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อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน

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

เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70

3.90
3.80

4.00

3.1450

3.3150
3.2300

3.4000

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 
 ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811
 ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805
 ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813
 ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205
 ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800
 ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603
 ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703
 ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102
 ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004
 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1039
 สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 0-2218-8826

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

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

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

คณะจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ประเภท

ประเภท

สมาชิก
(ตั้งแต

1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ

ดอกเบี้ยเงินกู

เงินเฉลี่ยคืน

4.75
4.00

3.00

5.00

2.755
2.800

2.850

…

42.00
30.00

5.00

ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ระยะสั้น
(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว
(ไมเกิน 180 งวด)

4.50

5.50(ตั้งแต 30 เมษายน 2558)

สหกรณอื่น

“ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ
พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือและความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย

การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลใหเดนชัด”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2557 ก.พ. 2558 มี.ค. 2558
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,392 15,393

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

 -  สมาชิก  11,468 11,486 11,473

 -  สมาชิกสมทบ 3,851 3,905 3,919

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 34,253,985,066.13 34,475,320,962.84

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,225,038,189.26 5,270,114,253.02

  1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 10,745,687,891.59 10,344,500,728.34

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 17,881,649,236.63 18,498,832,261.88

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 588,528,262.65 911,339,782.64

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 15,377,986,962.96 15,675,712,945.21

    1.3.3 เงินฝาก ชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,915,134,011.02 1,911,779,534.03

  1.4 สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 401,609,748.65 361,873,719.60

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 18,663,535,224.35 18,832,828,755.34

  2.1 เงินกูยืม 5,300,000,000.00 5,230,000,000.00 5,710,000,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 12,367,586,164.35 12,105,177,011.04

  2.3 ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 816,441,301.57 802,749,220.84

  2.4 หนี้สินอื่น 202,226,900.83 249,507,758.43 214,902,523.46

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 15,590,449,841.78 15,642,492,207.50

  3.1 ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 11,963,334,960.00 11,963,334,960.00

  3.2 ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,145,524,169.06 2,145,524,169.06

  3.3 ทุนสะสม 763,513,079.43 792,178,558.03 787,051,230.03

  3.4 อื่นๆ 540,211,576.58 530,126,409.67 528,355,275.27

  3.5 กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 159,285,745.02 233,098,353.14

4.  รายได  1,797,825,411.57 275,869,127.02 409,846,235.64

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 43,823,477.36 65,686,962.35

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 95,451,367.81 144,979,528.22

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 118,846,835.64 173,056,141.88

  4.4 รายไดอื่น 112,818,419.94 17,747,446.21 26,123,603.19

5.  คาใชจาย 760,930,235.19 116,583,382.00 176,747,882.50

  5.1 ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 85,122,396.32 131,233,434.52

  5.2 คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 31,460,985.68 45,514,447.98
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ÊíÒËÃÑºà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á ¹Õé ¼ÁÁÕàÃ×èÍ§·ÕèµŒÍ§á¨Œ§ãËŒÊÁÒªÔ¡·ÃÒºÍÂÙ‹ 3 àÃ×èÍ§ ´Ñ§¹Õé
 เรื่องแรก ทนุสงเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ ประจาํปการศกึษา 2558 ครอบครวัละ 1 ทนุๆ ละ 4,000 บาท สมาชกิ
ที่ประสงคจะขอรบัทนุนี้ ตองมเีลขประจาํตวัสมาชกิไมเกนิเลขที่ 571598 มบีตุรที่กาํลงัศกึษาอยูในระดบัประถมศกึษา
ปที่ 1 ถงึระดบัปรญิญาตร ีในปการศกึษา 2558 สหกรณจะพจิารณาทนุ เพียง 3 ขั้นตอนงายๆ คือ 1) ยื่นใบสมัคร

พรอมหลักฐาน 2) ตรวจสอบขอมูล และ 3) โอนทุนการศึกษาเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกที่สหกรณ

เริ่มรบัสมคัรตั้งแตวนัที่  1 พฤษภาคม – 18 กนัยายน 2558 รายละเอียดตดิตามไดตามประกาศของสหกรณ

 เรื่องที่สอง สหกรณจัดโครงการ “สหกรณพบสมาชิก” เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร
เงนิลงทนุของสหกรณและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตอง โดยมกีาํหนดการจดัโครงการ ดงันี้

  วัน เวลา สถานที่

  ครั้งที่ 1  วนัที่ 12 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชมุ มิ่งขวญั 123 อาคาร 2 คณะครศุาสตร
  ครั้งที่ 2  วนัที่ 14 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชมุ สถาบนั 3
  ครั้งที่ 3  วนัที่ 20 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชมุ 312/1 ตกึอปร. คณะแพทยศาสตร
  ครั้งที่ 4  วนัที่ 21 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชมุ 206 อาคารอนสุรณ 50 ป คณะพาณชิยศาสตรฯ
  ครั้งที่ 5  วนัที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชมุ 201 อาคารวจิยัจฬุาฯ ศูนยบรกิารวชิาการ

  กําหนดการ

   เวลา  11.45 น.   เริ่มลงทะเบยีน ผูเขารวมสมัมนา
   เวลา  12.00 น.   บรรยายและตอบขอซกัถาม
       เรื่อง “ความมั่นคงและการบรหิารเงนิลงทนุของสหกรณ”
   เวลา  13.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั

   หากสมาชกิมคีวามประสงคจะเขารวมโครงการ สามารถลงทะเบยีนไดที่สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี
9 หรอืทางโทรศพัท 02-218-0555 ตอ 2302 รบัสมาชกิที่สนใจเพยีง 100 ทาน/ครั้ง เทานั้น

  เรื่องสดุทาย สมาชกิสามารถดาวนโหลด แอพพลเิคชั่นรูปแบบใหม ของสหกรณไดแลว ในชื่อ “CU SAVINGS COOP” 
ซึ่งเปนการพัฒนาจากแอพพลิเคชั่นในรูปแบบเดิม ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 
พรอมทั้งรายงานการการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย นอกจากนั้นยังสอบประวัติการรับสวัสดิการ รวมถึง
การรบัรูขาวสารตางๆ ของสหกรณ สาํหรบัแอพพลเิคชั่นรูปแบบใหมนี้ จะเปดใหบรกิารในระบบปฏบิตักิาร iOS และ
Android สมาชกิทานใดสนใจสอบถามขอมูลไดที่เจาหนาที่ประชาสมัพนัธสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 02-2180555 หรอื 
www.savings.chula.ac.th

  หากสมาชกิมขีอสงสยั หรอืขอเสนอแนะ สามารถตดิตอผมไดที่ 081-617-1358 ยนิดรีบัคาํเสนอแนะจากสมาชกิ
ทกุทานครบั
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วาสติา ขตัยิะ
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อ าหารสดและเบเกอรี่คืนกอนวันหมดอายุ เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จ

รับเงิน สําหรับสินคาทั่วไป และใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสําหรับ

เครื่องใชไฟฟา สินคาตองอยูในสภาพสมบูรณ

 “ไมพอใจสินคา เรายินดีคืนเงิน” นักชอปโดยทั่วไปมักเขาใจ

วาการเปลี่ยนหรือคืนสินคานั้นจะทําไดเฉพาะกับสินคาที่ชํารุดบกพรอง 

ห รือผลิตมาไมไดมาตรฐานเทานั้น แตความจริงแลวการเปล่ียนหรือ

คนืสินคานัน้ทาํไดแมกระทัง่สนิคานัน้ไมไดมปีญหาแตอยางใด เพียงแคคณุ

ไ มชอบใจมันเอาด้ือๆ คุณก็สามารถเปลี่ยนหรือเอาเงินคืนได ในหาง

สรรพสนิคาบางแหง คณุอาจจะเคยเหน็ปายแบบนีบ้างแลว “ไมพอใจสนิคา 

เรายินดีคืนเงิน” ซึ่งหมายความวา สําหรับสินคาที่คุณจายเงินซื้อนํากลับ

ไปถึงบานแลว แมวาตัวสินคามันจะไมมีความผิดอะไร ไมมีความเสียหาย

ชาํรดุบกพรอง เพยีงแตแคคณุเกดิความรูสกึไมพอใจสสีนัหรอืรปูทรงของ

สนิคา (แมวาตอนทีอ่ยูในหางคณุจะรูสกึพอใจเอามากๆ กต็าม) คุณมีสทิธิ์

ขอคนืสนิคาเปลีย่นเปนเงนิคนืได หลักเกณฑและเงือ่นไขการรบัคนืสนิคา 

หรือเปลี่ยนสินคาใหม ของหางสรรพสินคาตางๆ นั้น ในทางกฎหมาย 

มีลกัษณะเปนคําม่ัน ซ่ึงหากทางหางไมปฏบิตัติามคําม่ันทีใ่หไวกบัผูบรโิภค 

จะมีผลเปนการผิดสญัญาอยางไรกต็าม หากสนิคาชํารดุบกพรอง ทางหาง

จะตองรับผิดชอบทุกกรณีตามกฎหมาย (มีอายุความ 1 ป) โดยไมเกี่ยว

กบัเงือ่นไขการรบัคนืสนิคาซึง่หางเปนผูกาํหนดขึน้หลกัเกณฑและเงือ่นไข 

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 

โลตสั เมือ่ราคาผดิกต็องเสยีเวลาไปทีจ่ดุบรกิาร และไดคนืเฉพาะสวนตาง

ที่คิดผิด บางครั้งแค 5 – 10 บาท จะไมอยากเสียเวลา แตถาเกิดกรณีนี้ที่ 

ทอปซุปเปอรมาเก็ต ผูเขียนเรียนวา โปรดเสียเวลาเถิด ทานจะไดเงินคืน

เต็มจํานวนพรอมของชิ้นนั้นกลับบาน ซื้อของครั้งตอไป โปรดตรวจสอบ

ใบเสร็จกับสินคาดวยนะคะ

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
 เงือ่นไข สินคา อยูในสภาพสมบูรณ เปลีย่นหรอืคนืได ยกเวนสนิคา 

เครื่องประดับ เครื่องสําอาง หนังสือ ไสปากกา ผาและสินคาลดราคา

ไมรับคืน เฉพาะสินคาชุดวายนํ้า ชุดชั้นในเปลี่ยนหรือคืนได ภายในวันที่

ซื้อสินคาและสินคาอยูในสภาพสมบูรณเทานั้นกําหนดระยะเวลา ภายใน

14 วัน นับแตวันที่ซื้อ เอกสาร/หลักฐาน ใบกํากับภาษีแบบยอ หรือ

ใบกํากับภาษีเต็มรูป

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด
 เงื่อนไข รับเปลี่ยนหรือคืนสินคาภายใตเง่ือนไข สินคาตองอยู

ในสภาพสมบูรณ ยกเวนสินคาลดราคาพิเศษ กําหนดระยะเวลา ภายใน 

7 วัน นับแตวันซื้อสินคา เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ

บริษัท หางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด
 เงื่อนไข เกี่ยวกับคุณภาพสินคา สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาได

สินคาตองยังคงสภาพพรอมขาย มิไดผานการใชงาน ยกเวนกรณีมีปญหา

ดานคุณภาพหลังใชงาน สุรา และสินคาตัดแบงจําหนายรับเปล่ียนหรือ

คืนกําหนดระยะเวลา ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ซ้ือ เอกสาร/หลักฐาน 

ใบกาํกบัสนิคา และสินคาทีม่ใีบรบัประกนัคณุภาพ บรษิทัฯ จะเปนผูสาน

ผลประโยชนใหลูกคา

บริษัท บางลําพู (ประชาราษฎรอาเขต) จํากัด
 เงื่อนไข สินคาอยูในสภาพ สมบูรณ สามารถเปลี่ยนหรือคืนได 

ยกเวน ชุดวายนํ้า ชุดชั้นในกําหนดระยะเวลา ภายใน 7 วัน นับแต

วันท่ีซ้ือ เอกสาร/หลกัฐาน ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืปายแสดงราคาของบรษิทัฯ

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 

นบัจากวนัทีซ่ือ้สนิคายกเวนเครือ่งใชไฟฟาคนืภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีซ่ือ้ 
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5ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



อาจารย นายสตัวแพทย ดร. ทลิดสิร รุงเรอืงกจิไกร

·ŒÍ§àÊÕÂโรคในสุนัข
   ที่มากับหนารอน :
โรคในสุนัข
   ที่มากับหนารอน :

 ● ใชผงเกลือแร ORS (Oral Rehydration Salt) 
ที่เราใชเสียเหงื่อหรือทองเสียนั่นเอง ผสมนํ้าใหสุนัขกิน 
เพื่อชดเชยการเสียเกลือแรจากการถาย (แตตองมั่นใจวาสุนัข
ไมไดอยูในชวงการรักษาโรคไตอยู)

 ● หลีกเลี่ยงการใหกินนม และใหงดอาหารสัก 
1-2 มื้อเพื่อพักทางเดินอาหาร

 ● แตถายังถายเหลวหรือมีอาการอื่นรวม ก็ตองรีบ
พาไปพบสัตวแพทยไดเลยครับ

 ● ในกรณทีีเ่ปนมาก มีการอาเจยีน ถายมเีลอืดปน 
และสัตวออนเพลียมาก เราไมควรปอนนํ้าหรือยาอะไรเลย 
เพราะจะเปนการกระตุนใหระคายเคอืงทางเดนิอาหาร ทาํให
อาเจียนมากข้ึนอีก ควรรีบพาไปพบสัตวแพทยโดยเร็วที่สุด 
เนื่องจากสุนัขมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากการติดเช้ือโรคลําไส
อักเสบจากเชื้อ parvovirus ได

@ การปองกัน

 เราสามารถทําไดโดยหลีกเลี่ยงการปนเปอนเช้ือ
ในอาหารและนํ้าดื่ม

 ● ลางภาชนะใสอาหารและนํ้าใหสะอาดอยาง
สมํ่าเสมอ

 ● ปองกันไมใหนก หนู หรือสัตวอื่นมาเกาะชาม
อาหาร เนื่องจากสัตวเหลานั้นอาจเปนพาหะนําโรค จากการ
สมัผสัอจุจาระสตัวทีป่วยมากอน แลวมาแพรเชือ้ทีช่ามอาหาร
ของเจาตัวนอยของเราก็ได

 ● สําหรับบานท่ีใหอาหารสด ควรใชอาหารที่
ปรุงสุก สวนอาหารเม็ดก็ควรเก็บในที่แหงและสะอาด
 ● บางทานแนะนําใหสุนัขกินโยเกิรตในปริมาณ
นอยเปนประจํา (วันละ 1-2 ชอน) เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณ
แบคทีเรียที่มีประโยชนในทางเดินอาหาร จะชวยปองกัน
ทองเสียได

 ● เวลาเจาตัวเล็กเดินยํ่าบริเวณที่มีนํ้าทวมขังมา 
ใหลางเทาและเชด็ทําความสะอาดใหแหง เพือ่ไมใหเขาเลยีตวัเอง

 หากเราทําไดตามน้ีแลว ก็จะเปนการชวยปองกันเจา
ตวันอยของเราจากอาการทองเสียไดครับ และทีส่าํคญั การฉดี
วัคซีนรวมเปนประจาํ ตามตารางของสตัวแพทย กจ็ะเปนการ
ปองกันโรคลําไสอกัเสบทีร่นุแรงทีเ่กิดจากจากเชือ้ไวรสั ซึง่ชวย
ปองกนัการเจบ็ปวยและการสญูเสยีไดดีเปนอยางดทีเีดยีวครบั

 ชวงหนารอนแบบนี้ นอกจากโรคพิษสุนัขบาแลว ปญหาที่ตองระวังและ
พบไดบอยมาก คือเร่ือง ทองเสีย เน่ืองจากสภาวะของอุณภูมิท่ีรอนนี้ สงผลให
เชือ้โรคทัง้แบคทเีรยีและเชือ้โปรโตซัวเชนเชือ้บิดเจรญิไดด ีเมือ่สุนขักนิอาหารหรอื
นํ้าที่ปนเปอนก็จะทําใหเกิดปญหาตามมาไดครับ

 ทองเสียเปนอาการที่สรางความวิตกและเพิ่มภาระใหกับเจาของสัตว
เปนอยางมาก เนื่องจากสภาพสัตวท่ีออนเพลีย ประกอบกับกลิ่น และภาพกอง
อุจจาระที่ทําใหเกิดความไมนาดู ที่ไดฝากรอยไวตามพื้นบานหรือพ้ืนสนาม 
อนัเปนเหตุใหตองทาํความสะอาดกนัยกใหญ วนันีเ้ราจะมาคยุกนัถงึเรือ่งราวตางๆ
สาเหตุ และการปองกันรักษาอาการทองเสียในสัตวกันครับ

@ เมื่อไหรเราจึงจะสรุปไดวา “สุนัขทองเสีย”

 โดยปกติ สุนัขและแมวจะถายอุจจาระประมาณ 1-2 ครั้งตอวัน ซึ่งถามี
การถายที่ถี่กวานั้น และ อุจจาระมีลักษณะเหลวกวาปรกติ เราก็จะจัดวาสัตว
มีอาการทองเสีย เจาของสัตวสามารถสังเกตุไดจากจํานวนครั้งของการถาย และ
ลกัษณะของอจุจาระ กพ็อจะใชเปนตวับงชีไ้ดวาเจาเหมยีวเจาตบูของเราทองเสยี
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 มักเกิดจากการติดเชื้อโรคที่ปนเปอนมาในน้ํา
ที่ขังตามพื้น จากอาหารที่กินไมหมดและเหลือทิ้งไวในจาน และจากอุจจาระของ
สัตวปวย ซึ่งเชื้อเหลานั้นไดแก พยาธิ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อบิด โปรโตซัว หรือไวรัส 
โดยตัวท่ีทําอันตรายอยางมาก คือเชื้อไวรัสลําไสอักเสบ (parvovirus) ซึ่งเปน
อันตรายถึงชีวิตครับ

@ สัตวเลี้ยงสามารถติดตอไดอยางไร

 การรับเชื้อ ก็เกิดจากการ "กิน" สิ่งที่ปนเปอนในอาหารหรือนํ้าท่ีตั้งท้ิงไว 
หรอืเหลอืจากในม้ือกอนหนานี ้และพบไดบอยทีเ่จาตบูหรอืเจาเหมียวออกไปเดนิ
ยํ่าพ้ืนที่มีนํ้าขังซึ่งมีเชื้อโรคปนอยู และดวยพฤติกรรมที่รักสะอาดของเขา 
จะไมชอบใหเทาและตัวเปยกเลอะเทอะ ดังน้ันเมื่อลับเขาบานก็มักจะทํา
ความสะอาดตัวเองโดยการเลียเทาที่เปยกใหแหง (ซึ่งไมไดลางมือ-ลางเทา 
แลวเชด็แหงเหมอืนในคน) ทาํใหรบัเอาเชือ้โรคทีป่นเปอนเขาไปโดยการกนินัน่เอง

@ การปฏิบัติตัวของเจาของเมื่อสัตวเลี้ยงเริ่มมีอาการทองเสีย

 เมื่อสัตวเลี้ยง “เริ่ม” มีอาการทองเสีย แตยังคงกินอาหารไดดี รวมถึง
ยังแข็งแรง วิ่งเลนไดตามปรกติ สิ่งที่เราอาจชวยเหลือไดเบื้องตนคือ
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วันสําคัญเดือนพฤษภาคม 2558

 คือ วันที่กําหนดพระราชพิธีจรด-

พระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพระราชพิธีเกา

มาแตโบราณที่เสริมสรางขวัญและกําลังใจ

แกเกษตรกรของชาติ เพ่ือเปนการระลึก

ถึงความสําคัญของ เกษตรกรที่ม ีต อ

 วันตนไมประจําปของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป

เปนวันสําคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมูเหลาจะไดรวมกันปลูกตนไม

ไวเปน ทีร่ะลกึและชวยเพิม่พนูทรพัยากรปาไม อนัเปนการบาํเพญ็ประโยชน

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

ตนไมประจาํป และสงเสรมิใหประชาชนขอรบักลาไมไปปลกูในสถานทีต่างๆ

 วันปลูกตนไมประจําป ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและระยะเวลา

ไปตามความเหมาะสม กลาวคือในป พ.ศ.2503 ทางราชการประกาศยกเลกิ

วนัชาต ิ ดงันัน้คณะรฐัมนตรจีงึไดมมีตเิมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน พ.ศ. 2503

 วันฉัตรมงคล เปนวันที่รําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี และราชอาณาจักร
ไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ ตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 
9 มถินุายน พ.ศ. 2489 และดาํรงพระอสิริยยศเปน “สมเดจ็พระเจาอยูหวั
ภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องจากยังมิไดทรงผานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ก็เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาอยู ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุ
นิติภาวะ จึงไดเสด็จนิวัตประเทศไทย

 ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงไดนอมเกลานอมกระหมอม 
จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจ
เรียกวาพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทําในวันบรมราชาภิเษก ถวายเม่ือ
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช ไดมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น
วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม” ต้ังแตนัน้เปนตนมา พสกนกิรชาวไทยจงึไดถอืเอาวนัที ่5 พฤษภาคม 
ของทุกปเปนวันฉัตรมงคล เพื่อนอมรําลึกถึงวันสําคัญนี้

 วนังดสบูบหุรีโ่ลก เริม่มีการจดังานครัง้แรกในวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนือ่งจากองคการอนามยัโลกเลง็เหน็อนัตรายของบหุรี่

และสขุภาพของผูสบูบหุรี ่รวมถงึผูท่ีไมสบูแตตองมารบัควนับหุรีด่วย จึงจดังานวันงดสบูบหุรีโ่ลก หรอืช่ือในภาษาองักฤษวา World No Tobacco Day

เพื่อกระตุนใหผูที่สูบบุหรี่อยูเลิกสูบ และใหรัฐบาลชุมชนและประชากรโลกไดตระหนักถึงความสําคัญเพื่อเขารวมกิจกรรม อีกทั้งยังได

ประกาศใหมกีารรณรงคเพ่ือการไมสบูบหุรีท่ีใ่ชชือ่วา World Spidemic ซึง่สือ่ถงึการสบูบหุรีท่ีเ่ปนเหมอืนโรคระบาดทีร่ะบาดอยูทัว่โลก

วันตนไมประจําปของชาติ

วันพืชมงคล
วันฉัตรมงคล

วันงดสูบบุหรี่โลก

กาํหนดใหวนัเขาพรรษาของทกุปเปน “วนัตนไมประจาํปของชาต”ิ เน่ืองจาก

อยูในชวงฤดูฝน มีฝนตก เหมาะสมกับการปลูกตนไม

 ปจจุบันวันตนไมประจําปของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล

กลาวคือ จะมีฝนตกกอนถึงวันเขาพรรษา และฝนจะทิ้งชวงในระหวาง

ฤดกูาลเขาพรรษา ทาํใหการปลกูตนไมในชวงเขาพรรษาไมไดผลเทาทีค่วร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ใหวันวิสาขบูชา เปนวันรักตนไมประจําปของชาติแทนวันเขาพรรษา 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเม่ือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 กําหนดให

วนัวสิาขบชูาของทุกปเปน “วนัตนไมประจาํปของชาต”ิ เพราะเปนระยะ

เริม่ตนฤดฝูน มฝีนตกลงมาแลว ซึง่จะทาํใหกจิกรรมการปลกูตนไมไดผลดยีิง่ขึน้

วันสําคัญเดือนพฤษภาคม 2558วันสําคัญเดือนพฤษภาคม 2558

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

ทีจ่ะใหเมลด็พนัธุเหลานัน้ ปราศจากโรคภยั และ ใหอดุมสมบรูณเจรญิงอกงามดี 

 พธีิแรกนาขวญั เปนพธิเีริม่ตนการไถนาเพือ่หวานเมลด็ขาว มจีดุมุงหมาย

ที่จะใหเปนอาณัติสัญญาณวา บัดนี้ฤดูกาลแหงการทํานาและเพาะปลูก

ไดเริ่มขึ้นแลว

 นับตั้งแตป พ.ศ. 2509 เปนตนมา คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา

ลงมตใิหวนัพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เปน “วนัเกษตรกร

ประจาํป” อกีดวย ทัง้นี ้เพือ่ใหผูมอีาชพีทางการเกษตรพงึระลกึถงึความสําคัญ

ของการเกษตร และรวมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญเพื่อเปนสิริมงคลแกอาชีพของตน

 เริม่มีการจดังานครัง้แรกในวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนือ่งจากองคการอนามยัโลกเลง็เหน็อนัตรายของบหุรี่
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แวดวง สอ.จฬ.
■ ทูลเกลาฯ ถวายเงินแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ทูลเกลาฯ ถวายเงินแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2558 จํานวน 500,000 บาท ณ อาคาร
ชยัพฒันา สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ

■ จัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิกผูลวงลับ และ

จัดพิธีรดนํ้าขอพรผูอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต 2558

 เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
จัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหกับกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกผูลวงลับ 
โดยม ีรศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา เปนประธานในพธิใีนโอกาสนี้ สหกรณฯ 
ยงัไดจดัพธิรีดนํ้าขอพรจากกรรมการและสมาชกิอาวโุส เพื่อสบืสานประเพณี
อันดีงามของไทยอีกดวย ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
เมื่อวนัศกุรที่ 10 เมษายน 2558

■ รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 37 

ประจําป 2558

  รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ นําคณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายใน
ของบคุลากรจฬุาฯ ครั้งที่ 37 ประจาํป 2558 และมอบเงนิสนบัสนนุการแขงขนักฬีาบคุลากร 
เปนจาํนวนเงนิ 300,000 บาท ณ สนามกฬีาจฬุาฯ เมื่อวนัศกุรที่ 24 เมษายน 2558

รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 37 
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ รวมแสดงความยนิดใีนโอกาสตางๆ กบัหนวยงานภายในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
และหนวยงานภายนอก ดงันี้

■ สัมมนาสมาชิกชั้นนํา

  สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัสมัมนาสมาชกิชั้นนาํ เพื่อใหสมาชกิ
ไดรับความรู และรับทราบแนวทางการบริหารการลงทุนของสหกรณ
ซึ่งมสีมาชกิชั้นนาํเขารวมการสมัมนาจาํนวน 103 คน โดยไดรบัเกยีรติ
จากวทิยากรบรรยายใหความรู ดงันี้
 • รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
 เรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ”
 • ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนยพัฒนา
ความสขุมนษุย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 เรื่อง “การบรหิารกายใจดวยสยามหวัเราะ”
 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง ระหวางวันเสารที่ 25 - 
อาทติยที่ 26 เมษายน 2558

2 เม.ย. 2558
ครบรอบ 8 ป

ศูนยบรกิารสขุภาพแหงจฬุาฯ

ครบรอบ 8 ป ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง

รองประธานกรรมการ
นางปรียานุช ปนฉิม

รองผูอาํนวยการฝายบรหิาร

2 เม.ย. 2558
ครบรอบ 38 ป

โรงพมิพแหงจฬุาฯ

ครบรอบ 38 ป โรงพิมพแหงจุฬาฯ

นายวิศิษฐ หินแกว

เหรญัญกิ
รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย

รกัษาการ ผูจดัการ

17 เม.ย. 2558
ครบรอบ 24 ป

สถาบนัวจิยัพลงังาน

ครบรอบ 24 ป สถาบันวิจัยพลังงาน

นายวิศิษฐ หินแกว

เหรญัญกิ
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

กรรมการ

รศ.ดร.ดาวัลย วิวรรธนะเดช

ผูอาํนวยการ

24 เม.ย. 2558
ครบรอบ 24 ป 

สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางนํ้า

ครบรอบ 24 ป 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

นายวิศิษฐ หินแกว

เหรญัญกิ
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

กรรมการ

รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล

ผูอาํนวยการ

22 เม.ย. 2558
ครบรอบ 80 ป 

คณะสตัวแพทยศาสตร

ครบรอบ 80 ป คณะสัตวแพทยศาสตร

นายวิศิษฐ หินแกว

เหรญัญกิ
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.ปยนันท ทวีถาวรสวัสดิ์

ผูชวยคณบดี

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับ
คณะกรรมการและเจาหนาที่ จากสหกรณออมทรพัย
สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด จํานวน 4 คนเขาศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ณ หองประชุมสวัสดิ์
แสงบางปลา เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558
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 จากขาวโดงดังทางหนาหนังสือพิมพและโทรทัศนกรณีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

จาํกดั นั้น บดันี้ ศาลลมละลายกลางไดมคีาํสั่งเมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2558 ใหฟนฟูกจิการของสหกรณเครดติ

ยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั (ลูกหนี้) และตั้งสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั เปนผูทาํแผน (ฟนฟูกจิการ) 

การฟนฟูกิจการ จึงเปนศัพทที่พวกเราชาวสหกรณตองทําความรูจักและเรียนรูวามีกระบวนการขั้นตอน

อยางไร

 การทําธุรกิจนั้นเปนเรื่องที่ไมแนนอนอาจประสบความสําเร็จหรือลมเหลวไดตลอดเวลา และ

เมื่อธุรกิจตองประสบปญหาทางการเงินก็ตองพึ่งพาเจาหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อใหเกิดสภาพคลอง

และประคับประคองใหกิจการดําเนินตอไปได มิฉะนั้นอาจถึงขั้นลมละลายหรือเลิกกิจการ ลูกจางหรือ

พนกังานตองตกงาน บรรดาเจาหนี้ทั้งหลายกไ็มอาจไดรบัชาํระหนี้เตม็จาํนวน และหากเปนธรุกจิขนาดใหญ 

เชน สถานบันการเงิน หรือกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ก็จะสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง 

รวมตลอดถงึระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดวย ดงันั้น การคงสภาพของธรุกจิไวยอมเปนผลดตีอสงัคม

โดยรวมมากกวาจะปลอยใหธรุกจินั้นลมสลายไป กลาวโดยสรปุวตัถปุระสงคของการฟนฟูกจิการมดีงันี้

 1. เพื่อรกัษามลูคาขององคกรธรุกจิทั้งหมดไวเปนหนึ่งเดยีว แทนที่จะถูกแยกจาํหนายเปนสวนๆ

  อนัจะสงผลใหมูลคาของกจิการนั้นลดลง

 2. เพื่อใหเจาหนี้ไดรบัชาํระหนี้อยางยตุธิรรมและเสมอภาคกนั

 3. เพื่อใหลูกหนี้ไดมโีอกาสดาํเนนิธรุกจิตอไป และรกัษาสภาพการจางงานไว

 4. เมื่อดาํเนนิการฟนฟูกจิการสาํเรจ็ จะทาํใหเจาหนี้ไดรับชาํระหนี้ไมนอยกวาการปลอยให

  ลูกหนี้ลมละลาย

 การฟนฟูกิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด นั้น เมื่อศาลลมละลายกลาง

มีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณาแลว ทําใหเกิดสภาวะพักการชําระหนี้ โดยมีวัตถุประสงค

ในการสงวนรักษาทรัพยสินของลูกหนี้ไวเพื่อประโยชนแกการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้มาจัดสรร

ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อยางเปนธรรมภายใตกรอบของแผนฟนฟูกิจการ และใหเวลาลูกหนี้หรือผูทํา

แผนสาํรวจความบกพรองของกจิการเพื่อนาํไปวางแผนปรบัปรงุแกไขใหกจิการของลูกหนี้ดาํเนนิตอไปได 

รวมทั้งลดความกดดนัจากการถูกเจาหนี้บงัคบัคดยีดึทรพัยสนิหรอืหลกัประกนั

เมื่อสหกรณ
ตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ

จารุภูมิ สุจริตกุล
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  เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เปนผูทําแผน 

อาํนาจหนาที่ในการจดัการกจิการและทรพัยสนิของลกูหนี้ตกแกผูทาํแผน ซึ่งกค็อืสหกรณเครดติยเูนี่ยน

คลองจั่น จํากัด (คณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน) นั่นเอง และผลของคําสั่งตั้งผูทําแผนนี้ 

เจาหนี้ที่ประสงคจะไดรบัชาํระหนี้ มหีนาที่จะตองไปยื่นคาํขอรบัชาํระหนี้ตอเจาพนกังานพทิกัษทรพัย

ภายในกาํหนดหนึ่งเดอืนนบัแตวนัโฆษณาคาํสั่งตั้งผูทาํแผน ในขณะเดยีวกนัผูทาํแผนจะตองสงแผน

ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยพรอมดวยสําเนาเพื่อสงแกเจาหนี้ ภายในกําหนด 3 เดือน 

นบัแตวนัโฆษณาคาํสั่งตั้งผูทาํแผน ซึ่งศาลอาจขยายใหอกีไดไมเกนิสองครั้ง ครั้งละไมเกนิหนึ่งเดอืน 

จากนั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ หากที่ประชุม

เจาหนี้ยอมรบัแผนดวยมตพิเิศษ เจาพนกังานพทิกัษทรพัยจะรายงานตอศาล เพื่อศาลจะเปนผูพจิารณา

ใหความเห็นชอบดวยแผนในขั้นตอนสุดทาย โดยแผนนั้นจะตองมีรายละเอียดครบถวน ขอเสนอ

ในการชําระหนี้ไมขัดตอกฎหมาย และเมื่อดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้

ไมนอยกวากรณทีี่ศาลมคีาํพพิากษาใหลูกหนี้ลมละลาย

 เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนแลว บรรดาสิทธิและหนาที่ของผูทําแผนตกแกผูบริหาร

แผนทนัทนีบัแตทราบคาํสั่ง โดยมกีาํหนดเวลาดาํเนนิการตามแผนไมเกนิหาป โดยอาจขอขยายกาํหนด

ระยะเวลาดาํเนนิการตามแผนไดไมเกนิสองครั้ง ครั้งละไมเกนิหนึ่งป เวนแตกรณเีปนที่เหน็ไดแนชดัวา

แผนไดดาํเนนิมาใกลจะสาํเรจ็แลว จะขอขยายเวลาตอไปอกีตามควรแกกรณกีไ็ด

  มคีาํถามถามวา “หากลูกหนี้เขากระบวนการจดัทาํแผนฟนฟูกจิการตามคาํสั่งศาลนั้นแลว 

เจาหนี้ยงัตองตั้งหนี้สงสยัจะสูญอกีหรอืไม”

 เ มื่อป 2557 ที่ผานมา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดตั้งหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั ตามคาํแนะนาํของกรมสงเสรมิสหกรณ เปนเงนิจาํนวน 80 กวาลานบาท นั้น 

ซึ่งในตอนนั้นสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั ยงัไมไดเขากระบวนการแผนฟนฟู มาในป 2558 

สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั เขากระบวนการทาํแฟนฟนฟูแลว ซึ่งสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 

คงตองรอคาํแนะนาํจากนายทะเบยีนสหกรณกอนวาควรตั้งหนี้สงสยัจะสูญอกีหรอืไม

  จากนี้เปนตนไปสหกรณเจาหนี้ รวมถงึสมาชกิทั้งหลายคงตองตดิตามขั้นตอนการฟนฟกูจิการ

ของสหกรณเครดติยเูนี่ยนคลองจั่น จาํกดั อยางใกลชดิ ขาวสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จะนาํเสนอขาวสาร 

แกผูอานเปนระยะๆ
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***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,

chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน
 ♦ เน้ือที ่10 ไร 1 งาน 40 ตร.ว. ถ.บางกรวยไทรนอย ต.บางเลน อ.บางใหญ 
จ.นนทบรุ ีราคา 215,000,000 บาท สนใจตดิตอ นายสมาน พกุเจรญิ สาํนกังาน
มหาวิทยาลัย โทร. 090-096-0176

 ♦ เน้ือท่ี 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 เน้ือนวล สํานักบริหารแผนและการคลัง 
โทร. 081-925-2376, 089-742-1427

 ♦ ขายท่ีดิน 21 ตร.ว. ซอยพหลโยธิต 52 ตรงขามตลาดยิ่งเจริญ 
เดินทางสะดวก ในอนาคตมีรถไฟฟาว่ิงผาน ราคา 690,000 บาท สนใจติดตอ 
นางสาวชัญญนิษฐ นีสันเทียะ สํานักบริการกิจการนิสิตโทร. 082-425-3444

 ♦ ขายท่ีดิน 100 ตร.ว. ท่ีดินถมแลว 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

 ♦ ขายท่ีดิน เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 20 ตร.ว. ท่ีดินติดถนน ต.หนองไผ
อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ราคา 290,000 บาท สนใจติดตอ นายนิพนธ 
มั่นจินดา โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 097-242-5210, 02-218-3555 

 ♦ ขายท่ีดินเปลา 15 ไรๆ ละ 700,000 บาท เปนโฉนดท่ีดิน อ.วังมวง 
จ. สระบุรี เหมาะสําหรับจัดสรรเปนแปลงๆ วิวบรรยากาศเหมือนวังน้ําเขียว 
สนใจติดตอ อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาฯ ฝายมัธยม 
โทร. 086-777-7515 

ขายบานพรอมที่ดิน
 ♦ หมูบานพฤกษา 3 เนื้อท่ี 60 ตร.ว. ซอย 12 ถ.สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน
ต.บางครูดั อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ีราคา 1,900,000 บาท สนใจตดิตอ นางปทมนัดดา 
เกียรตสิขุ สาํนกังานมหาวิทยาลัย โทร. 086-760-8866, 02-218-0080

 ♦ หมูบานทุงสองหอง เนือ้ท่ี 19.5 ตร.ว. ถ.วิภาวดรีงัสติ แขวงทุงสองหอง 
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 หองน้ํา ตกแตงบิวอินน ทาสีใหม อยูเย้ืองโรงเรียนแยมสะอาด 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 ประตูร้ัวอัลลอยด 3 หองนอน 2 หองน้ํา 
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 
ซอ ย 26 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ราคา 3,000,000 บาท สนใจติดตอ

นางจิตรนันท วรภัทรวิศิษฐ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 087-819-2314

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

ขาว บริการสมาชิก
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ สถานีรถไฟฟา แอรพอรตเรยีลลิง้ค หวัหมาก 
ตกแตงพรอมแอรใหม 3 เครื่อง ราคา 3,900,000 บาท สนใจติดตอ นายโกเมศ 
สัมฤทธิเวช คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 086-027-1520

 ♦ ศุภาลัย ปารค ชั้น 22 เน้ือท่ี 64 ตร.ม. ส่ิงอํานวยความสะดวก
คร บครัน ติดผามานและวอลลเปเปอร ใกลสถานีรถไฟฟาสายสีมวง 
เย้ืองกับศูนยราชการ 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.นนทบรุ ีราคาขายดาวน 300,000 บาท สนใจตดิตอ อ.อธิรตัน บญุสมบรูณสกุล 
โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาฯ ฝายมัธยม โทร. 086-777-7515 

 ♦ โครงการลิฟวิ่งเนสท เน้ือท่ี 24.83 ตร.ว. มีโครงการรถไฟฟาผาน
บริเวณแยกลําสาลี แขวงสะพานสูง เขตบางกะป กรุงเทพฯ ราคาขายดาวน 
150,000 บาท สนใจตดิตอ นางณชิาพฒัน นิยม สาํนกังานจดัการทรพัยสนิ จฬุาฯ

โทร. 089-127-9946 

ขายรถยนต
 ♦ IZUSU ไทยรุง Grand adventure ป 1999 สีน้ําตาลแดง-เทา 
เค รื่องยนต 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 สนใจตดิตอ 
ผศ.วฒันวรรณ สงวนเรอืง สถาบนัภาษา โทร. 085-465-5445

 ♦ ขายรถยนต ย่ีหอ Honda City รุน 2004 สีน้ําตาล เครื่องยนต 
1,500 ซซี ีราคา 170,000 บาท สนใจตดิตอ นายสรุศกัดิ ์สวนบญุ คณะรฐัศาสตร 

โทร. 081-614-5879, 085-226-0105

อื่นๆ
 ♦ รับจางขับรถ ในวันเสาร-อาทิตย-หยุดนักขัตฤกษ กรุงเทพฯ 
ตางจงัหวัด ขบัรถสภุาพ ซือ่สตัย มใีบขบัขีส่วนบคุคล ขนสงสาธารณะ สนใจติดตอ
นายชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 087-7076-
3539, 0-2461-0221

 ♦ บรกิารใหเชารถตูพรอมคนขบั เพ่ือการเดนิทางทองเท่ียวเปนหมูคณะ 
ทศันศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการเดินทางพักผอนกับครอบครัว สนใจตดิตอ 
นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969

 ♦ จัดจําหนายโลงศพและดอกไมประดับงานศพ รวมท้ังบริการ
เคลื่อนยายศพ และจัดหาโลงศพใหกับศพไรญาติ (ฟรี) สนใจติดตอ นายประทปี 
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

 ♦ จําหนายและรบัสมัครตวัแทนจาํหนายประจาํจังหวดั สารสกัดถ่ังเฉา 
8 in 1 บรรจ ุ30 แคปซลู เลขท่ี อย.13-1-13557-1-0015 สรรพคณุ ลดอาการภูมแิพ 
หอ บ ไอเร้ือรัง หลอกลมอักเสบ เสริมประสิทธิภาพการทํางานของตับและไต 
กําจดัสารอนมุลูอสิระ และกระตุน ระบบภูมคิุมกัน รกัษาอาการหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศดวยธรรมชาติ สนใจสั่งซื้อ ราคาพิเศษ ติดตอ นายณรงคพล คงเจริญ 
สมาชิกสมทบ โทร. 095-712-5876
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè 
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÏ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9 â·Ã. 0-2218-0555

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่ส
อง คําถามประจําเดือน พ.ค. 2558

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่ส
อง

สวนที่ส
อง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน เมษายน 2558

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
àÁÉÒÂ¹ 2558

คําตอบ สวนที่สอง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  157  คน ตอบถูก 150 คน ตอบผิด  7  คน

1. น.ส.สภาวดี วุฒาพิทักษ  472246 คณะวิศวกรรมศาสตร 

2. นายสมัย ลีพิพัฒนไพบูลย  161793 คณะแพทยศาสตร

3. นางสุรัตน แดงดี  417072 คณะเศรษฐศาสตร 

4. น.ส. วัชรินทร วีณุตตรานนท 300554 คณะเศรษฐศาสตร

5. ดร.มนทกานติ์ เชื่อมชิต 472562 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

6. นายสมัย สีนํ้าคํา 451705 สภาคณาจารย

7. น.ส.วลัยลักษณ หอมชิต 522044 สํานักกิจการวุฒยาจารย 

8. น.ส.พิรุฬวรรณ คลองเชิงสาร 561945 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

9. นายสมยศ ศรีวานิชย E25975 สมาชิกสมทบ

10. พ.ญ.ณัฐธิดา วงศวีระวัฒน E01123 สมาชิกสมทบ

ปร�ศนาสํานวน
ลวนขึ้นตนดวย “ข”

 ปริศนา พยางค สํานวน

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิกย่ืน
ขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2558

ตัง้แตวนัท่ี.......................................................................................................................................

ถงึวนัที.่..............................................................................................................................................

โดยจายใหครอบครัวละ...............................................................ทุน

ทุนละ...............................................................บาท

 งานนี้หนอเพื่อสวนรวมรวมเต็มที่  4 ขน....................................................................................................

 ไมเดือดรอนเขาหรอกออกมั่งมี 5 ขน....................................................................................................

 ตางพอดีสองฝายคลายๆ กัน 6 ขนม................................................................................................

 คือคําพูดโผงผางอยางไมออม 3 ข........................................................................................................

 แมไมพรอมกูหนาไปกอนนั่น 5 ข........................................................................................................

 ทะเลาะไดทุกทีที่พบกัน 4 
ข........................................................................................................ คราจํานรรจเรียกใชใหเหมาะเอย

นางสุภา บุญศรี สังกัด สํานักงานวิทยทรัพยากร
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คําถามจากสมาชิก :
ÁØÁ¶ÒÁÁÒ

µÍºä»

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

 เอกเทศสัญญา คอื นติกิรรมสญัญาที่กฎหมายไดบญัญตัไิวโดยเฉพาะทั้งยงักาํหนดรูปแบบ สาระสาํคญั กาํหนดสทิธหินาที่
ระหวางคูกรณี และการระงับแหงสัญญาโดยกฎหมายใหเสรีภาพแกประชาชนแตละคนที่จะเขาทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ก็ไดภายใต
การคุมครองของกฎหมายแพงและพาณชิย และนติกิรรมสญัญานั้นยอมสมบรูณมผีลใชบงัคบัไดหากไมขดับทบญัญตัแิหงกฎหมาย ไดแก

 1. กูยืม การกูยมืเงนิกนัเกนิกวาหาสบิบาท จะตองมหีลกัฐานเปนหนงัสอืแสดงวามกีารกูยมืเงนิกนัจรงิและตองลงลายมอืชื่อ
ผูกูดวย กฎหมายใหคดิอตัราดอกเบี้ยไมเกนิรอยละ 15 บาทตอป

 2. การจาํนอง คอืการกูยมืโดยมทีรพัยสนิ เปนประกนัโดยทั่วไปไดแก ที่ดนิ บานพรอมที่ดนิ เรอืยนต (5 ตนัขึ้นไป) สตัวพาหนะ 
ไดแก ชาง มา วัว ควาย หรืออสังหาริมทรัพยอื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพยยังอยูที่ผูจํานอง 
การจาํนองตองทาํเปนหนงัสอืและจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที่

 3. เชาซื้อ ตองทาํเปนหนงัสอืและปดอากรแสตมปเวนแตเชาซื้อเครื่องมอืการเกษตรไมตองปดอากรแสตมป

 4. เชาทรัพย เชาบานหรือที่ดินไมเกิน 3 ป ตองทําเปนหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเชาแลผูใหเชา หากเกิน 3 ป
ตองทาํเปนหนงัสอืและจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที่

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

สมาชิกจะไดรับประโยชนจาก “อัตราดอกเบี้ยเงินกู แบบเลือกได” อยางไร?

ตัวอยางที่ 1 สมาชิกที่เงินเดือนคงเหลือนอย กูไดไมถึงสิทธิการกู สามารถกูเพิ่มได  

 นาย ก มีอายุคงเหลือถึงวันเกษียณอีก 53 เดือน สามารถคํานวณวงเงินกู จากอัตราดอกเบี้ยแบบเลือกได ดังนี้

ตัวอยางที่ 2 สมาชิกที่เงินเดือนคงเหลือมาก มีสิทธิกูไดเต็มสิทธิการกู  เงินเดือนคงเหลือมากขึ้น 

 นาย ข มีอายุคงเหลือถึงวันเกษียณอีก 269 เดือน สามารถคํานวณวงเงินกู จากอัตราดอกเบี้ยแบบเลือกได ดังนี้

ขอดีของการลดดอกเบี้ย ตัวอยางที่ 1 คือ 

 1. สมาชิกกูเงินไดเพิ่มขึ้น
 2. เงินตนคงที่มากขึ้น หนี้สินหมดเร็ว
 3. ดอกเบี้ยลดลงอยางชัดเจน
 4. รวมชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
  ตอเดือนลดลง

ขอดีของการลดดอกเบี้ย ตัวอยางที่ 2 คือ 

 1. ดอกเบี้ยลดลงอยางชัดเจน
 2. รวมชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
  ตอเดือนลดลง

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร 238-2-11007-6

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

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

โปรดทราบ
ทําไมจึงไมควร

ผิดนัดชําระหนี้???

 ตามขอบังคับสหกรณฯ 

ขอ 64 (2) สมาชิกที่ผิดนัด

การส ง เงินงวดชําระหนี ้

(ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย)

ในป ใด จะไม ไดรับเงิน

เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น


