไี่ มสบู แตตอ งมารับควันบุหรีด่ ว ย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรีโ่ ลก หรือชือ่ ในภาษาอังกฤษวา World No Tobacco Day
เพื่อกระตุนใหผูที่สูบบุหรี่อยูเลิกสูบ และใหรัฐบาลชุมชนและประชากรโลกไดตระหนักถึงความสําคัญเพื่อเขารวมกิจกรรม อีกทั้งยังได
ประกาศใหมกี ารรณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรีท่ ใี่ ชชอื่ วา World Spidemic ซึง่ สือ่ ถึงการสูบบุหรีท่ เี่ ปนเหมือนโรคระบาดทีร่ ะบาดอยูท วั่ โลก

วันตนไมประจําปของชาติ
วั น ต น ไม ป ระจํ า ป ข องชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป
เปนวันสําคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมูเหลาจะไดรวมกันปลูกตนไม
ไวเปน ทีร่ ะลึกและชวยเพิม่ พูนทรัพยากรปาไม อันเปนการบําเพ็ญประโยชน
ใหแกประเทศชาติ อีกทางหนึ่งดวย
การสงเสริมใหปลูกตนไมในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนมาตั้งแต
พ.ศ. 2484 โดยกรมปาไม จากนั้นในป พ.ศ. 2495 ไดมีการกําหนดใหมี
วันปลูกตนไมประจําปขึ้น โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2495 กําหนดใหวันชาติ วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกป เปนวันปลูก
ตนไมประจําป และสงเสริมใหประชาชนขอรับกลาไมไปปลูกในสถานทีต่ า งๆ
วันปลูกตนไมประจําป ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและระยะเวลา
ไปตามความเหมาะสม กลาวคือในป พ.ศ.2503 ทางราชการประกาศยกเลิก
วันชาติ ดังนัน้ คณะรัฐมนตรีจงึ ไดมมี ติเมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2503

กําหนดใหวนั เขาพรรษาของทุกปเปน “วันตนไมประจําปของชาติ” เนือ่ งจาก
อยูในชวงฤดูฝน มีฝนตก เหมาะสมกับการปลูกตนไม
ปจจุบันวันตนไมประจําปของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล
กลาวคือ จะมีฝนตกกอนถึงวันเขาพรรษา และฝนจะทิ้งชวงในระหวาง
ฤดูกาลเขาพรรษา ทําใหการปลูกตนไมในชวงเขาพรรษาไมไดผลเทาทีค่ วร
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ใหวันวิสาขบูชา เปนวันรักตนไมประจําปของชาติแทนวันเขาพรรษา
ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 กําหนดให
วันวิสาขบูชาของทุกปเปน “วันตนไมประจําปของชาติ” เพราะเปนระยะ
เริม่ ตนฤดูฝน มีฝนตกลงมาแลว ซึง่ จะทําใหกจิ กรรมการปลูกตนไมไดผลดียงิ่ ขึน้
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
■ ทู ล เกล า ฯ ถวายเงิ น แด สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ทูลเกลาฯ ถวายเงินแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2558 จํานวน 500,000 บาท ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

■ จัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิกผูลวงลับ และ
จัดพิธีรดนํ้าขอพรผูอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต 2558
เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
จัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหกับกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกผูลวงลับ
โดยมี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา เปนประธานในพิธีในโอกาสนี้ สหกรณฯ
ยังไดจัดพิธีรดนํ้าขอพรจากกรรมการและสมาชิกอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทยอีกดวย ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
เมื่อวันศุกรที่ 10 เมษายน 2558

■ รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 37
ประจําป 2558
รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ นําคณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายใน
ของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 37 ประจําป 2558 และมอบเงินสนับสนุนการแขงขันกีฬาบุคลากร
เปนจํานวนเงิน 300,000 บาท ณ สนามกีฬาจุฬาฯ เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนาสมาชิกชั้นนํา
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดสัมมนาสมาชิกชัน้ นํา เพือ่ ใหสมาชิก
ไดรับความรู และรับทราบแนวทางการบริหารการลงทุนของสหกรณ
ซึ่งมีสมาชิกชั้นนําเขารวมการสัมมนาจํานวน 103 คน โดยไดรับเกียรติ
จากวิทยากรบรรยายใหความรู ดังนี้
• รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
เรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ”
• ดร.จิ ต รา ดุ ษ ฎี เ มธา ประธานโครงการศู น ย พั ฒ นา
ความสุขมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง “การบริหารกายใจดวยสยามหัวเราะ”
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง ระหวางวันเสารที่ 25 อาทิตยท่ี 26 เมษายน 2558

■ แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ กับหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอก ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

2 เม.ย. 2558

ครบรอบ 8 ป
ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ

นางปรียานุช ปนฉิม
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

2 เม.ย. 2558

ครบรอบ 38 ป
โรงพิมพแหงจุฬาฯ

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย
รักษาการ ผูจดั การ

17 เม.ย. 2558

ครบรอบ 24 ป
สถาบันวิจัยพลังงาน

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

รศ.ดร.ดาวัลย วิวรรธนะเดช
ผูอํานวยการ

24 เม.ย. 2558

ครบรอบ 24 ป
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล
ผูอํานวยการ

22 เม.ย. 2558

ครบรอบ 80 ป
คณะสัตวแพทยศาสตร

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.ปยนันท ทวีถาวรสวัสดิ์
ผูชวยคณบดี

ครบรอบ 8 ป ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

ครบรอบ 38 ป โรงพิมพแหงจุฬาฯ

ครบรอบ 24 ป สถาบันวิจัยพลังงาน

ครบรอบ 24 ป
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

ครบรอบ 80 ป คณะสัตวแพทยศาสตร

สหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ฬ าฯ ให ก ารต อ นรั บ
คณะกรรมการและเจาหนาที่ จากสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด จํานวน 4 คนเขาศึกษา
ดู งานและเยี่ยมชมกิจการ ณ หองประชุมสวัสดิ์
แสงบางปลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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เมื่อสหกรณ

ตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
จารุภูมิ สุจริตกุล

จากขาวโดงดังทางหนาหนังสือพิมพและโทรทัศนกรณีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จํากัด นัน้ บัดนี้ ศาลลมละลายกลางไดมคี าํ สัง่ เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ใหฟน ฟูกจิ การของสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด (ลูกหนี้) และตั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เปนผูทําแผน (ฟนฟูกิจการ)
การฟนฟูกิจการ จึงเปนศัพทที่พวกเราชาวสหกรณตองทําความรูจักและเรียนรูวามีกระบวนการขั้นตอน
อยางไร
การทําธุรกิจนั้นเปนเรื่องที่ไมแนนอนอาจประสบความสําเร็จหรือลมเหลวไดตลอดเวลา และ
เมื่อธุรกิจตองประสบปญหาทางการเงินก็ตองพึ่งพาเจาหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อใหเกิดสภาพคลอง
และประคับประคองใหกิจการดําเนินตอไปได มิฉะนั้นอาจถึงขั้นลมละลายหรือเลิกกิจการ ลูกจางหรือ
พนักงานตองตกงาน บรรดาเจาหนีท้ งั้ หลายก็ไมอาจไดรบั ชําระหนีเ้ ต็มจํานวน และหากเปนธุรกิจขนาดใหญ
เชน สถานบันการเงิน หรือกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ก็จะสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง
รวมตลอดถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย ดังนัน้ การคงสภาพของธุรกิจไวยอ มเปนผลดีตอ สังคม
โดยรวมมากกวาจะปลอยใหธรุ กิจนั้นลมสลายไป กลาวโดยสรุปวัตถุประสงคของการฟนฟูกิจการมีดังนี้
1. เพือ่ รักษามูลคาขององคกรธุรกิจทัง้ หมดไวเปนหนึง่ เดียว แทนทีจ่ ะถูกแยกจําหนายเปนสวนๆ
อันจะสงผลใหมูลคาของกิจการนั้นลดลง
2. เพื่อใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้อยางยุติธรรมและเสมอภาคกัน
3. เพื่อใหลูกหนี้ไดมโี อกาสดําเนินธุรกิจตอไป และรักษาสภาพการจางงานไว
4. เมื่อดําเนินการฟนฟูกจิ การสําเร็จ จะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมนอยกวาการปลอยให
ลูกหนี้ลมละลาย
การฟนฟูกิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด นั้น เมื่อศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณาแลว ทําใหเกิดสภาวะพักการชําระหนี้ โดยมีวัตถุประสงค
ในการสงวนรักษาทรัพยสินของลูกหนี้ไวเพื่อประโยชนแกการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้มาจัดสรร
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อยางเปนธรรมภายใตกรอบของแผนฟนฟูกิจการ และใหเวลาลูกหนี้หรือผูทํา
แผนสํารวจความบกพรองของกิจการเพือ่ นําไปวางแผนปรับปรุงแกไขใหกจิ การของลูกหนีด้ าํ เนินตอไปได
รวมทั้งลดความกดดันจากการถูกเจาหนี้บังคับคดียึดทรัพยสินหรือหลักประกัน
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เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เปนผูทําแผน
อํานาจหนาทีใ่ นการจัดการกิจการและทรัพยสนิ ของลูกหนีต้ กแกผทู าํ แผน ซึง่ ก็คอื สหกรณเครดิตยูเนีย่ น
คลองจั่น จํากัด (คณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน) นั่นเอง และผลของคําสั่งตั้งผูทําแผนนี้
เจาหนีท้ ปี่ ระสงคจะไดรบั ชําระหนี้ มีหนาทีจ่ ะตองไปยืน่ คําขอรับชําระหนีต้ อเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทาํ แผน ในขณะเดียวกันผูทําแผนจะตองสงแผน
ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยพรอมดวยสําเนาเพื่อสงแกเจาหนี้ ภายในกําหนด 3 เดือน
นับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผน ซึ่งศาลอาจขยายใหอกี ไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งเดือน
จากนั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ หากที่ประชุม
เจาหนีย้ อมรับแผนดวยมติพเิ ศษ เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยจะรายงานตอศาล เพือ่ ศาลจะเปนผูพ จิ ารณา
ใหความเห็นชอบดวยแผนในขั้นตอนสุดทาย โดยแผนนั้นจะตองมีรายละเอียดครบถวน ขอเสนอ
ในการชําระหนี้ไมขัดตอกฎหมาย และเมื่อดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้
ไมนอยกวากรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย
เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนแลว บรรดาสิทธิและหนาที่ของผูทําแผนตกแกผูบริหาร
แผนทันทีนบั แตทราบคําสัง่ โดยมีกาํ หนดเวลาดําเนินการตามแผนไมเกินหาป โดยอาจขอขยายกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนไดไมเกินสองครัง้ ครัง้ ละไมเกินหนึง่ ป เวนแตกรณีเปนทีเ่ ห็นไดแนชดั วา
แผนไดดาํ เนินมาใกลจะสําเร็จแลว จะขอขยายเวลาตอไปอีกตามควรแกกรณีก็ได
มีคําถามถามวา “หากลูกหนี้เขากระบวนการจัดทําแผนฟนฟูกิจการตามคําสั่งศาลนั้นแลว
เจาหนี้ยังตองตั้งหนี้สงสัยจะสูญอีกหรือไม”
เ มื่อป 2557 ที่ผานมา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดตั้งหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ตามคําแนะนําของกรมสงเสริมสหกรณ เปนเงินจํานวน 80 กวาลานบาท นั้น
ซึ่งในตอนนั้นสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ยังไมไดเขากระบวนการแผนฟนฟู มาในป 2558
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เขากระบวนการทําแฟนฟนฟูแลว ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
คงตองรอคําแนะนําจากนายทะเบียนสหกรณกอนวาควรตั้งหนี้สงสัยจะสูญอีกหรือไม
จากนีเ้ ปนตนไปสหกรณเจาหนี้ รวมถึงสมาชิกทัง้ หลายคงตองติดตามขัน้ ตอนการฟน ฟูกจิ การ
ของสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด อยางใกลชดิ ขาวสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จะนําเสนอขาวสาร
แกผูอานเปนระยะๆ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

♦ เนือ้ ที่ 10 ไร 1 งาน 40 ตร.ว. ถ.บางกรวยไทรนอย ต.บางเลน อ.บางใหญ
จ.นนทบุรี ราคา 215,000,000 บาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ สํานักงาน
มหาวิทยาลัย โทร. 090-096-0176
♦ เนื้อที่ 105 ตร.ว. ซอย ร.พ.พุทธมณฑล ถ.ศาลายา ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ราคา 2,500,000 บาท คาใชจายคนละ 50%
สน ใจติดตอ นางสาวอาภรณ เนื้อนวล สํานักบริหารแผนและการคลัง
โทร. 081-925-2376, 089-742-1427
♦ ขายที่ดิน 21 ตร.ว. ซอยพหลโยธิต 52 ตรงขามตลาดยิ่งเจริญ
เดินทางสะดวก ในอนาคตมีรถไฟฟาวิ่งผาน ราคา 690,000 บาท สนใจติดตอ
นางสาวชัญญนิษฐ นีสันเทียะ สํานักบริการกิจการนิสิตโทร. 082-425-3444
♦ ขายที่ดิน 100 ตร.ว. ที่ดินถมแลว หางจากถนนใหญ 1 ก.ม.
ซอย หลัง ม.พระปน 3 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
ราคาตอรองได สนใจติดตอ นางสาวชุติมา ปดตาฝาย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 081-481-1329
♦ ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 20 ตร.ว. ที่ดินติดถนน ต.หนองไผ
อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ราคา 290,000 บาท สนใจติดตอ นายนิพนธ
มั่นจินดา โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 097-242-5210, 02-218-3555
♦ ขายที่ดินเปลา 15 ไรๆ ละ 700,000 บาท เปนโฉนดที่ดิน อ.วังมวง
จ.สระบุรี เหมาะสําหรับจัดสรรเปนแปลงๆ วิวบรรยากาศเหมือนวังนํ้าเขียว
สนใจติดตอ อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาฯ ฝายมัธยม
โทร. 086-777-7515

ขายบานพรอมที่ดิน

♦ หมูบานพฤกษา 3 เนื้อที่ 60 ตร.ว. ซอย 12 ถ.สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน
ต.บางคูรดั อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา 1,900,000 บาท สนใจติดตอ นางปทมนัดดา
เกียรติสขุ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 086-760-8866, 02-218-0080
♦ หมูบ า นทุง สองหอง เนือ้ ที่ 19.5 ตร.ว. ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงทุง สองหอง
เขตตลาดขวัญ กรุงเทพฯ ราคา 580,000 บาท สนใจติดตอ นายพารา รื่นสุนทร
คณะเภสัชศาสตร โทร. 089-751-7754
♦ หมูบานบุรีรมย คลอง 4 เนื้อที่ 40 ตร.ว. บานเดียว 2 ชั้น 3 หองนอน
2 หองนํ้า ตกแตงบิวอินน ทาสีใหม อยูเยื้องโรงเรียนแยมสะอาด อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี ราคา 2,300,000 บาท สนใจติดตอ นางสมพร ประภารธนาธร
โทร. 098-264-6956

ขายทาวนเฮาส

♦ หมูบานชมฟา เนื้อที่ 27 ตร.ว. ถ.รังสิต-นครนายก 64 อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี (ตอเติมแลว เฟอรนิเจอร ประตูรั้วอัลลอยด 3 หองนอน 2 หองนํ้า
ห องทํางาน จอดรถได 2 คัน) ราคา 2,200,000 บาท สนใจติดตอ นายกําธร
จิรวาณิชชัยกุล คณะวิทยาศาสตร โทร. 089-059-9118

ขายอาคารพาณิชย

♦ ขายอาคารพาณิชย เนื้อที่ 14.8 ตร.ว. 2 ชั้นครึ่ง ถ.ประชาสงเคราะห
ซอย 26 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ราคา 3,000,000 บาท สนใจติดตอ
นางจิตรนันท วรภัทรวิศิษฐ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 087-819-2314

ขายคอนโดมิเนียม

♦ ฟอรราวิลล คอนโดมิเนียม ชั้น 18 เนื้อที่ 94 ตร.ม. ถ.พัฒนาการ ใกล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สถานีรถไฟฟา แอรพอรตเรียลลิง้ ค หัวหมาก
ตกแตงพรอมแอรใหม 3 เครื่อง ราคา 3,900,000 บาท สนใจติดตอ นายโกเมศ
สัมฤทธิเวช คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 086-027-1520
♦ ศุภาลัย ปารค ชั้น 22 เนื้อที่ 64 ตร.ม. สิ่งอํานวยความสะดวก
คร บครั น ติ ด ผ า ม า นและวอลล เ ปเปอร ใกล ส ถานี ร ถไฟฟ า สายสี ม  ว ง
เยื้องกับศูนยราชการ จ.นนทบุรี ราคาขาย 4,800,000 บาท สนใจติดตอ
ผศ.เตือนใจ โกสกุล คณะวิทยาศาสตร โทร. 098-267-9008
♦ The Hotel เนื้อที่ 28 ตร.ว. เขาอยูได เดือน พฤษภาคม 2558
หางจากสถานีรถไฟฟา สายสีมวง 50 เมตร ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ราคาขายดาวน 300,000 บาท สนใจติดตอ อ.อธิรตั น บุญสมบูรณสกุล
โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาฯ ฝายมัธยม โทร. 086-777-7515
♦ โครงการลิฟวิ่งเนสท เนื้อที่ 24.83 ตร.ว. มีโครงการรถไฟฟาผาน
บริเวณแยกลําสาลี แขวงสะพานสูง เขตบางกะป กรุงเทพฯ ราคาขายดาวน
150,000 บาท สนใจติดตอ นางณิชาพัฒน นิยม สํานักงานจัดการทรัพยสนิ จุฬาฯ
โทร. 089-127-9946

ขายรถยนต

♦ IZUSU ไทยรุง Grand adventure ป 1999 สีนํ้าตาลแดง-เทา
เครื่องยนต 3,000 ซีซี ราคา 250,000 บาท Auto Air สภาพดี สนใจติดตอ
นายสุริยะ เบญจวงศกุลชัย คณะแทพยศาสตร โทร. 084-737-4121
♦ BMW รุน 318i ป 2008 สีบอรนสเงิน เครื่องยนต 1,995 ซีซี
ราคา 630,000 บาท เจาของใชเอง รถปายแดงจากหาง สภาพดีมาก สนใจติดตอ
ผศ.วัฒนวรรณ สงวนเรือง สถาบันภาษา โทร. 085-465-5445
♦ ขายรถยนต ยี่หอ Honda City รุน 2004 สีนํ้าตาล เครื่องยนต
1,500 ซีซี ราคา 170,000 บาท สนใจติดตอ นายสุรศักดิ์ สวนบุญ คณะรัฐศาสตร
โทร. 081-614-5879, 085-226-0105

อื่นๆ

♦ รั บ จ า งขั บ รถ ในวันเสาร-อาทิตย-หยุดนักขัตฤกษ กรุงเทพฯ
ตางจังหวัด ขับรถสุภาพ ซือ่ สัตย มีใบขับขีส่ ว นบุคคล ขนสงสาธารณะ สนใจติดตอ
นายชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 087-70763539, 0-2461-0221
♦ บริการใหเชารถตูพ รอมคนขับ เพือ่ การเดินทางทองเทีย่ วเปนหมูค ณะ
ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการเดินทางพักผอนกับครอบครัว สนใจติดตอ
นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969
♦ จัดจําหนายโลงศพและดอกไมประดับงานศพ รวมทั้งบริการ
เคลื่อนยายศพ และจัดหาโลงศพใหกับศพไรญาติ (ฟรี) สนใจติดตอ นายประทีป
เยาวกูล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-073-1069
♦ รับออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ ปายทุกชนิด โลโก กลองไฟ ใบปลิว
แผนพับ โบรชัวร งานสติกเกอร นามบัตร ตรายาง ปายไวนิล ปายขนาดใหญ
สน ใจติดตอ นางภิญญดา นนทปรัชญากุล สํานักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 089-076-5424, 02-115-6393
♦ จําหนายและรับสมัครตัวแทนจําหนายประจําจังหวัด สารสกัดถัง่ เฉา
8 in 1 บรรจุ 30 แคปซูล เลขที่ อย.13-1-13557-1-0015 สรรพคุณ ลดอาการภูมแิ พ
หอบ ไอเรื้อรัง หลอกลมอักเสบ เสริมประสิทธิภาพการทํางานของตับและไต
กําจัดสารอนุมลู อิสระ และกระตุน ระบบภูมคิ มุ กัน รักษาอาการหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศดวยธรรมชาติ สนใจสั่งซื้อ 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
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เกม ปร�ศนาสํานวน

ลวนขึ้นตนดวย

ปริศนา

งานนี้หนอเพื่อสวนรวมรวมเต็มที่
ไมเดือดรอนเขาหรอกออกมั่งมี
ตางพอดีสองฝายคลายๆ กัน
คือคําพูดโผงผางอยางไมออม
แมไมพรอมกูหนาไปกอนนั่น
ทะเลาะไดทุกทีที่พบกัน
คราจํานรรจเรียกใชใหเหมาะเอย

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ
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ขน....................................................................................................
ขน....................................................................................................
ขนม................................................................................................
ข........................................................................................................
ข........................................................................................................
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ง คําถามประจําเดือน พ.ค. 2558
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น
สว

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิกยื่น
ขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2558

ตัง้ แตวนั ที.่ ......................................................................................................................................
ถึงวันที.่ ..............................................................................................................................................
โดยจายใหครอบครัวละ...............................................................ทุน
ทุนละ...............................................................บาท

à©ÅÂ

สวนที่สอง

àÁÉÒÂ¹ 2558 ตอบ
คํา
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน เมษายน 2558
จับรางวัลโดย

นางสุภา บุญศรี สังกัด สํานักงานวิทยทรัพยากร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 157 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

น.ส.สภาวดี วุฒาพิทักษ
นายสมัย ลีพิพัฒนไพบูลย
นางสุรัตน แดงดี
น.ส. วัชรินทร วีณุตตรานนท
ดร.มนทกานติ์ เชื่อมชิต

ตอบถูก 150 คน ตอบผิด 7 คน

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

472246
161793
417072
300554
472562

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

6. นายสมัย สีนํ้าคํา
7. น.ส.วลัยลักษณ หอมชิต
8. น.ส.พิรุฬวรรณ คลองเชิงสาร
9. นายสมยศ ศรีวานิชย
10. พ.ญ.ณัฐธิดา วงศวีระวัฒน

451705
522044
561945
E25975
E01123

สภาคณาจารย
สํานักกิจการวุฒยาจารย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

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

สมาชิกจะไดรับประโยชนจาก “อัตราดอกเบี้ยเงินกู แบบเลือกได” อยางไร?
ตัวอยางที่ 1 สมาชิกที่เงินเดือนคงเหลือนอย กูไดไมถึงสิทธิการกู สามารถกูเพิ่มได
นาย ก มีอายุคงเหลือถึงวันเกษียณอีก 53 เดือน สามารถคํานวณวงเงินกู จากอัตราดอกเบี้ยแบบเลือกได ดังนี้
ขอดีของการลดดอกเบี้ย ตัวอยางที่ 1 คือ
1.
2.
3.
4.

สมาชิกกูเงินไดเพิ่มขึ้น
เงินตนคงที่มากขึ้น หนี้สินหมดเร็ว
ดอกเบี้ยลดลงอยางชัดเจน
รวมชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
ตอเดือนลดลง

ตัวอยางที่ 2 สมาชิกที่เงินเดือนคงเหลือมาก มีสิทธิกูไดเต็มสิทธิการกู เงินเดือนคงเหลือมากขึ้น
นาย ข มีอายุคงเหลือถึงวันเกษียณอีก 269 เดือน สามารถคํานวณวงเงินกู จากอัตราดอกเบี้ยแบบเลือกได ดังนี้

ขอดีของการลดดอกเบี้ย ตัวอยางที่ 2 คือ
1. ดอกเบี้ยลดลงอยางชัดเจน
2. รวมชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
ตอเดือนลดลง

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

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก

เอกเทศสัญญา คือ นิตกิ รรมสัญญาทีก่ ฎหมายไดบญ
ั ญัตไิ วโดยเฉพาะทัง้ ยังกําหนดรูปแบบ สาระสําคัญ กําหนดสิทธิหนาที่

ระหวางคูกรณี และการระงับแหงสัญญาโดยกฎหมายใหเสรีภาพแกประชาชนแตละคนที่จะเขาทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ก็ไดภายใต
การคุม ครองของกฎหมายแพงและพาณิชย และนิตกิ รรมสัญญานัน้ ยอมสมบูรณมผี ลใชบงั คับไดหากไมขดั บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ไดแก
1. กูยืม การกูยืมเงินกันเกินกวาหาสิบบาท จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงวามีการกูยืมเงินกันจริงและตองลงลายมือชื่อ
ผูกูดวย กฎหมายใหคดิ อัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 15 บาทตอป
2. การจํานอง คือการกูยมื โดยมีทรัพยสนิ เปนประกันโดยทัว่ ไปไดแก ทีด่ นิ บานพรอมทีด่ นิ เรือยนต (5 ตันขึน้ ไป) สัตวพาหนะ
ไดแก ชาง มา วัว ควาย หรืออสังหาริมทรัพยอื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพยยังอยูที่ผูจํานอง
การจํานองตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
3. เชาซื้อ ตองทําเปนหนังสือและปดอากรแสตมปเวนแตเชาซื้อเครื่องมือการเกษตรไมตองปดอากรแสตมป
4. เชาทรัพย เชาบานหรือที่ดินไมเกิน 3 ป ตองทําเปนหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเชาแลผูใหเชา หากเกิน 3 ป
ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่

ที่มา http://www.phetchaburi.go.th, http://th.wikipedia.org ,http://www.pramarn.com
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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

บ
า
ร
ท
ด
โปร

ทําไมจึงไมควร
ผิดนัดชําระหนี้???

ตามขอบังคับสหกรณฯ
ขอ 64 (2) สมาชิกที่ผิดนัด
การส ง เงิ น งวดชํ า ระหนี้
(ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย)
ในป ใด จะไม ไ ด รั บ เงิ น

เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
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