
ปที่ 55 ฉบับที่ 7

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ขาว เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประโยชนของทะเบียนสมรส 5

เห็บ  10

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 2559 15

ตั๋วสัญญาใชเงิน ทางเลือกของการลงทุน 16

ภาพปก : น.ส.อัญชิสา ตั้งกุลบริบูรณ

ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ



อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน
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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

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก ขาราชการพลเรือน

เนื่องในวันขาราชการพลเรือน

๑ เมษายน ๒๕๓๒

 “เมื่อทํางาน ตองมุงถงึจุดหมายทีแ่ทของงาน งานจึงจะสาํเร็จไดรบัประโยชนครบถวน 

ทัง้ประโยชนของงานและประโยชนของผูทาํ ถาทาํงานเพือ่จดุมุงหมายอืน่ๆ  เชน เพือ่ประโยชน

สวนตัว แมจะไดผลมากมายเพียงใด งานก็ไมสําเร็จ แตทําใหเสียทั้งงาน เสียทั้งคน”

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2557 เม.ย. 2558 พ.ค. 2558
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,406 15,406

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,468 11,470 11,463

  - สมาชิกสมทบ 3,851 3,935 3,942

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 34,298,921,750.84 34,621,212,584.61

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,301,613,472.89 5,357,970,699.10

  1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 10,106,091,023.62 10,268,240,631.74

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 18,578,197,526.72 18,681,014,952.11

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 599,802,138.89 606,388,453.85

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 16,070,144,352.98 16,169,805,463.41

    1.3.3  เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,908,251,034.85 1,904,821,034.85

  1.4 สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 313,019,727.61 313,986,301.66

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 18,529,936,813.22 18,737,297,183.28

  2.1  เงินกูยืม 5,300,000,000.00 5,110,000,000.00 5,330,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 12,272,241,845.25 12,462,773,777.33

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 818,841,219.59 681,540,206.10

  2.4  หนี้สินอื่น 202,226,900.83 328,853,748.38 262,983,199.85

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 15,768,984,937.62 15,883,915,401.33

  3.1 ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 11,997,452,720.00 12,057,560,620.00

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

  3.3 ทุนสะสม 763,513,079.43 783,327,304.03 778,474,821.86

  3.4 อื่นๆ 540,211,576.58 519,230,833.90 503,696,713.99

  3.5 กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 323,449,910.63 398,659,076.42

4.  รายได  1,797,825,411.57 558,940,554.08 683,154,002.79

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 87,637,520.10 109,139,977.89

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 190,571,805.80 230,718,366.82

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 246,025,150.64 300,348,044.92

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 34,706,077.54 42,947,613.16

5.  คาใชจาย 760,930,235.19 235,490,643.45 284,494,926.37

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 175,122,813.48 217,428,482.59

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 60,367,829.97 67,066,443.78

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ผานไปแลวกับการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผานมา

จากการที่มสีมาชกิจาํนวนหนึ่งเขาชื่อกนัใหสหกรณเปดการประชมุดงักลาว ในวนันั้นผมไดชี้แจงขอเทจ็จรงิ และขอสรปุ

เกี่ยวกับการฝาก และการใหกูแกสหกรณตางๆ ใหสมาชิกที่เขารวมการประชุมไดรับทราบ พรอมทั้งตอบคําถาม

คลายขอสงสัยตางๆ ซึ่งการประชุมผานพนไปไดดวยดี สมาชิกไดรับขอมูลแทจริงและครบถวนจากสหกรณ ทานใด

ที่ไมไดเขารวมการประชมุสามารถขอรบัเอกสารแจกไดที่เคานเตอรประชาสมัพนัธ และหากทานใดยงัมขีอสงสยัประการใด

ตดิตอผมไดโดยตรงทางโทรศพัท หรอืจะมานั่งคยุกนัที่สหกรณกไ็ดนะครบั

  สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ของเรา ไดรับประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ระดับชั้นคุณภาพดีมาก เปนอีกหนึ่งที่ทําใหสมาชิกมั่นใจไดวาการบริหารงานของ

คณะกรรมการถูกตองตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมสงเสริม

สหกรณ ซื่อสตัย โปรงใส ตรวจสอบได แนนอนครบั

  มเีรื่องหนึ่งที่อยากอธบิายใหสมาชกิรบัทราบ เพราะยงัมสีมาชกิเขาใจคลาดเคลื่อน คอื การฝากเงนิดวยการโอนเงนิ

ผานบญัชธีนาคารที่สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ไดเปดไว เมื่อสมาชกินาํฝากที่เคานเตอรธนาคารเรยีบรอยแลว ทานตอง

รีบนําสําเนาใบฝากมาเขียนใบฝากเขาบัญชีของทานเองที่สหกรณในวันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสหกรณ

จะบันทึกยอดฝากใหทานและเริ่มคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากใหทานในวันนั้น แตหากทานไมสะดวกเดินทางมา

สหกรณ อกีชองทางหนึ่งในการสงใบนาํฝาก คอื ทางโทรสาร หมายเลข 0-2611-7411

 โดยใสรายละเอียด ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขที่บัญชีสหกรณที่ตองการนําเงินฝาก และหมายเลขติดตอกลับ เพียง

เทานี้เจาหนาที่เงนิฝากกจ็ะนาํเงนิฝากเขาบญัชอีอมทรพัยของทานที่สหกรณโดยทานไมตองเดนิทางมา และไมเสยีสทิธิ

การรบัดอกเบี้ยอกีดวย ซึ่งการลงวนัที่ฝากและการคาํนวณดอกเบี้ยจะไมมยีอนหลงัใหหากไมดาํเนนิการภายในวนันั้น 

 สาํหรบัสมาชกิที่รอคอยการสมัมนาประจาํปอยูนั้น ผมมขีอมูลมาแจงกบัทานดงันี้

  1. การสัมมนาสมาชิกในปนี้เราจะไปจัดกันที่โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยรุนที่ 1

จดัขึ้นในระหวางวนัที่ 29 - 30 สงิหาคม 2558 และ รุนที่ 2 จดัระหวางวนัที่ 26 - 27 กนัยายน 2558 วธิกีารลงทะเบยีนดวย

การสแกนนิ้วมอืเหมอืนเดมิ เริ่มตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 สวนรายละเอยีดอื่นๆ สมาชกิตดิตามไดในขาวฉบบันี้เลย

นะครบั

  2. การสัมมนาสมาชิกอาวุโส จัดขึ้นระหวางวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 สมาชิกทานใดสนใจกรอก

ใบสมคัรเขารวมดวยตนเอง ตั้งแตวนัที่ 15 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป รายละเอยีดอื่นๆ จะนาํมาแจงตอไปครบั

 สุดทายหากสมาชิกมีขอเสนอแนะ หรือขอสงสัยเพิ่มเติม ติดตอผมไดที่เบอร 081-617-1358 นะครับ ผมยินดี

รบัฟงทกุความคดิเหน็จากสมาชกิครบั...สวสัด ี

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



มีวรรณประโยชน
    ของทะเบียนสมรส

ธารินี

 การแตงงาน เปนการเริ่มตนชีวิตคูที่จะใชความสุขและทุกขรวมกัน และสิ่งหนึ่งที่คูแตงงานควรทําคือ

การจดทะเบียนสมรส ซึ่งเปนการการันตีการแตงงานที่ถูกตองและมีสิทธิ์ที่ควรจะไดรับตามกฎหมาย ไมใชแค

ในบานเราเทานั้นที่ใหความสาํคญักบัทะเบยีนสมรส ในตางประเทศกใ็หความสาํคญักบัทะเบยีนสมรสมากเชนกนั

 การใชชีวิตคูในปจจุบัน การจดทะเบียนสมรสยังถือวาเปนสิ่งสําคัญไมนอย แมวาบางคนจะเลือกใชชีวิตคู

แบบหนุมสาวสมัยใหมคือแตงงานหรืออยูดวยกันแตไมจดทะเบียนสมรส ดวยเหตุผลตางกัน แตทราบไหมคะ

วาทะเบียนสมรสที่มีนั้น ไมใชแคใบการันตีวาเขาหรือเธอคือคูชีวิตที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเทานั้น แตทะเบียนสมรส

ยงัมผีลดตีอชวีติคู และทายาท รวมถงึการเรยีกรองสทิธิ์หากเกดิเรื่องไมคาดคดิกบัคูสามภีรรยาดวย

 ทะเบียนสมรสมีผลทางกฎหมายและใหสิทธิ์กับผูถือที่เปนสามีภรรยาหลายประการ แตถาเราจะพูดลึก

ถึงเนื้อหาของกฎหมาย การแตงงานคงจะเยอะและเขาใจกันยาก วันนี้เราลองมาทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ

ความสาํคญัของการจดทะเบยีนสมรส ใบทะเบยีนสมรสกนักอนคะ

ทะเบียนสมรสสําคัญอยางไร
  การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสมีความสําคัญตอคูแตงงาน สามีภรรยา เพราะเปนเอกสาร

ทางกฎหมายที่ใชสาํหรบัยนืยนัความสมัพนัธและเปนหลกัฐานที่ใชสาํหรบัการยนืยนัสทิธิ์ตางๆ ที่เกดิขึ้นระหวางสามี

ภรรยา เชน การรบัรองบตุร ซึ่งจะทาํใหบตุรไดรบัสทิธิ์ตางๆ ตามกฎหมาย การแบงสนิสมรส การฟองหยาในกรณี

สามหีรอืภรรยามชีู เปนตน

  การจดทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสอาจไมใชสิ่งจาํเปนสาํหรบัสามภีรรยาบางคู ดวยเหตผุล บางประการ 

เชน คูสามีภรรยาที่ทําธุรกิจ หรือนักการเมือง ซึ่งการจดทะเบียนสมรสทําใหตองมีการตรวจสอบทางบัญชีการเงิน

ของทั้งสามภีรรยา เปนขั้นตอนที่ยุงยาก ซบัซอน หรอือาจเกดิการฟองรองได การแตงงานแบบนี้จงึอาจไมมทีะเบยีน

สมรสโดยความยินยอมและขอตกลงของสามีภรรยาเอง แตในขณะเดียวกันการแตงงานโดยไมจดทะเบียนสมรส

ก็กลายเปนชองโหวทางกฎหมายที่ทําใหสามี หรือภรรยาโอนทรัพยสินของตัวเองไปยังบัญชีของอีกฝายเพื่อเลี่ยง

การตรวจสอบหรอืการเสยีภาษไีดเชนกนั

ประโยชนของทะเบียนสมรส
  อยางที่เกริ่นไปตั้งแตแรกวาประโยชนหรอืสทิธิ์ตามกฎหมายของการจดทะเบยีนสมรส หรอื ใบทะเบยีนสมรส

มเียอะมาก แตเราลองทราบคราวๆ เฉพาะในสวนที่มกัจะไดยนิหรอืไดรับผลกระทบเปนหลกักนักอนคะ

 1. การจดทะเบียนสมรสทําใหสามีภรรยาตองอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน นั่นหมายความวาสามี

  จะหาเลี้ยงภรรยา หรอืภรรยาจะหาเลี้ยงสาม ีหรอืจะชวยดูแลกนัและกนักไ็ด

 2. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหหญงิหรอืภรรยามสีทิธิ์ใชชื่อสกลุของสาม ีหรอืจะไมใชกไ็ด

 3. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหหญงิตางชาตมิสีทิธิ์ขอถอืสญัชาตไิทยตามสามไีด (ถาอยากถอืสญัชาตไิทย)
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 4. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหสามภีรรยามสีทิธิ์จดัการสนิสมรสรวมกนั (ทรพัยที่ไดมาระหวางสมรส)

 5. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหสามหีรอืภรรยามสีทิธิ์รบัมรดกของคูสมรสเมื่ออกีฝายเสยีชีวติไปกอน

 6.  การจดทะเบยีนสมรสทาํใหมสีทิธิ์รบัเงนิจากทางราชการ หรอืนายจาง เชน กรณทีี่คูสมรสตายเพราะ

  ปฏบิตัหินาที่ หรอืจากการทาํงาน (บาํเหนจ็ตกทอด) หรอื การรบัเงนิสงเคราะหบตุรตามกฎหมายแรงงาน

 7. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหสามหีรอืภรรยามสีทิธิ์ฟองรองเรยีกคาเสยีหายหรอืคาทดแทนจากผูที่ทาํให

  คูสมรสของตวัเองเสยีชวีติได เชน สามโีดนรถชน ภรรยาสามารถเรยีกคาเสยีหายถงึชวีติกบัผูขบัรถชนได

 8. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหสามหีรอืภรรยาสามารถหงึหวงคูสมรสของตวัเองไดอยางออกหนาออกตาม

  กฎหมาย และหากพบวาคูสมรสมีชู ก็สามารถเรียกคาเสียหายไดทั้งจากคูสมรสของตัวเอง และ

  เรยีกคาเสยีหายไดจากชูดวย

 9. การจดทะเบียนสมรสทําใหบุตรมีฐานะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย สามารถใชนามสกุลพอได

  สมคัรเขาเรยีนได และรบัมรดกจากผูเปนพอได (บตุรเปนสทิธิ์ตามชอบธรรมของแมอยูแลว)

 10. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหไดรบัการลดหยอนคาภาษเีงนิได

 11. การจดทะเบียนสมรสทําใหสามีภรรยาที่ทําความผิดระหวางกัน เชน สามีขโมยเงินภรรยา ภรรยา

  บกุเขาบานสาม ีผูที่ทาํผดิไมตองรบัโทษตามกฎหมาย

 12. การจดทะเบยีนสมรสทาํใหสามหีรอืภรรยาฟองรองดาํเนนิคดกีบัผูที่ทาํรายคูสมรสของตวัเองได เชน ภรรยา

  โดนกระชากกระเปา สามีสามารถแจงความฟองรองดําเนินคดีกับคนรายได หรือ สามีโดนคนพูดจา

  หมิ่นประมาทวาราย ภรรยากส็ามารถฟองหมิ่นประมาทฝายตรงขามแทนสามไีด

ทะเบียนสมรสมีผลทางกฎหมายนานแคไหน อายุของทะเบียนสมรส
  การจดทะเบียนสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย ทะเบียนสมรสก็จะมีผลทางกฎหมายหรือมีอายุยาวตลอดไป

จนกวาจะมีการจดทะเบียนหยา ซึ่งการจดทะเบียนหยาก็เปนไปตามขอตกลงของทั้งสองฝาย หรือถาไมสามารถ

ตกลงกันไดก็ตองมีการฟองหยาโดยใหศาลเปนผูพิจารณา เพื่อใชเหตุผลและหลักฐานตางๆ ประกอบ รวมถึง

การหาขอตกลงตางๆ เชน การแบงสนิสมรส สทิธิ์การดูแลบตุร คาเลี้ยงดู เปนตน

การจดทะเบียนสมรสซอน
  ตามกฎหมายระบุวาการจดทะเบียนสมรสซอนนั้นผิดกฎหมาย และไมมีสิทธิ์ตามกฎหมาย เชน หนุมเอ

จดทะเบยีนสมรสกบัสาวบ ีแลวอกีไมนานหนุมเอกไ็ปจดทะเบยีนสมรสกบัสาวซ ีแบบนี้เรยีกวาจดทะเบยีนสมรสซอน 

ซึ่งกฎหมายระบวุาการจดทะเบยีนสมรสครั้งหลงัเปนโมฆะ หากการจดทะเบยีนสมรสครั้งแรกยงัไมมกีารจดทะเบยีน

หยาที่สมบูรณ และภรรยาที่จดทะเบยีนสมรสซอนจะไมไดรบัสทิธิ์ตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

 ในขณะเดยีวกนั ถาหนุมเอลกัไกดวยการจดทะเบยีนสมรสไวกบัสาวทั้งสองคน แตอยูๆ หนุมเอจดทะเบยีน

หยากบัสาวบ ีแลวไปอยูกบัสาวซ ีกฎหมายกไ็มใหสทิธิ์เชนกนั เพราะถอืวาหนุมเอและสาวซจีดทะเบยีนสมรสซอน

ในชวงที่ยงัมกีารจดทะเบยีนสมรสตวัจรงิอยู

 พอจะทราบความสําคัญและประโยชนของการจดทะเบียนสมรสหรือใบทะเบียนสมรสกันแลวนะคะ 

ใครที่กาํลงัจะแตงงาน หรอืแตงงานไปแลวแตยงัไมไดจดทะเบยีนสมรส ลองกลบัมาทบทวนกนัอกีครั้งคะวาจรงิๆ แลว

การจดทะเบียนสมรสดีกับเราหรือไม แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและเหตุผลของแตละคนและแตละคูสามีภรรยา

นะคะ เพราะอยางไรแลวคูชวีติที่อยูกนัดวยความรกัและความเขาใจคอืสิ่งสาํคญัที่สดุคะ
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คําถามจากสมาชิก :

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

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
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 การสัมมนา ถือเปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูหรือความคิดเห็นที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดขึ้นทุกๆ ป 
จุดประสงคเพือ่ใหสมาชกิไดรบัความรู ความเขาใจตางๆ เก่ียวกบัสหกรณ และหัวขออ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน ท้ังใหสมาชิกไดพบปะพดูคยุ
ทําความรูจักแลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุมสมาชิก

 ในแตละปจะแบงการสัมมนาของสมาชิกเพื่อใหความรูแตละกลุมแตกตางกันไป เชน สมาชิกใหม สมาชิก สมาชิกอาวุโส 
ฯลฯ ซึ่งหนาที่อยางหนึ่งของสมาชิก คือ การเขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณฯ นัดหมาย ฉะนั้น สมาชิกจึงควร
เขารวมการสัมมนาทุกครั้ง เพื่อใหไดรับความรูความเขาใจในการเปนสมาชิกสหกรณอยางถองแท และรับความรูในเรื่องอื่นๆ
ที่สหกรณจัดเตรียมใหอีกดวย

 ในการสัมมนาแตละครัง้สหกรณจะมขีอกําหนดสทิธขิองสมาชิกท่ีจะเขารวม เชน ตองเปนสมาชิกเลขประจําตัวไมเกนิ xxxxx 
และ/หรือตองไมเคยเขารวมสัมมนาดังกลาวในระยะเวลา 2 ป และ/หรือตองมีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป เปนตน ซึ่งหากในปนั้นๆ 
สมาชิกติดภารกิจไมสามารถเขารวมการสัมมนาได ก็ตองดูขอกําหนดในปตอๆ ไปวา ตนเองจะมีสิทธิที่เขารวมไดหรือไม แตการ
ไมเขารวมสมัมนา สมาชกิเองกต็องเสยีโอกาสในการรบัขอมลูดีๆ  ทีส่หกรณไดเตรยีมไวใหทานในแตละปไปอยางนาเสยีดายนัน่เอง

  สําหรับสมาชิกที่ติดภารกิจไมสามารถเขารวมการสัมมนาของสหกรณ ก็สามารถติดตอขอรับเอกสารการสัมมนา ไดที่
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 ในวันและเวลาทําการ 

  *กําหนดการสัมมนาสมาชิกในป 2558 นั้น จะจัดขึ้น 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 และรุนที่ 2 วันที่ 
26-27 กันยายน 2558
 **สัมมนาสมาชิกอาวุโส จะจัดขึ้นวันท่ี 12-13 กันยายน 2558 สมาชิกทานใดสนใจเขารวมสามารถติดตาม
รายละเอียดและวิธีการสมัครไดในขาวสหกรณ หรือที่เว็บไซด www.savings.chula.ac.th หรือที่แอพพลิเคชั่น CU Savings 
Coop นะคะ

 สมาชิกสหกรณ ไดนําเงินไปฝากกับสหกรณที่เปนสมาชิกอยู เงินฝากดังกลาวจะไดรับความคุมครอง

จากพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากหรือไม

  กรณีดังกลาว เงินฝากในสหกรณจะไมไดรับความคุมครอง เนื่องจากสหกรณไมไดเปนสถาบันการเงินภายใต

กฎหมายคุมครองเงินฝาก เชนเดียวกับเงินลงทุนในกองทุนและหุนกูตางๆ เพราะไมถือวาเปนเงินฝาก จึงไมไดรับ

การคุมครอง ซึ่งสถาบันการเงินที่ไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ไดแก ธนาคาร

พาณิชยไทย สาขาธนาคารตางประเทศ บรษิทัเงนิทนุ และบรษิทัเครดติฟองซเิอรเทานั้น

เรื่อง การคุมครองเงินฝากสมาชิกสหกรณ

จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2558

ผมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีขอสอบถามดังนี้

 1.  จําเปนตองเขารวมการสัมมนาสมาชิกหรือไม

 2.  หากไมสามารถเขารวมได จะสามารถเขารวมสัมมนาสมาชิกในปถัดไปไดหรือไม
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แวดวง สอ.จฬ.

■ รวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่ รวมวางพวงมาลา
ถ วายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคลาย
วนัสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานสุาวรยี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจฬุาฯ เมื่อวนัองัคารที่ 9 มถินุายน 2558 เวลา 09.00 น.

■ ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2558 ครั้งที่ 2

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัการประชมุใหญวสิามญั
ประจาํป 2558 ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

ป ระธานกรรมการ ชี้แจงสมาชิกรับทราบขอเท็จจริง และ
ขอสรุปเกี่ยวกับการฝาก และการใหกู แกสหกรณตางๆ 
ณ หองประชมุ 117 อาคาร 3 คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาฯ
เมื่อวนัพธุที่ 24 มถินุายน 2558

■ สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558

  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2558 ใหแกผูบริหารสหกรณตางๆ เพื่อใหความรู

ทางวิชาการและแนวคิดในการบริหารงานสหกรณ ทั้งยังรวม

แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ประสบการณ และเปนการเสรมิสราง

ความสมัพนัธอนัดรีะหวางสหกรณตางๆ  ทั่วประเทศ ณ โรงแรม

แคนทารี่ เบย จ.ระยอง ระหวางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 

โดยมหีวัขอสมัมนา ดงันี้

 ● ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตราดอกเบี้ย โดย 

นายพงษอดุล กฤษณะราช ประธานกรรมการกาํกบันโยบาย

ความเสี่ยงและธรรมาภบิาล ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)

 ● แนวทางการพัฒนาการลงทุนของสหกรณ โดย

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณ

ออมทรพัยจฬุาฯ

 ● การติดตามหนี้ตามสัญญาคํ้าประกัน (ใหม) 

โดย อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

สาํนกังานอยัการสูงสดุ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม

นายพงษอดุล กฤษณะราช
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ กับหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก ดังนี้

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

วัน เดือน ป คณะผูเยี่ยมชม จํานวน

อ. 2 ม.ิย. 2558
ครบรอบ 102 ป

คณะวศิวกรรมศาสตร

ครบรอบ 102 ป คณะวศิวกรรมศาสตร

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานกุาร

น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา
กรรมการ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ
คณบดี

พฤ. 18 ม.ิย. 2558

ครบรอบ 43 ป
คณะนติศิาสตร

ครบรอบ 43 ป คณะนติศิาสตร

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

อ.ชาญวิทย อุปยโส
กรรมการ

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
กรรมการ

ครบรอบ 40 ป
ศูนยหนงัสอืจฬุาฯ

ครบรอบ 40 ป ศูนยหนงัสอืจฬุาฯ

ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท
คณบดี

นางวิมลพรรณ คําประชา
รองผูจดัการ

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ใหการตอนรบัคณะบคุคลจากสหกรณออมทรพัยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน ดงันี้

 ศ. 5 ม.ิย. 2558  สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุขอนแกน จาํกดั 20 คน

 ศ. 12 ม.ิย. 2558  กรมตรวจบญัชสีหกรณ  20 คน

 อ. 23 ม.ิย. 2558  สหกรณออมทรพัยสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร จาํกดั 17 คน

สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุขอนแกน จาํกดั กรมตรวจบญัชสีหกรณ สหกรณออมทรพัย
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร จาํกดั
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เห็บ

 ปญหาที่มักกอใหเกิดความหนักใจใหแกเจาของสุนัขเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ เห็บ ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิต

แปลกปลอมตวัเลก็ๆ ที่พบไดตามผวิหนงัของสนุขั รวมถงึตามผนงัหอง กาํแพง สนาม หรอืตามมมุตางๆ 

ในบานครบั

 เหบ็สนุขั เปนปรสติภายนอกที่สาํคญัของสนุขั มชีื่อวทิยาศาสตรวา Rhipicephalus sanguineus 

เหบ็จะกนิเลอืดจากสนุขัเปนอาหาร โดยมอีวยัวะพเิศษที่ปากยื่นออกมา และฝงลงไปที่ผวิหนงั ทาํใหเหบ็

เกาะตดิแนนที่ผวิหนงัของสนุขั

 บางทานมคีวามสบัสนระหวางหมดัและเหบ็ เนื่องจากเหบ็ตวัออนกบัหมดัจะมขีนาดใกลเคยีงกนั 

แตหมัดจะเคลื่อนที่คอนขางเรว็และกระโดดได สวนเห็บจะใชการเดนิซึ่งชากวาหมดัมาก

วงจรชีวิตของเห็บ มี 4 ระยะ
 1.  ไข (Eggs)  มสีนีํ้าตาลเขม ขนาดเลก็มาก มไีข (wax) หุม

 2.  ตัวออน (Larva) ม ี6 ขา มขีนาดเลก็มาก เหน็เปนเพยีงจดุเลก็ๆ ที่ผวิหนงัสนุขัหรอืบนพื้นผนงั 

ตัวออนจะเริ่มดูดเลือดสุนัขจนตัวใหญขึ้น แลวหลุดออกจากตัวสัตว เพื่อไปลอกคราบแลวรอกลับขึ้นตัว

สนุขัอกีครั้ง

 3.  ตัวกลางวัย (Nymph) สีนํ้าตาลแดง มี 8 ขา มีขนาดใหญกวาตัวออนอยางเห็นไดชัด

จะกลบัขึ้นบนตวัสตัวอกีเพื่อกนิเลอืด และเปลี่ยนสเีปนสเีทาเขม มองเหน็เหมอืนสะเกด็แผลหรอืไฝที่ผวิหนงั

สนุขั จากนั้นจะหลดุออกจากตวัสตัวอกีครั้งเพื่อลอกคราบ แลวกลายเปนตวัเตม็วยั

 4.  ตัวเต็มวัย (Adult) มี 8 ขา (เชนเดียวกับแมงมุม) ตัวเต็มวัยนี้ก็สามารถมีชีวิตอยูไดโดย 

“ไมตองกินเลือด” ไดนานถึง 18 เดือนเลยทีเดียว ตัวเมียซึ่งไดรับการผสมพันธุแลว จะกินเลือดสุนัข

จนตัวปอง (engorge) คลายเมล็ดถั่ว เมื่อถึงเวลาวางไข เห็บตัวเมียนี้จะถอนสวนปากที่ฝงในผิวหนัง

ออกจากตวัสนุขัไปหาที่วางไข ตามซอกตางๆ ในบาน ตามผนงั กาํแพง เพดาน หรอืมมุที่คอนขางมดืและชื้น

 ไขจะใชเวลาฟก 1-2 สัปดาห โดยที่เหบ็ 1 ตวัสามารถออกไขไดถงึ 1,000 - 3,000 ฟอง ภายใน

เวลา 2 เดือน ถาไมเอาใจใส อาจพบเห็บทั้งบนตัวสุนัขและภายในบานเปนจํานวนมากจนนาตกใจ

เลยทเีดยีวครบั

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
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 การบี้ใหเหบ็ตาย สวนใหญไขของเหบ็กม็กัจะฝอไปดวย หากทาํใหเลอืดเหบ็แหง เนื่องจากไขเหบ็

จะแหงตาย เมื่อไข (wax) ที่หุมไขอยูแหงลง อีกทั้งหากบี้เห็บในขณะที่ไขในระบบสืบพันธุยังไมพัฒนา

สมบูรณ ไขของเห็บก็จะไมสามารถแพรพันธุได ดังนั้นประเด็นความเชื่อที่วาการบี้เห็บตัวบวมๆ แลว

จะทาํใหไขที่อยูในตวัเหบ็เจรญิเปนตวัออนอกีนบัพนัตวันั้น ก็มีความเปนไปไดคอนขางตํา่ครบั นอกเสยี

จากวา จะบี้ไขในที่ชื้นและสภาพแวดลอมเหมาะสม จน wax ที่หุมไขไมแหง ไขเหบ็จงึฟงเปนตวัได

 เวลาเหบ็กดั กอนที่จะกนิเลอืดสนุขั เหบ็จะปลอยสารตานการแขง็ตวัของเลอืดไปที่รอยกดั ทาํให

เลื อดที่บริเวณแผลไมแข็งตัว ไหลไดสะดวก เราจะสังเกตไดวา เมื่อเราดึงเห็บออกจากตัวสุนัข 

เลอืดมกัจะไหลหยดตามออกมา และหยดุยาก

 เห็บเปนตัวที่กอใหเกิดความผิดปกติตางๆ ไดแก โรคผิวหนังจากการแพและคัน สุขภาพผิวหนัง

ออนแอ ที่สาํคญัยงัเปนพาหะนาํโรค ไขเห็บ (Tick fever) หรือพยาธิเม็ดเลือด (Blood parasite) 

ซึ่งกอใหเกดิสภาพโลหติจาง และรางกายทรดุโทรม ตามมาดวย

 โรคพยาธิในเม็ดเลือดนี้ มีเชื้อโปรโตซัวและริกเก็ตเซียเปนตัวกอโรค ไดแก กลุม Ehrlichia, 

Babesia และ Hepatozoon ครบั 

 ในชวงที่เหบ็จะดดูเลอืดนั้น เหบ็จะปลอยสารที่มฤีทธิ์ตานการแขง็ตวัของเลอืด เขาไปทางรอยที่กดั 

หากเห็บตัวนั้นมีเชื้อที่กอโรคอยูในตัวอยูแลว เชื้อเหลานั้นก็จะถูกปลอยเขารางกายสุนัขไปดวย ทําให

สุนั ขปวย ซึ่งโรคพยาธิเม็ดเลือดนี้ มีอันตรายถึงชีวิต และนากลัวไมยิ่งหยอนไปกวา “ไขเลือดออก

ในคน” เลยทเีดยีว

 การติดเห็บในสุนัขมักเกิดจากการติดจากสถานท่ีตางๆ  ไมไดติดตอจากสุนัขดวยกันเอง

เนื่องจากเห็บจะปลอยจากจุดที่กัดและหลุดจากสุนัขตัวหนึ่งก็ตอนที่เห็บจะลอกคราบเทานั้น จะไมมี

การเปลี่ยนไปดูดตัวอื่นกลางคันเดด็ขาด

 เมื่อเหน็สนุขัมอีาการคนั สนุขัจะใชขาเกาผวิหนงั เราลองใชมอืลูบตามตวัสนุขั โดยเฉพาะบรเิวณ

ที่เกา จะรูสกึสะดดุมอืเหมอืนมสีะเกด็ที่ผวิหนงั และเมื่อแหวกขนไปสาํรวจดู มกัจะเหน็เหบ็ตวัดาํๆ กลมๆ 

เกาะตดิผวิหนงั ซึ่งมขีนาดเลก็ๆ ตั้งแตเปนจดุเลก็ๆ จนถงึมขีนาดใหญ เหมอืนลกูเกดเมด็บวมๆ ทเีดยีวครบั

 เมื่อพบวามเีหบ็แลว เราควรกาํจดัอยางไรเปนคาํถามที่หมอถูกถามกนัมาก โอกาสหนา เราจะมา

รูจกัวธิกีารกาํจดัเหบ็ที่มปีระสทิธภิาพกนัครบั
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน ก.ค. 2558

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มิถุนายน 2558

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558 คําตอบ สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่งหนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 263 คน ตอบถูก 253 คน ตอบผิด 10 คน

เขียนผิด เขียนถูก
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1. ผลัดผอน   ผัดผอน

2. โควตา    โควตา

3. คลินิค    คลินิก

4. ขะมักเขมน   ขมักเขมน

5. ตกรองปลองชิ้น   ตกลองปลองชิ้น

6. ออฟฟส    ออฟฟศ

7. รสชาติ    รสชาด

8. หลงใหล   หลงไหล

9. ประณีประนอม   ประนีประนอม

10. ทยอย    ทะยอย

11. ลายเซ็นต   ลายเซ็น

12. ไอศครีม    ไอศกรีม

13. ทะนุบํารุง   ทนุบํารุง

14. สําอาง    สําอางค

15. คฤหาสถ   คฤหาสน  

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ใหสวัสดิการทนุอดุหนนุการศึกษา 
เพื่อเปนทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

แบงเปน   ประเภท

ไดแก ทุน

และทุน

แอพพลิเคชั่นใหมลาสุด

ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

มีชื่อวา CU Savings Coop 

รองรับระบบปฏิบัติการ

Android OS และ  iOS

1. น.ส.เกศมณี ใหมตา    530221    คณะทันตแพทยศาสตร

2. น.ส.อังคณา สิรชัยรัตน    554785    ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

3. น.ส.พรนิภา ศิริ    563696    คณะสถาปตยกรรมศาสตร

4. นางสุมาลี หิรัญวชิระ    422699    คณะครุศาสตร

5. น.ส.ศรีวรรณ ชูณรงค    242032    สํานักงานวิทยทรัพยากร

น.ส.สุรีรัตน เครือสุวรรณ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร

6. นางสมลักษณ มิ่งขวัญ    232561    สํานักงานวิทยทรัพยากร

7. น.ส.กนกวรรณ หงษทอง   513837    คณะเภสัชศาสตร

8. น.ส.มาริสา นวลกุล    542769 คณะเภสัชศาสตร

9. น.ส.นันทนภัส ไมพานิช   E18611    สมาชิกสมทบ

10. นางเซี่ยมงอ แซตัน    D5060 สมาชิกสมทบ
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ขายที่ดิน

 ♦ เนื้อที่ 11 ไร ต.หินกอง จ.สระบุรี ปลูกเปนสํานักปฏิบัติธรรม 
(เรียนอภิธรรม) ราคา 15.9 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวชัญญนิษฐ 
นีสันเทียะ สังกัดสํานักบริหารกิจการนิสิต โทร. 082-425-3444

 ♦ เนื้อที่ 12 ไร 10 ตารางวา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
(ติดถนนสุขุมวิท ขายหรือใหเชา) ราคา 14 ลานบาทตอไร สนใจ
ติดตอ นายสมาน พุกเจริญ สังกัดสํานักบริหารระบบกายภาพ 
โทร. 090-960-0176

 ♦ เน้ือท่ี 2 ไร 6 งาน 81 ตร.ว. คลอง 7 ฝงเหนอื อ.ธัญบรุ ีจ.ปทุมธานี 
(หางจากถนน รงัสติ-นครนายก 500 เมตร) ราคา 4,500 บาท ตอ ตร.ว.
สนใจติดตอ นางนภัสวรรณ อรรถธรรมสุนทร คณะรัฐศาสตร 
โทร. 0-2987-5757, 084-387-7611

 ♦ เน้ือท่ี 77 ตร.ว. อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี ราคา 400,000 บาท 
สนใจติดตอ นางชจูติร พมิาน คณะแพทยศาสตร โทร. 095-861-0555

 ♦ เนื้อที่ 197 ตร.ว. ซ.เพชรเกษม 91 ถ.เพชรเกษม อ.ออมนอย 
จ.สมทุรสาคร ราคา 13,000 บาท ตอ ตร.ว. สนใจตดิตอ นางสทุธิรตัน
ศรีตระกูล โทร. 084-499-3632

 ♦ เน้ือที ่ 43 ตร.ว. ซ.แบริง่ 48 ถ.สขุุมวทิ 107 ต.สาํโรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (ท่ีดินถมแลว) ราคา 42,000 บาท
ตอ ตร.ว. สนใจติดตอ นายสนชัย คณะธรรม คณะแพทยศาสตร 
โทร. 089-124-4067

 ♦ เน้ือท่ี 19 ไร (แบง 3 แปลงๆ ละ 6 ไร 1 งาน 59 ตร.ว.)
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา (ติดคลองชลประทาน เลยศนูยศลิปาชพีบางไทร 
กอนถึงบริษัทยาคูลท) ราคา 750,000 บาทตอไร สนใจติดตอ
นายวรา นิ่มงาม คณะวิทยาศาสตร โทร. 089-167-5194

 ♦ เนื้อที่ 200 ตร.ว. อ.บางเลน จ.นครปฐม (ไมติดภาระจํานอง 
เยื้องวัดไผโรงวัว เหมาะสําหรับปลูกบานหรือสวนเกษตร) สนใจติดตอ 
นางรัตนา โกศิยะกุล คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 082-002-9595

ขายบานพรอมที่ดิน

 ♦ หมูบานพฤกษา 3 เนือ้ที ่60 ตร.ว. ซ. 12 ถ. สพุรรณบรุ-ีตลิง่ชนั 
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สนใจติดตอ นางปทมนัดดา 
เกียรติสุข สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-0080

ขาว บริการสมาชิก
ขายดาวนทาวนเฮาส

 ♦ หมูบานดีบางโทรัด เน้ือท่ี 17.7 ตร.ว. ถ.พระราม 2 
ต.บางโทรัด อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร (ใกลซพีีโอลนี มสีโมสรคลับเฮาส 
สระวายน้ํา สวนหยอมพรอมเครือ่งออกกําลงักาย) ราคา 150,000 บาท 
สนใจติดตอ นางมลฑา ตูเพ็ชร สังกัดโรงพิมพแหงจุฬาฯ
โทร. 084-161-1318, 088-055-3048

ขายคอนโดมิเนียม

 ♦ Butique รัชดา เนื้อที่ 41 ตร.ม. แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ (ชั้น 4 ตกแตงสวย พรอมอยู ซอยรัชดา 17 ถนนใกล
สถาน ีMRT สทุธิสาร) ราคา 2,200,000 บาท สนใจติดตอ นางอรวรรณ 
ขมวัฒนา คณะครุศาสตร โทร. 081-513-5316

ขายรถยนต

 ♦ HONDA รุน civic ป 1997 สีน้ําเงินบรอนซ เครื่องยนต 
1,590 ซีซี (สภาพดี ทําสี และเบาะแลว ใชงานอยูประจํา) ราคา 
80,000 บาท สนใจติดตอ นางวรนันท อักษรพงศ คณะครุศาสตร 
โทร. 0-2587-5022, 084-023-6677

 ♦ Mitsubishi ป 2001 สี บรอนซ เครื่อง 2,500 ซีซี ราคา 
150,000 บาท (รถกระบะ เปลี่ยนมาใหม ใชมือเดียว พรอมบรรทุก 
จดทะเบียนบรรทุก) สนใจติดตอ นายงาม ทอนรัมย คณะ
สัตวแพทยศาสตร โทร. 0-2218-9749, 085-357-4116

อื่นๆ

 ♦ บริการเครื่องเสียง อิเล็คโทน คาราโอเกะ วงดนตรีสด 
นักรอง แดนเซอร เวที ไฟ แสง สี สําหรับงานอีเวนท งานแตง งานบวช
งานสงัสรรค ออกบธู ฯลฯ คณุภาพด ีราคาถูก สนใจตดิตอ นางวาสนา 
บุญสมัย คณะเภสัชศาสตร โทร. 081-870-7230

 ♦ บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ เพ่ือการเดินทางทองเท่ียว
เปนหมูคณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนเดินทางพักผอน 
ทีมงานยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โก สกุล 
คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969

 ♦ รบัสมัครพีเ่ลีย้งดูแลเด็กเลก็ ซอยนาคนวิาส 40 (ลาดพราว71) 
คุณสมบัติ รักเด็ก สะอาด เกษียณแลวก็ได สนใจติดตอ นางสมพร 
ประภารธนาธร คณะวิทยาศาสตร โทร. 098-264-6956
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 ♦ รับจางขับรถ เสาร-อาทิตย หยุดนักขัตฤกษ มีใบขับข่ี
ขนสงและสวนบุคคล สุภาพ ซื่อสัตย สนใจติดตอ นายชาญวิทย 
ทรพัยประดษิฐ สงักัดสาํนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-2461-0221, 
087-076-3539

 ♦ จัดจําหนายโลงศพ และดอกไมประดับงานศพ รวมทั้ง
บริการเคล่ือนยายศพ และจัดหาโลงศพใหกับศพไรญาติฟรี 
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกูล สังกัดโรงพิมพแหงจุฬาฯ 
โทร. 085-079-1069

 ♦ ขาวไรซเบอร่ีอินทรี ปลอดสารพิษ ปลูกและสีขาว
จากกลุมเกษตรกรโดยตรง ผลิตและบรรจุไดมาตรฐาน ทะเบียน
อย. เลขท่ี 61-2-00457-2-0006 จําหนายปลีก/สง สนใจติดตอ 
นายประเวช ปูจันทร คณะวิทยาศาสตร โทร. 086-369-1618, 
081-258-8545

 ♦ รับจางลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจ
ติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 098-248-6851, 
094-889-6895

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

นางวรรณา วรวุฒิ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร
นางศิรินันท ดุลลาพันธ  คณะวิทยาศาสตร
ม.ล.ประณต ชุมแสง  คณะเภสัชศาสตร

ขาว บริการสมาชิก

14 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
และเลือกตั้งผูประสานงานฯ ป พ.ศ.  2559

1. รับใบสมัครเขารับการหยั่งเสียงฯ และเขารับการเลือกตั้งฯ
 วันจันทรที่ 24 ถึง วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ที่สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9 หรอืดาวนโหลดใบสมคัรไดที่ http://www.savings.chula.ac.th

2. การยื่นใบสมัคร 

  ➣ สําหรับผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2558

  ➣ สําหรับผูสมัครเขารับการเลือกตั้งผูประสานฯ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558

  ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ที่สาํนกังานหยั่งเสยีงเลอืกตั้งฯ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9

3. ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ
  ➣ สําหรับการลงคะแนนลวงหนาของสมาชิก
   ในวันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. 
   ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

  (แจงความจาํนงเปนลายลกัษณอกัษรขอใชสทิธลิงคะแนนลวงหนา ภายในวนัจนัทรที่ 28 กนัยายน 2558)

  ➣ สําหรับการลงคะแนนตามปกติของสมาชิก
   ในวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น.
   ณ หนวยลงคะแนนตางๆ



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

ทางเลือกของการลงทุน“ตั๋วสัญญาใชเงิน”

ตั๋วฯ นี้สําหรับ
 ● สมาชิก
 ● สมาชิกสมทบ
 ● หนวยงานตางๆ ในจุฬาฯ
  ตาม พ.ร.บ. จุฬาฯ มาตรา 9

ซื้องายๆ โดย
 ● เงินสด
 ● แคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย จํากัด” A/C Payee Only เทานั้น
 ● โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ (นําสําเนาใบโอนฯ
  มาติดตอเจาหนาที่เพื่อซื้อตั๋วภายในวันและเวลาทําการ)

¢ŒÍ¡íÒË¹´áÅÐà§×èÍ¹ä¢ ´Ñ§¹Õé
 1. ÊË¡Ã³�¨Ð¨‹ÒÂ´Í¡àºÕéÂàÁ×èÍµÑëÇÏ ¤Ãº¡íÒË¹´
 2. µÑëÇÏ ·ÕèÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¶×ÍµÑëÇäÁ‹¶Ö§ 30 ÇÑ¹ ÊË¡Ã³�¨ÐäÁ‹¤Ô´´Í¡àºÕéÂãËŒ
 3. µÑëÇ·ÕèÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¶×ÍµÑëÇ 30 ÇÑ¹¢Öé¹ä»áµ‹äÁ‹¶Ö§ÇÑ¹¤Ãº¡íÒË¹´ä¶‹¶Í¹
  ¨Ðä´ŒÃÑº´Í¡àºÕéÂÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 0.95 µ‹Í»‚ (ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂËÑ¡ÀÒÉÕ 15%)
 4. ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õè»ÃÐ¡ÒÈ ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´Œâ´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

รับดอกเบี้ยสูงรอยละ 3.70 - 4.00รับดอกเบี้ยสูงรอยละ 3.70 - 4.00
(อตัราดอกเบี้ยหกัภาษ ี15% ตามกฎหมาย)

สนใจติดตอสหกรณออมทรัพย 

สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 เทานั้น

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0-2218-0555
ตอ 1502, 1805

 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานบังคับคดี
จงัหวดันครปฐม เลขที่ 554/8-10 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจนัทร อ.เมอืง 
จ.นครปฐม นายชวภณ ฐติสิโรช เจาของสาํนวน โทร. (034) 256437, 241895 
โทรสาร (034)243905 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ฝายนิติการ 
สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ โทร 0-2218-0555 ตอ 2101-2

  ที่ดินวางเปลา โฉนดเลขที่ 33735 เลขท่ีดิน 35

หนาสาํรวจ 2723 ต.หนิมลู อ.บางเลน จ.นครปฐม ราคา

ประเมินเจาพนักงาน 421,600.- บาท โดยมีรายละเอียด

วันและเวลาดังนี้

ประกาศขายทอดตลาดประกาศขายทอดตลาด

นัดที่ 1  ในวันที่  19 สิงหาคม  2558

นัดที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2558

 นัดที่ 3  ในวันที่  30 กันยายน 2558

 นัดที่ 4 ในวันที่  21 ตุลาคม  2558

 นัดที่ 5 ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2558

 นัดที่ 6 ในวันที่  2 ธันวาคม 2558

เนื้อที่ตามโฉนด 2 ไร 2 งาน 54 ตร.ว. 


