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ชีวิตแจ่มใส
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เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น

ณ วันจันทร์สุดท้าย
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
(ร้อยละต่อป)
ไม่เสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

2.20

2.40
2.30

2.50

1.8700

2.0400
1.9550

2.1250

ตั้งแต่ 1 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต่ 20 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต่ 30 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต่ 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

  3 เดือน  1.75 1.4875 0.5500-1.6500

  6 เดือน  2.00 1.7000 0.6500-1.7000

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  
2.10 1.7850

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 2.20 1.8700 
0.7500-1.8000

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 2.30 1.9550

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 2.40 2.0400

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  2.50 2.1250

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย

12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

 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 วันจันทร์ - วันศุกร์
 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

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล

อ.ชาญวิทย อุปยโส

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร

นายลับแล  ณ บางชาง

นางอังคณา  พวงเงิน

น.ส.ธารินี  ทองสงฆ

นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร  ชวยวงศ

นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข

คณะผู้จัดทํา

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภท

ประเภท

สมาชิก
(เร�่มตั้งแต

1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเง�นกู ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ

ดอกเบี้ยเง�นกูวงเง�นไมเกิน

เง�นเฉลี่ยคืน

4.75

4.00

3.00

5.00

2.755

2.800

2.850

…  

42.00

30.00

5.00

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ระยะสั้น
(ไมเกิน 60 เดือน) 200 ลานบาท

ไมจํากัดวงเง�นระยะยาว
(ไมเกิน 180 เดือน)

4.00

4.75
(เร�่มตั้งแต

29 กรกฎาคม 2559)

สหกรณอื่น

อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด

ธนาคารพาณิชยอื่น

(รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

 ...ประเทศไทยเราอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟูฟาที่สุดในโลก  
แตกข็อใหเมอืงไทยเปนประเทศทีมี่ความม่ันคง มีความสงบได เพราะวาในโลกนีห้ายากแลว. เราทาํเปนประเทศ
ที่สงบ ประเทศที่มีคนที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ เราจะเปนที่หนึ่งในโลกในขอนี้. แลวรูสึกวาท่ีหน่ึงในโลก
ในขอนี้จะดีกวาผูอื่น จะดีกวาคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกวาคนที่เกงในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลก. ถาเรา
มีความสงบ แลวมีความสบาย ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รูสึกจะไมมีใครสูเราได...

 พระราชดํารัส ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ นําคณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ
๕๐ ป ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙



 รายการ 2558 มิ.ย. 2559 ก.ค. 2559
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,646 15,798 15,833

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,570 11,584 11,593

  - สมาชิกสมทบ 4,075 4,213 4,239

1.  สินทรัพย์รวม 37,239,023,391.83 40,928,259,406.26 40,332,194,527.06

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 5,645,460,381.29 5,703,064,563.31 5,681,038,293.89

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 11,593,889,886.68 13,492,773,726.76 12,718,592,929.11

   1.3  เงินลงทุน 19,692,347,625.24 21,451,708,028.04 21,638,420,788.68

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 661,969,777.40 777,296,142.83 606,386,336.83

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 17,226,409,783.95 18,786,865,710.31 19,147,110,276.95

    1.3.3  เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,803,968,063.89 1,887,546,174.90 1,884,924,174.90

  1.4  สินทรัพยอื่น 307,325,498.62 280,713,088.15 294,142,515.38

2.   หนี้สินรวม 20,558,902,190.12 24,247,216,040.83 23,456,773,105.98

  2.1  เงินกูยืม 6,295,000,000.00 8,935,000,000.00 8,275,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 13,356,344,798.32 14,403,097,199.01 14,333,178,362.93

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 675,026,222.47 614,578,411.45 613,763,411.45

  2.4  หนี้สินอื่น 232,531,169.33 294,540,430.37 234,831,331.60

3.  ทุนของสหกรณ ์ 16,680,121,201.71 16,681,043,365.43 16,875,421,421.08

  3.1  ทุนเรือนหุน 12,473,453,690.00 12,741,080,520.00 12,790,900,740.00

  3.2  ทุนสํารอง 2,147,461,629.40 2,264,242,118.01 2,264,242,118.01

  3.3  ทุนสะสม 737,893,460.08 580,520,342.84 577,579,452.84

  3.4  อื่นๆ 543,294,510.08 576,725,122.83 620,048,510.29

  3.5  กําไรสุทธิ 778,017,912.15 518,475,261.75 622,650,599.94

4.  รายได  1,528,516,638.32 850,615,242.27 1,000,530,274.84

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 253,710,303.16 118,866,466.15 138,066,978.62

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 539,961,576.28 280,893,661.47 309,913,513.45

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  690,963,930.87 450,522,183.27 528,587,131.82

  4.4  รายไดอื่น 43,880,828.01 332,931.38 23,962,650.95

5.   ค่าใชจ่าย 750,498,726.17 332,139,980.52 377,879,674.90

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 561,953,390.86 289,315,293.96 337,617,374.17

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 188,545,335.31 42,824,686.56 40,262,300.73

    

    

3ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

	 	เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆ	 เผลอเดี๋ยวเดียวเข้าเดือนกันยายนแล้ว	ก็เหมือนกับทุกๆ	ปี	ที่สิ้นเดือนกันยายนจะมีสมาชิกสหกรณ์

จ�านวนหนึ่งเกษียณอายุหลังจากได้รับใช้ราชการหรือท�างานให้กับจุฬาฯ	มายาวนาน	นับเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องเป็นอย่างยิ่ง	

หลายๆ	ท่านจะได้อยู่บ้านพักผ่อนกับลูกหลาน	บางท่านคงจะใช้เวลานี้ท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ	ที่อยากไปหลังจากท�างานเก็บเงิน

มานาน	แต่อีกหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานต่อแม้จะเกษียณแล้วก็ตาม	นอกจากจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับจุฬาฯ	แล้ว	

ท่านยังเป็นผู้ที่สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ท�าให้สหกรณ์เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้อีกด้วย	สหกรณ์จึงมีสวัสดิการประเภทหนึ่ง

เรยีกว่า	สวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิ	มอบเป็นของขวญัให้กบัทกุท่าน

	 สวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก	ส�าหรับสมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจ�าโดยเกษียณอายุงาน	หรือลาออกจากราชการ

หรืองานประจ�าโดยไม่มีความผิด	และมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า	10	ปี	จ�านวนเงินที่จะได้รับสูงสุดไม่เกิน	35,000	บาท	และตามระเบียบ

สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก	พ.ศ.	2548	ระบุไว้ในข้อ	10	ว่า	กรณีที่สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ

สมาชิกยังมีหนี้สินค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์	 ให้สหกรณ์น�าเงินที่จ่ายตามที่ก�าหนด	มาหักช�าระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�าระอยู่ทั้งหมดก่อน	

เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น	คณะกรรมการจะพิจารณาผ่อนผันได้ตามควรแก่กรณี	ส่วนนี้ก็ให้สมาชิกยื่นค�าร้องต่อ

คณะกรรมการพิจารณา	ซึ่งค�าร้องนั้นต้องท�าก่อนที่จะเกษียณอายุงาน	หากหลังจากจ่ายเงินสวัสดิการบ�าเหน็จเข้าบัญชีออมทรัพย์

สหกรณ์ให้สมาชกิแล้ว	กจ็ะยื่นค�าร้องต่อไปอกีไม่ได้

	 ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่า	 เมื่อท่านมีอายุครบ	61	ปีบริบูรณ์	แล้วจึงให้มายื่นค�าร้องขอรับสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสได้อีก

อย่างหนึ่ง	ท่านจะได้รบัเงนิสวสัดกิารจ่ายให้ทกุๆ	ปี	ในวนัเกดิ	จ�านวนเงนิตั้งแต่	8,400-	13,200	บาท	ตามระดบัอาย	ุเงื่อนไขของสวสัดกิาร

ประเภทนี้ก็คือ	ขอรับสวัสดิการแล้วจะยกเลิกไม่ได้	แต่หากท่านประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิก	จะต้องช�าระคืนสวัสดิการเกื้อกูล

สมาชกิอาวโุสที่รบัไปแล้วให้สหกรณ์ทั้งหมด	เหตผุลประการใดอ่านได้ในบทความมมุถามมาตอบไปฉบบันี้ครบั

	 ในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้จัดท�าบุญทอดกฐิน	 เหมือนทุกๆ	ปี	หากสมาชิกอยากร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่

ที่ ควรท�าติดต่อกัน	3	ปี	 เพื่อจะได้ให้มีวาสนาดี	 เงินทองคล่องมือ	 ไม่มีวันตกต�่า	อย่างที่ผมเคยได้บอกกับสมาชิกไปแล้วครั้งหนึ่ง	

กร็่วมท�าบญุกบักฐนิของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้ครบั	ซึ่งจดั	ณ	วดัศรอีบุลรตันาราม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี

ในวนัเสาร์ที่	5	พฤศจกิายน	2559	วธิกีารอย่างไรให้ได้บญุไปหาอ่านในประธานแถลงฉบบักนัยายน	2558	ดูนะครบั	ผมขออนโุมทนาบญุ

กบัสมาชกิทกุท่านด้วย

	 อี กเรื่องหนึ่งคือ	 ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่บุตรของท่านได้รับเงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา	

ประเภททนุเรยีนดจีากสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาในปี	2559	นี้	สหกรณ์ตระหนกัเสมอว่า	เดก็จะเรยีนด	ีเรยีนเก่งได้นั้น	กด็้วยได้รบัการอบรม

สั่งสอน	และสนบัสนนุอย่างเตม็ที่และเตม็ศกัยภาพ	สหกรณ์จงึขอร่วมเป็นอกีหนึ่งก�าลงัใจที่จะสนบัสนนุด้านการศกึษาให้กบับตุรสมาชกิ

โดยจัดสรรก�าไรสุทธิในแต่ละปีมาเป็นเงินทุนสวัสดิการส�าหรับบุตรสมาชิก	ส�าหรับปี	 2559	นี้	สหกรณ์จ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษา	

ประ เภททุนเรียนดี	 รวมเงินทั้งสิ้น	1,826,600.00	บาท	ยังไม่รวมทุนอุดหนุนการศึกษา	ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาครอบครัวละ	

4,000	บาท	ที่จะหมดเขตยื่นขอรับทุนวันศุกร์ที่	 16	กันยายน	2559	นี้	ประมาณการรวมจ�านวนเงินที่จ่ายเฉพาะเพื่อสวัสดิการนี้ทั้งสิ้น

ในแต่ละปีไม่ต�่ากว่า	9	ล้านบาท	อกีทั้งยงัเพิ่มมากขึ้นๆ	ทกุปีด้วยนะครบั

	 สดุท้ายหากสมาชกิมขี้อแนะน�าหรอืสงสยัเพิ่มเตมิประการใด	กรณุาตดิต่อผมได้ที่หมายเลข	081-617-1358	...	สวสัดคีรบั
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	 30	 กันยายนของทุกปี	 จะเป็นวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานของบุคลากรหลายคน	 ในหลายๆ	 องค์กร	 บุคคล 

เหล่านี้เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรมาอย่างยาวนาน	 ทุกคนไม่ว่าจะด�ารงต�าแหน่งใดก็เป็นเสมือน 

ฟันเฟืองส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นๆ	 เจริญเติบโต	 ก้าวหน้า	 และมั่นคง	 ซึ่งหลังจากเกษียณอายุงาน 

ไปแล้วแต่ละคนก็จะได้ไปพักผ่อนอย่างสบายกายสบายใจ	 ถ้าจะให้ถามถึงเทคนิคของแต่ละคนในการท�างาน 

ให้มคีวามสขุและประสบความส�าเรจ็	กค็งจะมากมายจนน�ามาร้อยเรยีงให้อ่านกนัได้ไม่รู้จบ	

	 วนันี้จงึขอน�าหนึ่งเทคนคิดีๆ 	มาฝากส�าหรบัคนที่ยงัต้องปฏบิตัหิน้าที่ต่อไป	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท�างาน

ให้ประสบความส�าเรจ็	ทั้งยงัน�าไปใช้กบัการด�าเนนิชวีติในด้านอื่นๆ	ได้อกีด้วย

	 เรื่องมอียูว่่า	มช่ีางไม้สงูอายคุนหนึ่งต้องการจะเกษยีณตวัเอง	กเ็ลยบอกความต้องการดงักล่าวกบันายจ้าง	

เกี่ยวกับความต้องการที่จะเกษียณ	 และใช้ชีวิตที่หรูหรากับภรรยา	 ซึ่งช่างไม้ก็บอกว่าเขาอาจจะเสียดายค่าจ้าง 

ที่จะได้รับ	 แต่เขาก็ต้องการที่จะเกษียณ	 นายจ้างก็บ่นเสียดายที่จะต้องสูญเสียช่างฝีมือดีไป	 แต่ก็ได้ขอร้องให ้

ช่างคนนี้	ช่วยสร้างบ้านให้อกีสกั	1	หลงั

	 ช่างไม้ผู้นั้นตอบตกลง	 และลงมือสร้างบ้านทันท	ี ครั้นพอบ้านสร้างเสร็จ	 ก็พบว่ามันไม่ใช่งานที่เป็นฝีมือ 

ของเขาเลยแม้แต่น้อย	งานที่ออกมากเ็ป็นงานแค่เปลอืกนอก	วตัถดุบิที่ใช้กด็้อยคณุภาพ	มนัช่างเป็นการจบชวีติ

ช่างฝีมอืดทีี่ไม่สวยหรูเลย	และเมื่อนายจ้างส�ารวจงานชิ้นนี้แล้ว	กไ็ด้ยื่นกญุแจให้ช่างไม้	แล้วบอกว่า	“นี่คือบ้าน

ของคุณ ...ผมขอมอบให้คุณเป็นของขวัญในวันเกษียณ”

	 เมื่อช่างไม้ได้ยนิเช่นนั้น	ถงึกบัตกใจและอทุานกบัตวัเองว่า	น่าละอายจรงิๆ	ถ้าเขารู้สกันดิว่าก�าลงัสร้างบ้าน 

ของตวัเองอยู่ล่ะก	็เขากค็งตั้งใจสร้างให้ดกีว่านี้	เช่นเดยีวกบัพวกเราที่ก�าลงัสร้างชวีติของตวัเราเอง	ด้วยการสั่งสม 

สิ่งต่างๆ	วนัละเลก็วนัละน้อย	และบ่อยครั้ง	ที่เราไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สดุในการสรรสร้างชวีติของตนเอง	 

และเมื่อวนัๆ	หนึ่งมาถงึ	เรากจ็ะตระหนกัว่า	เราต้องใช้ชวีติอยู่กบัทุกสิ่งทกุอย่างที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งหมด

	 ลองถามตัวเองว่า	 คุณมักจะพูดกับตัวเองเสมอๆ	 หรือไม่ว่า	 ถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปได	้ 

คณุจะท�าอย่างโน้น	อย่างนี้	และจะท�าให้ดขีึ้น	แต่ความจรงิหาได้เป็นเช่นนั้นไม่	..	การท�างานหรอืแม้แต่การด�าเนนิ 

ชวีติในทกุๆ	วนันี้	คณุทกุคนกค็อืช่างไม้	คณุก�าลงัตอกตะป	ูปกูระดาน	หรอืแม้แต่ก�าลงัเลอืกก�าแพงให้กบัชวีติตวัเอง	 

ทัศนคติ	 และทางเลือกต่างๆ	 ที่คุณได้เลือกกันในวันนี้	 ก็เสมือนกับการสร้าง	 “บ้าน”	 ที่คุณจะต้องอยู่กับมัน	 

เหมอืนเป็นการวางรากฐานสร้างชวีติให้ตวัคณุเองตลอดไป	ถงึตรงนี้คณุคงต้องเป็นคนเลอืกเอง...

เกษียณอายุงาน
MK เรียบเรียง

เมื่อช่างไม้
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	 ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ที่เกษียณอายุงานสหกรณ์จัดสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกมอบให้

ซึ่งสวสัดกิารนี้เป็นสวสัดกิารที่ให้กบัสมาชกิที่พ้นจากหน้าที่งานประจ�าโดยเกษยีณอายหุรอืลาออกโดยไม่มคีวามผดิ	

และมอีายสุมาชกิไม่น้อยกว่า	10	ปี	จ�านวนเงนิสูงสดุ	35,000	บาท	(สามหมื่นห้าพนับาทถ้วน)	วธิคีดิในการรบัเงนิ

สวสัดกิารม	ี2	วธิ	ีดงันี้

 วิธีที่ 1	 ให้นับอายุการเป็นสมาชิกหน่วยเป็นเดือน	 นับถึง	 วันที่	 1	 มกราคม	 ของปีปัจจุบัน	 คูณด้วย	 (x)	

เงนิค่าหุ้นเป็นหน่วยหมื่นบาท	ณ	 วนัที่	 1	 มกราคม	 ย้อนหลงัไป	 5	 ปี	 บวกด้วย	 (+)	 60	 เท่าของเงนิค่าหุ้นหน่วย

เป็นหมื่นบาท	ณ	วนัที่	1	มกราคม	ของปีปัจจบุนั

ผลลพัธ์ที่ได้จ่ายตามสดัส่วนของอายกุารเป็นสมาชกิอกีครั้งหนึ่ง	ดงันี้

 อายุการเป็นสมาชิก มีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จสมาชิก

 ตั้งแต่ 300 เดือนขึ้นไป เต็มจํานวน

 ตั้งแต่ 240 เดือน ถึง 299 เดือน ร้อยละ 80

 ตั้งแต่ 180 เดือน ถึง 239 เดือน ร้อยละ 60

 ตั้งแต่ 120 เดือน ถึง 179 เดือน ร้อยละ 40

ขอบคณุข้อมูลจาก	www.kalyanamitra.org/th

 วิธีที่ 2	 ให้นบัอายกุารเป็นสมาชกิหน่วยเป็นปี	 เศษของปีให้ปัดทิ้ง	 โดยก�าหนดให้ปีละ	 1,000	 บาท	 และ

ต้องไม่เกนิ	25,000	บาท

 สรุปยอดเงินสวัสดิการ	 เมื่อค�านวณแล้วพบว่าวิธีไหนได้ยอดเงินสวัสดิการมากกว่า	 ให้สมาชิกได้รับเงิน

ตามวธิคี�านวณนั้น	นอกจากสวสัดกิารที่มอบให้สมาชกิแล้ว	สหกรณ์ยงัจดัสมัมนาให้ความรู้เรื่องสทิธปิระโยชน์อื่นๆ	

ที่สมาชกิจะได้รบัจากสหกรณ์	และเลี้ยงสรรค์เลก็ๆ	น้อยๆ	แสดงความขอบคณุแก่สมาชกิที่เกษยีณในแต่ละปี	

	 โดยในปี	2559	นี้	สหกรณ์จดัสมัมนา	2	รุ่น	รุ่นที่	1	วนัพธุที่	14	และรุ่นที่	2	วนัศกุร์ที่	16	กนัยายน	2559	

สมาชกิที่จะเกษยีณในปีนี้จะได้รบัหนงัสอืเชญิ	และเอกสารแจ้งข้อมูลต่างๆ	จากสหกรณ์	สมาชกิต้องกรอกเอกสาร

พร้อมแนบส�าเนาบตัรประชาชนส่งกลบัมาที่สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	(อาคารจามจรุ9ี)	เพื่อแจ้งข้อมลูและรบัสวสัดกิาร

บ�าเหนจ็สมาชกิภายในระยะเวลา	120	วนันบัตั้งแต่วนัที่เกษยีณอายงุาน
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 สําหรบัมนุษยเงนิเดอืนท่ีมีรายไดประมาณ 15,000 – 20,000 บาท หากมีครอบครวั

ท่ีตองดแูลและเน่ืองจากขาวของมีราคาแพงข้ึนคาครองชพีสูงอาจทําใหเกิดสภาวะสะดดุ

ทางการเงนิในแตละเดอืนได เชน หากประสบอุบัติเหตุ เจบ็ปวยข้ึนมา ก็จะทําใหเงนิชอตได 

ดังนั้น เพื่อความไมประมาทยังมีทางเลือกที่เรียกวา อาชีพเสริมสําหรับมนุษยเงินเดือน 

ท่ีไมกระทบกระเทือนตองานประจํามาใหพิจารณาเพื่อเปนไอเดียใหมนุษยเงินเดือนได

เริ่มตนในการเพิ่มฐานะการเงินของตนมาฝากกัน

1.  ขายของตามตลาดนัดในชวงเย็นสรางรายไดเสริมไดดี

 ตลาดนัดเปนแหลงซื้อขายที่ไดรับความนิยม กลุมคนที่มาซื้อหรือใชบริการก็มี
หลายระดบั ในสวนของผูขายกมี็หลายระดบัมากขึน้ซึง่ตองการหาอะไรทาํยามวางจากงาน
ประจํา หรือบางคนอาจจะมีใจรักในการขายและมีของที่ทําเองกับมือมาขายก็สามารถที่
จะมาจองตลาดนัดที่มีราคาคาเชาไมกี่สิบบาทถึงหลักรอยในบางพื้นที่ตอวัน ซึ่งเมื่อเทียบ
กับรายไดที่ไดรับหลายคนก็ยืนหยัดท่ีจะขายเพราะยังถือวามีกําไร มนุษยเงินเดือนที่ยัง
ไมเคยลองขายของตลาดนัดและอยากจะทําเปนอาชีพเสริมบาง ก็อาจจะเริ่มคิดกอนวา
จะขายอะไรดีโดยสํารวจในสิ่งที่ยังไมมีคนขายในพื้นที่นั้นก็จะทําใหเรียกลูกคาไดมากกวา
ขายของซํ้ากัน และหากคุณมีพรสวรรคในการผลิตสินคาที่ไมเหมือนใครโอกาสที่จะทํา
เงินก็มากกวา ซึ่งการขายของตามตลาดนัดมีใหเลือกทุกวันคุณอาจจะวางแผนขายของ
ตามกําลังที่เหมาะสม เพื่อใหการขายเปนเรื่องของการทําเงินที่สนุกและมีความสุขอีกทาง

2.  รับเขียนบทความรายไดที่ลงทุนนอยแตทําเงิน

 หลายคนคงเคยไดยินเรื่องของการรับเขียนบทความมาบางแลว เคยสงสัยไหมวา
เวบ็ไซตตาง ๆ  มบีทความมากมายมาอพัเดทในแตละวนั เพือ่การตลาดซึง่แนนอนวาตองมี
คนเขยีนขึน้มา ซึง่จะเปนใครไปไมไดนอกจากคนรบัเขยีนบทความนัน่เอง ซึง่อาชีพน้ีเหมาะ
สําหรับผูทํางานประจําที่มีเวลาวางหลังเลิกงานและชวงวันหยุดเสารอาทิตย โดยขอดีของ
อาชีพเสริมรับเขียนบทความนี้คือแคอยูบานและมีคอมพิวเตอรก็ทํางานไดแลว อีกทั้งยัง
มีเวลาไดอยูกับครอบครัวแถมไดเงินเพิ่มอีกดวย โดยหากคุณคิดอยากจะเขียนบทความ
ก็สามารถทําได โดยเขาไปรับงานตามกลุมซื้อขายบทความ แตตองแนใจดวยนะวาคุณ
ไดฝกทกัษะการเขียนมาในระดบัหนึง่แลว เพือ่การเขยีนทีเ่ปนทีพ่อใจของนายจางและเปน
ประโยชนตอคนอาน อาชีพเสริมนี้จึงเปนอีกอาชีพที่เหมาะกับมนุษยเงินเดือนอีกอาชีพ
หนึ่งที่สรางรายไดไดอยางงาม

3.  ขายอาหารตามสั่งตอนเย็นสรางรายไดไมนอย

 ในสังคมเมืองผูคนมักออกมาหาอาหารกินกันแมจะลวงเลยเวลาไปมากแลวก็ตาม
สังเกตตามรานอาหารสามทุมสีทุ่มกย็งัมคีนรบัประทานกนัอยู จงึเปนโอกาสดสีาํหรบัมนษุย
เงินเดือนที่มีใจรักในการทําอาหารและมีความขยันกระตือรือรน ซ่ึงอาจจะจางลูกนอง
สักคนใหเตรียมวัตถุดิบในชวงเวลากลางวัน และเตรียมจัดรานให พอคุณเลิกงานก็ไดเวลา
ขายอาหารตามสัง่พอด ีซึง่กถ็อืวาคุมคากบัการมผีูชวยซึง่ปจจบัุนกห็าไมยากเพราะคนตกงาน
กนัเยอะกอ็ยากมรีายไดรายวนัเชนกนั คณุจงึตองวางแผนในเรือ่งคนและการจดัเตรยีมใหดี 

http://moneyhub.in.th

อาชีพเสริมสําหรับมนุษยเงินเดือน
ไมกระทบงานประจํา

ธนากร	ช่วยวงศ์	เรยีบเรยีง

ซึง่ในระยะแรกอาจจะขลกุขลกัเสยีหนอย แตพอผาน
ไปสกัระยะกจ็ะเริม่คลองตวัขึน้และการจดัเตรยีมก็จะ
เร็วขึ้นทุกอยางก็จะลงตัว มากขึ้น และหากคุณทําให
ลูกคาติดใจในรสชาติของอาหารและปริมาณที่
พวกเขาประทบัใจกแ็นนอนวาคณุจะมลีกูคาขาประจาํ
มารบัประทาน ทาํใหคณุมรีายไดเสรมิทีท่าํใหครอบครวั
อยูไดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไดแลว

4.  เขียนหนังสือเปนอาชีพเสริม

รายไดดีถามีใจรัก

 ปจจุบันมีหลายคนที่อยากจะเขียนหนังสือ
กันมากขึ้นโดยเฉพาะมนุษยเงินเดือน สังเกตไดจาก
คอรสอบรมที่มีการสอนเขียนหนังสือที่มักจะมีผูมา
เรียนกันอยางลนหลาม ซึ่งงานเขียนหนังสือนั้น
จะวายากก็ยากจะวางายก็งายแตถารูเทคนิคและ
เขียนเปนแลวยอมเปนที่ตองการของสํานักพิมพ 
ถึงแมวาจะตองใชเวลาในการฝกฝนนานเสียหนอย
แตพอเขียนไดเขียนเปนแลวรายไดก็จะเร่ิมเขามา
ซึง่หลายคนเลอืกเดนิเสนทางนีอ้ยางจรงิจงัเปนอาชพี
เสริมอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งการเขียนนั้นเม่ือไดรับการ
ตีพิมพก็จะเกิดความภูมิใจของผูเขียนโดยมีรายไดที่
อุนใจในระดับหนึ่ง กอนอื่นคุณควรจะรูแนวในการ
เขียนของตนเองกอนวาชอบหรือถนัดในเรื่องใด
เพื่อเวลาเขียนงานจะไดลื่นไหล และเมื่อรูแนวทาง
การเขยีนของตนเองแลวอาจจะลองขยบัไปเขยีนงาน
ประเภทอื่นดูบาง เพื่อใหเกิดการจางงานที่ไมจํากัด 
นอกจากนี้คุณยังสามารถสรางงานเขียนแลวนําไป
เสนอสํานักพิมพใหพิจารณาอยางเปนอิสระในเรื่อง
ของรายไดที่ไมมีขีดจํากัดอีกดวย

 อาชีพเสริมสําหรับมนุษยเงินเดือนยังมี
อีกมาก เชน การขายเสื้อผา เครื่องประดับและอื่นๆ
อีกมากมาย ซึ่งก็ตองขึ้นอยูกับความชอบและอาจจะ
ตองดูตลาดดวย เพราะทุกสิ่งตองมีเงินลงทุน จะได
ไมตองเสี่ยงมากแตก็ไมควรกังวลจนไมกลาลงทุน
กับอะไรเลย อยางนอยคุณก็ไดรับประสบการณ
ท่ีจะตอยอดใหคุณไปสูอาชีพเสริมอื่นที่มีโอกาส
ทําเงินตามมานั่นเอง
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ขอมูลสหกรณ ขอมูลประชาสัมพันธ ขอมูลสมาชิก

ตอง CU Savings Coop Applications เทานั้น

ดาวนโหลดไดทั้ง IOS และ Andriod OS

ครบถวนเรื่องสหก
รณ

ครบถวนเรื่องสหก
รณ

*ขอรับรหัสใชงานที่โทร. 02-218-0555 ตอ 1800

ขอมูลสหกรณ ขอมูลประชาสัมพันธ ขอมูลสมาชิกขอมูลสหกรณ ขอมูลประชาสัมพันธ ขอมูลสมาชิก

แวดวง สอ.จฬ.

	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	จัดสัมมนาทางวิชาการ	ประจ�าปี	 2559	 เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการและ

แนวคิดต่างๆ	ที่จะเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์	ทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ประสบการณ์	และ

เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสหกรณ์ต่างๆ	ทั่วประเทศ	ณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคดิ	จ.ขอนแก่น	

ระหว่างวนัที่	27-28	สงิหาคม	2559	โดยมหีวัข้อสมัมนา	ดงันี้

	 •	 สถานการณ์เศรษฐกจิปัจจบุนั	สหกรณ์ต้องปรบัตวัอย่างไร	โดย	นางเบญจมาศ โคตรหนองบัว	ผู้บรหิารทมี

ส่วนเศรษฐกจิภาค	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านกังานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

	 •	 สวัสดิการที่สหกรณ์สมควรจัดให้แก่สมาชิก	 โดย	รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา	ประธานกรรมการ	สหกรณ์

ออมทรพัย์จฬุาฯ

	 •	 การบรหิารสหกรณ์ตามกฎหมาย	โดย	อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม	รองอธบิดอียัการ	ส�านกังานคดอีาญา

■ สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2559
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แวดวง สอ.จฬ.

■  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม จ�ำนวน

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงำน

■ แสดงความยินดี
  	สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	ร่วมแสดงความยนิดกีบัหน่วยงาน	ดงันี้

จ.	8	ส.ค.	2559
ครบรอบ	46	ปี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.วิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง

รองประธานกรรมการ

นางอังคณา  พวงเงิน

กรรมการ

ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

คณบดี

พฤ.	18	ส.ค.	2559
ครบรอบ	68	ปี

คณะรฐัศาสตร์

คณะรฐัศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา

ประธานกรรมการ

นางอังคณา  พวงเงิน

กรรมการ

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

รองคณบดี

พ.	3	ส.ค.	2559	 สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุราชบรุี	จ�ากดั	 20	คน

ศ.	25	ส.ค.	2559		 ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	 	6	คน

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุราชบรุี	จ�ากดั ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั
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 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 มีข่าวการเสียชีวิตของคนด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

ซึ่งลอืกนัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้าสายพนัธุใ์หม่	ซึ่ง	"ไม่เป็นความจรงิ"	เลย	

ประกอบกบั		มข่ีาวการผูเ้สยีชวีติของพี่วนิมอเตอร์ไซค์ใจดทีี่ช่วยเหลอื

สุนัขจรจัดแล้วถูกกัด	 แต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไร	 เลยไม่ได้ไปพบแพทย์	

ท�าให้หลายคนเริ่มวติกกงัวลกบัโรคนี้กนั	วนันี้ผมขอเอาเรื่องพษิสนุขับ้า

มาคยุกนัอกีครั้งครบั

 โรคพิษสุนัขบ้า	 หรือ	 โรคกลัวนํ้า	 ภาษาอังกฤษเรียกว่า	

Rabies	 เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง	 เกิดจากเชื้อไวรัส	 มักเกิดจากการ

ถกูกดัหรอืข่วนโดยสตัว์เลี้ยงลกูด้วยนม	ไม่ว่าจะเป็น	สนุขั	แมว	หน	ูโค	

กระบอื	แพะ	แกะ	ม้า	สกุร	ค้างคาว	กระต่าย	หรอืจงิโจ้บนิ	เป็นต้น	

ในปัจจบุนัยงัไม่มทีางรกัษาให้หายครบั	ที่ส�าคญั	"มอัีนตรายถึงชีวิต"	

แต่เราสามารถ	"ปองกันได้"	ครบั

สาเหตุ
 เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า	 Rabies	 virus	 โดยเชื้อไวรัสจะอยู่

ในน�้าลาย	 ช่องทางการติดต่อสู่คนที่พบบ่อย	 คือ	 การถูกกัด	 และ

เชื้อเข้าทางบาดแผล

การติดต่อของโรค
 เชื้อไวรสัจะออกมากบั	"นํ้าลาย"	ของสตัว์ที่ตดิเชื้อ	และเข้าสู่

ร่างกายของคนทาง	"บาดแผล"	ที่สตัว์กดั	ข่วน	หรอืเลยี	นอกจากนี้

ยังเข้าทางเยื่อเมือก	 เช่นในช่องปาก	 จมูก	 หรือตาอีกด้วย	 จากนั้น

เชื้อจะเดนิทางไปยงัสมองโดยผ่านทางเส้นประสาท

อาการ
 หากปล่อยไว้จนอาการของโรคปรากฏแล้ว	จะท�าให้เสียชีวิต

ได้ครับ	 ระยะเวลาการเกิดโรคนั้น	 ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่เข้าแผล	

ขนาดและความลึกของแผล	 รวมถึงต�าแหน่งที่เชื้อเข้า	 ถ้าใกล้

สมองมาก	เชื้อจะไปถงึสมองได้เรว็ครบั

อาการหลกัๆ ของโรคพษิสุนขับ้าในสนุขั
แบ่งเปน 3 ระยะ ได้แก่
 1.	 ระยะเร่ิมแรก	จะมอีารมณ์และอปุนสิยัเปลี่ยนไปจากเดมิ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

		 2.	 ระยะตื่นเตน้	เริ่มมอีาการทางประสาท	กระวนกระวาย	

หงดุหงดิ	ไม่อยู่นิ่ง	แสดงอาการแปลกๆ	เช่น	งบัลม	กดัแทะทกุอย่าง

ที่ขวางหน้า	 เริ่มเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง	 ลิ้นห้อย	

น�้าลายไหล	ขาหลงัเริ่มอ่อนเปลี้ย	และเริ่มเข้าสู่ระยะเป็นอมัพาต

	 3.	 ระยะอัมพาต	 เป็นระยะสุดท้าย	 จะเกิดอัมพาตทั่วตัว

อย่างรวดเร็ว	 และเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากอัมพาตของระบบหายใจ	

ท�าให้ไม่สามารถหายใจได้

**สุนัขที่แสดงอาการแลว สวนใหญแลว มักมีชีวิตอยูไดไมเกิน 10 วัน 

ประเภทของโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพษิสนุขับ้าที่พบมกัม	ี2	ชนดิ	คอื	ชนดิดรุ้ายและชนดิเซื่องซมึ

  1. ชนิดดรุาย	จะแสดงอาการดรุ้าย	เดนิไป-มา	กระวนกระวาย	

กัดโซ่	 หรือกรงขังจนเลือดออกโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด	 บางราย

จะวิ่งโดยไร้จุดหมาย	 กัดคนและสัตว์ทุกชนิดที่ขวางหน้า	 น�้าลาย

ไหลย้อย	 คางห้อย	 หางตก	 จากนั้นก็จะเริ่มมีอาการอัมพาต	 ขาเริ่ม

ไม่มีแรง	 วิ่งล�าบาก	 เมื่อเกิดอัมพาตมากขึ้น	 ขาทั้งสี่ก็จะหมดแรง	

แล้วล้มลงหมดสต	ิและตายภายใน	3-7	วนั	หลงัจากที่แสดงอาการ

  2. ชนิดเซื่องซึม	จะสงัเกตได้ยาก	เนอืงจากอาการปวย

ที่แสดงจะคล้ายโรคอื่นๆ	เช่น	ไข้หวดั	ไข้หดัสนุขัในระยะแรก	สตัว์จะ

หลบไปอยู่ที่เงียบๆ	 อาจกัดคนหรือสัตว์อื่นเมื่อถูกรบกวน	 จากนั้น

จะเกดิอมัพาต	และตายในที่สดุ	ส่วนมากจะพบประเภทดรุ้ายมากกวา่

แบบเซื่องซมึ

การระบาดของโรค
	 โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้	 "ทุกฤดูกาล"	 ไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วง

ฤดูร้อนนะครับ	 แต่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ของสุนัข	 ช่วงเดือนพฤศจิกายน

ถงึเดอืนมนีาคม	มกัจะมกีารกดักนัเพื่อแย่งชงิสนุขัตวัเมยี	สนุขัตวัใด

ที่มีเชื้อโรคอยู่ก็จะแพร่เชื้อติดไปยังสุนัขตัวอื่นได้ง่าย	 อีกทั้งฤดูร้อน

เป็นช่วงปดภาคเรียน	 โอกาสที่เด็กถูกกัดจึงมีมากยิ่งขึ้น	 (แต่พอ

เข้าสู่	 AEC	 แล้ว	 ช่วงการปดภาคเรียนเปลี่ยนไป	 หวังว่าการระบาด

คงไม่มากเท่าเดมินะครบั)

มารูจัก
โรคพิษสุนัขบากัน
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ทําอย่างไรเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด
		 เมื่อถูกสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่ทราบที่มากัด	 สิ่งที่หลายคน

กงัวลกนักค็อื	สนุขัหรอืแมวตวันั้นจะเคยฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับ้า

หรือเปล่า?	 สุนัขตัวนั้นจะมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือเไม่?	 แผลเป็น

รอยข่วนแค่ถลอกไม่ลกึ	จะตดิเชื้อพษิสนุขับ้าไหมนะ?

  เรามาทําความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตน เมื่อถูกสุนัขและ

แมวที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนกัดกันครับ	 ซึ่งเรามีหลักการ

ง่ายๆ	4	ข้อเท่านั้นครบั	นั่นคอื	"ล้างแผล - ใส่ยา - กักหมา - หาหมอ"

		 1.		 ล้างแผลให้สะอาดทนัท	ีด้วยน�้าสะอาด	และสบูห่ลายๆ	

ครั้ง	จากนั้นล้างซ�้าด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ

		 2.		 ใส่ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มไอโอดีน	 เช่น	 ทิงเจอร์	 หรือ

โพรวโิดนไอโอดนี	(เบตาดนี)	

		 3.		 กักหมา	 สังเกตอาการและกักบริเวณสัตว์ที่กัดเรา

ไว้ประมาณ	10-14	วนั

		 4.		 หาหมอ	 รีปไปพบแพทย์	 เพื่อรับการฉีดวัคซีนปองกัน

พษิสนุขับ้า	และวคัซนีปองกนับาดทะยกั	รวมถงึได้รบัยาตามอาการ

สิ่งที่สําคัญที่ไม่ควรลืมคือ
		 -		 การกักบริเวณเพื่อดูอาการสัตว์ในหัวข้อ	 "กักหมา"	 นั้น	

ต้องมอีาหารและน�้าให้กนิตามปกตด้ิวยนะครบั	เพราะถ้าสตัว์ที่กดัเรา

นั้นตาย	จะได้มั่นใจว่า	สตัว์ไม่ได้ตายเพราะอดอาหาร	หรอืถูกท�าร้าย

จนตาย

		 -	 ถ้าสตัว์ตายในช่วงที่กกับรเิวณไว้	(ต้องมั่นใจว่าไม่ได้โดนตี

จนตาย	หรอืขาดอาหารจนตายนะครบั)	ให้เอาซากไปส่งตรวจโดยด่วน

โดยหากเป็นสุนัขโต	 ก็ให้ตัดหัวสัตว์	 (หรือทั้งตัวก็ได้)	 ใส่ถุงพลาสติก

ชั้นหนึ่ง	แล้วเอาถงุนั้นแช่น�้าแขง็อกีชั้นหนึ่ง	(ต้องระวงัไม่ให้มอืเราเปือน

น�้าลายสัตว์ด้วย)	 น�าไปส่งสถานบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคพิษ

สนุขับ้า	ได้แก่	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	กรมปศสุตัว์	โรงพยาบาล

ศริริาช	สถานชนัสูตรโรคสตัว์ต่างๆ	เป็นต้น

	 -		 อย่าปล่อยให้ซากสตัว์เริ่มเน่า	เพราะจะไม่สามารถหาเซลล์

ในสมองที่ตดิเชื้อไวรสัได้ครบั

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในคนนั้น จะมีการฉีด 2 แบบ คือ
		 1.		 การฉีดวัคซีนชนิดก่อนได้รับเชื้อ	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน	

(Pre-exposure)	มกัจะเป็นการฉดีการฉดีในผูท้ี่มคีวามเสย่ีงที่จะต้อง

ปฎบิตักิารหรอืคลกุคลกีบัสตัว์บ่อยๆ	เช่นสตัวแพทย์	นสิติสตัวแพทย์	

และบุคลากรทางการสัตวแพทย์	 รวมถึงช่างตัดขน	 และผู้ดูแลฟาร์ม

สนุขั/แมวด้วย	

		 2.		 การฉีดวัคซีนชนิดหลังได้รับเชื้อ	 (Post-exposure)	 เป็น

การฉีดวัคซีนเพื่อปองกันเป็นชุดหลังการได้รับเชื้อ	 หรือคาดว่าจะได้

รบัเชื้อไปแล้ว

	 ในกรณผีู้ที่ไม่เคยได้รบัการฉดีวคัซนีปองกนัมาก่อน	 คณุหมอ

จะต้องนดัมาฉดีกระตุน้วคัซนีหลายครั้ง	เพราะเป็นการฉดีวคัซนีชนิด

หลงัการไดร้บัเชือ้	ส่วนผู้ที่ต้องคลกุคลกีบัสตัว์บ่อยๆ	เช่นสตัวแพทย์	

นิสิตสัตวแพทย์	 บุคลากรทางการสัตวแพทย์	 คนอาบน�้าตัดขนสุนัข	

หรือผู้ดูแลฟาร์มสุนัข-แมว	 จะมีการฉีดวัคซีนชนิดก่อนได้รับเช้ือ 

เพื่อสร้างภูมคิุ้มกนัปองกนัเป็นประจ�าครบั

 โปรแกรมวคัซนีในคนที่ใช้กนั	(หลงัถกูกดั)	นั้น	โดยปกตแิล้ว

ใน	 1	 คอร์สจะมี	 5	 เข็ม	 โดยฉีดวันที่	 0	 (วันที่ถูกกัด),	 วันที่	 3,

วนัที่	7,	วนัที่	14	และ	วนัที่	28	(ของการโดนกดั)	อาจฉดีเข้าในผวิหนงั	

(intradermal)	หรอืฉดีเข้าชั้นใต้ผวิหนงั	(subcutaneous)	ตามแต่แพทย์

เหน็สมควร	แต่ถ้าเคยได้รบัการฉดีวคัซนี	(ชนดิก่อนได้รบัเชื้อ)	มาแล้ว	

จ�านวนครั้งที่ฉดีกจ็ะลดลงไป	เหลอื	1-2	เขม็ตามระยะเวลา/ความห่าง

ที่เคยฉดีวคัซนีมาแล้วครบั

	 ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงมาก	 เช่น	 สงสัยว่าสัตว์ที่กัดเป็น

โรคแน่ๆ	หรอืโดนกดัเป็นแผลขนาดใหญ่	รวมถงึโดนกดัที่อวยัวะส�าคญั

มีเส้นประสาทไปเลี้ยงมาก	 เช่น	 หน้า,	 ฝามือ,	 ฝาเท้า,	 อวัยวะเพศ	

เป็นต้น	แพทย์อาจพจิารณาให้	อิมมูโนโกลบุลิน	ด้วย	(อธบิายง่ายๆ	

คือ	 อิมมูโนโกลบูลิน	 เป็นภูมิคุ้มกันชนิดทันที	 โดยไม่ต้องใช้เวลา

ในการกระตุ้น	แตจะมรีาคาแพงกว่ามาก)

ส่วนการปองกนัโรคพษิสนุขับ้าสามารถ
ทําได้โดย
	 1.	 พาสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้	 ไปฉีดวัคซีนปองกันโรค

พษิสนุขับ้า	 ตั้งแต่อาย	ุ 3	 เดอืน	 และฉดีกระตุ้นอย่างสม�่าเสมอทกุปี	

(ปีละครั้ง)	 ที่พึงระลึกเสมอว่า	 ลูกสุนัขก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ได้นะครับ	 และการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าจะปองกันได้ทั้ง	

100	เปอร์เซน็	เพยีงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกดิโรคได้เท่านั้นครบั	

(ซึ่งการฉีดปองกันเป็นประจ�าแล้วนั้น	 หากถูกสุนัขบ้ากัด	 ก็ยังต้อง

ฉดีวคัซนีชนดิหลงัถูกกดั	แต่จะช่วยลดจ�านวนเขม็ของการฉดีลง)

	 2.	 เมื่อได้รบัสนุขัและแมวใหม่มาเลี้ยง	ควรทราบประวตักิาร

ฉดีวคัซนี	และที่ส�าคญัควรปรกึษาสตัวแพทย์	เพื่อขอค�าแนะน�าในการ

ปองกนัโรคอื่นๆ	ด้วย

	 3.	 อย่าปล่อยให้เด็กเล็กเล่นกับสุนัขหรือแมวที่ไม่คุ้นเคย

ตามล�าพัง	 รวมถึงควบคุมไม่ให้แกล้งหรือรบกวนสัตว์	 เพราะมี

ความเสี่ยงต่อการโดนงบัสูงครบั

	 4.	 เลี่ยงการสมัผสัน�้าลายของสตัว์ที่ไม่มปีระวตักิารฉดีวคัซนี

โรคพษิสนุขับ้า	

	 5.	 ไม่ควรใชม้อืเปล่าล้วงปากหรอืคอ	เพื่อชว่ยเหลอืสนุขัหรอื

แมวที่แสดงอาการเหมือนมีอะไรติดคอ	 โดยที่ไม่เห็นว่าสัตว์คาบหรือ

กลนือะไรลงไป	เพราะนั่นอาจเป็นอาการของโรคพษิสนุขับ้าครบั

	 6.	 ไม่คลุกคลีกับสัตว์นอกบ้าน	 ที่ไม่มีเจ้าของ	 หรือสัตว์

ที่ไม่ทราบประวตักิารฉดีวคัซนีแล้วหรอืยงั

**อยาลมืนะครบัวา โรคพษิสุนขับาเปนโรคท่ีอนัตราย
ถึงชีวิต แตสามารถปองกันไดครับ**
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ข่าวบริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

ขายที่ดิน

 ♦ เนื้อที่ 9 ไร่	ต.บ่อกระดาน	อ.ปากท่อ	จ.ราชบรุ	ี(ตดิถนน-ตดิคลอง

ชลประทาน)	ราคาไร่ละ	300,000	บาท	สนใจตดิต่อ	นายจําลอง ฝอยโคกสูง 

โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ	ฝายมธัยม	โทร.	086-173-3286

 ♦ เนื้อที่ 104 ตร.ว.	ซ.โชคชัย	4	ซอย	39	แยก	4	ถ.ลาดพร้าว	

แขวง/เขตลาดพร้าว	กทม.	(ตดิต�าหนกัเจ้าแม่กวนอมิ)	ราคา	65,000	บาทต่อ	ตร.ว.	

สนใจตดิต่อ	นายจักรี สุขโข	คณะวทิยาศาสตร์	โทร.	085-219-3288

 ♦ เนื้อที่ 100 ตร.ว.	แขวง/เขตล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	สนใจติดต่อ	

นางถนอมศรี อมาตยกุล	คณะสตัวแพทยศาสตร์	โทร.	086-577-8829

ขาย/เชา/ขายดาวนบานพรอมที่ดิน

 ♦ หมูบ้่านพฤกษา	1	เนื้อที่	24	ตร.ว.	ต.ล�าผกักดู	อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธาน	ี

สนใจตดิต่อ	นายสังเวยีน คาํตา	คณะทนัตแพทยศาสตร์	โทร.	092-974-0455

ขาย/เชา/ขายดาวนทาวนเฮาส
 ♦ ขายการเคหะทุ่งสองห้อง	 เนื้อที่	 19	ตรว.	ซ.3	ถ.วิภาวดีรังสิต	

แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี่	กรงุเทพฯ	(2	ห้องนอน	1	ห้องน�้า		1	ห้องรบัแขก)

ราคา	650,000	บาท	สนใจตดิต่อ	นายมิตร น่วมนิวงษ์	คณะวทิยาศาสตร์	

โทร.	091-491-3971,	02-218-7550

ขาย/เชา/ขายดาวนคอนโดมิเนียม

 ♦ ขายคอนโดมิเนียม	“บ้านคุ้นเคย”	เนื้อที่	31	ตร.ม	ถ.	เพชรเกษม	

ต.หวัหนิ	อ.หวัหนิ	จ.ประจวบครีขีนัธ์	(ปากซอยหวัหนิ	102	ชั้น	6	สิ่งอ�านวย

ความสะดวกพร้อมเข้าอยู่ได้เลย)	 ราคา	2,600,000	บาท	สนใจติดต่อ	

ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์	คณะอักษรศาสตร์	 โทร.	 081-378-4887,	

081-587-6947,	02-693-0397

 ♦ ขายหรือให้เช่า	 The	 List	 คอนโดมิเนียม	 เนื้อที่	 36	ตร.ม.	

ตดิรถไฟ	BTS	ปณุณวถิ	ี(ชั้น	6	พร้อมเฟอร์นเิจอร์	2	ห้องนอน	2	ห้องน�้า)	

ราคาขาย	4,300,000	บาท	ราคาให้เช่า	27,000	บาทต่อเดอืน	สนใจตดิต่อ	

ดร. สามารถ สัมพันธารักษ์	คณะอักษรศาสตร์	 โทร.	 081-3784887,	

081-5876947,	02-6930397

 ♦ ขายหรือให้เช่า	ศุภลัยไลท์	คอนโดมิเนียม	 เจริญราษฎร์	ชั้น	23	

สนใจตดิต่อ	นางสาวจตุพร ทัศน์พันธ์	สมาชกิสมทบ	โทร.083-099-2040

 ♦ บ้านเอื้ออาทร	ประชาพฒันา	5	เนื้อที่	33	ตร.ม.	ถ.ประชาพฒันา	

แขวงทับยาว	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	 (ผ่อนหมด	 โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	

ไม่ตดิธนาคาร)	ราคา	550,000	บาท	สนใจตดิต่อ	นางสุนีภัก พุทธรักษา 

คณะทนัตแพทยศาสตร์	โทร.	084-022-3659

ขายรถยนต
 ♦ Toyota รุ่น Yaris	 1.5	E	ปี	 2011	สีบรอนซ์เงิน	 เกียร์ออโต้

(ใช้น้อย	เลขไมล์	6x,xxx	km	ล้อแมค็สปอร์ต	ยาง	15”	Michelin	ปลายปี	2014

พร้อมกล้องหน้ารถ	 เบาะหนังแท้	 เช็คศูนย์ตลอด	กุญแจครบ	3	ดอก	

(รีโมท	2	ธรรมดา	1)	ราคา	300,000	บาท	สนใจติดต่อ	รศ.ดร.ชัชวิทย์ 

อาภรณ์เทวัญ	คณะวทิยาศาสตร์	โทร.	081-920-1977

อื่นๆ
 ♦ บริการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต	และจ�าหน่ายโลงศพ	จดัดอกไม้

หน้าหบีศพ	ของที่ระลกึงานศพ	และโลงศพฟรสี�าหรบัศพไร้ญาต	ิสนใจตดิต่อ

นายประทีป เยาวกุล (แจค)	 โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ	 โทร.	085-073-1069,			

095-761-2744	Id	Line	:	0850731069

 ♦ รับติววิชาสังคมศึกษา	 เรียนแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม	 (ไม่เกิน	

20	คน)	เช่น	คอร์สตะลยุโจทย์	o-net	คอร์สเตรยีมสอบเข้าต่างๆ	ราคากนัเอง	

สนใจตอิต่อ	นางสาวธนิตา หินแก้ว	สมาชกิสมทบ	โทร.	080-218-4040

นายอเนก  หิรัญ   คณะครุศาสตร
นายถวัลย  ประทิน   สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม.
นายสุพล  พลธีระ   คณะแพทยศาสตร
นายสมชาย  รัตนโกมุท  คณะเศรษฐศาสตร
นางวันทนี  ตระแกวจติต  คณะรัฐศาสตร
นายวันชัย  ขมวัฒนา   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
นางนิ่ม  กรกําจายฤทธิ์  สมาชิกสมทบ
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถ่ายเอกสารและส่งคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

จับรางวัลโดย

ส่วนที่สอง
คําถามประจําเดือน ก.ย. 2559

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถ่ายเอกสารและส่งคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ์เสรจ็แลวถ่ายเอกสารและส่งคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ส่วนที่สอง
ส่วนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน สิงหาคม 2559

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÊÔ§ËÒ¤Á 2559

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

ส่วนที่หนึ่ง
หน้านีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  343 คน ตอบถูก  321 คน

“รูรอบ...ตอบได”

ตอบผิด  22  คน

¨§µÍº¤íÒ¶ÒÁãËŒ¶Ù¡µŒÍ§วิธีเลน

à¡Á

เดือน
กันยายน

1.  เมืองเสียมราฐอยู่ในประเทศใด      
2.  กบ เปนชื่อเครื่องมือของช่างประเภทใด     
3.  ใครเปนผู้แต่งนวนิยายเรื่อง “สี่แผ่นดิน”     
4.  ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. ใด 
5.  เบอรลิน คือชื่อเมืองหลวงของประเทศใด
6.  ทองคําสีดํา หมายถึงอะไร       
7.  การตูนดราก้อนบอล ตัวเอกมีภารกิจในการรวบรวมลูกบอลให้ครบกี่ลูก 
8.  วรรณคดีสโมสร จัดตั้งในสมัยรัชกาลอะไร     
9.  1 โยชน มีกี่กิโลเมตร       
10.  หนังตะลุงเปนศิลปะการแสดงประจําท้องถิ่นของภาคอะไร   

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เชิญชวนประกวด
ออกแบบภาพปกรายงานกิจการ

ประจําป 2559 ในหัวข้อ 

1. นางสาวสวรัช  สุภาพร  372921  คณะวิศวกรรมศาสตร

2. นางกมลวรรณ  เชี่ยววานิช  415621  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

3. นางสาวศจี  นอยตั้ง  452093  สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ

4. นางสาวสุกฤตา  สมุทรประภูติ  492386  คณะเภสัชศาสตร

5. นางสาวใบศรี  ชูศรี  495956  สถาบันการขนสง

ตอบ  วันศุกรเชา

สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก

ตองเปนคนไขในไมนอยกวา 3 คืน 

ในอัตราคืนละ 400 บาท ขอรับ

เงินภายในกําหนด 120 วัน

นายณัตพร เจาฑวิภาต ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

6. นางสาวอรณี  แยมรูการ  503625  คณะเศรษฐศาสตร

7. นางสาวนงลักษณ  เกียรติวณิชพันธุ  582974  สํานักบริหารกิจการนิสิต

8. ผศ.ดร.อรอนงค  ลาภปริสุทธิ  543230  คณะวิศวกรรมศาสตร

9. นางสาวโสภิต  สรอยสอดศรี   560738  บัณฑิตวิทยาลัย

10. นางดุษฎี  เกรียงเชิดศักดิ์  D90850  สมาชิกสมทบ
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คําถาม

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

ค�ำถำมจำกสมำชิก :

¤íÒµÍº	 สวสัดกิารสมาชกิอาวโุส	คอื	สวสัดกิารของสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	ที่จ่ายให้แก่สมาชกิที่มอีายตุั้งแต่	61	ปีขึ้นไป
จนกว่าสมาชกิผู้นั้น	จะถงึแก่กรรม	โดยจ่ายให้ทกุปีในวนัครบรอบวนัคล้ายวนัเกดิ	แบ่งเป็นช่วงอายดุงันี้

  อายุ  61 - 69 ป ได้รับปละ  8,400  บาท

  อายุ 70 - 79 ป ได้รับปละ  9,600  บาท

  อายุ  80 - 89 ป ได้รับปละ  10,800  บาท

  อายุ  90 ป  ขึ้นไป ได้รับปละ  13,200  บาท

	 แรกเริ่มเดมิทสีหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	มสีวสัดกิารสงเคราะห์ศพและอบุตัเิหตใุห้แก่สมาชกิมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2515	
เพราะเห็นว่าการตายนั้น	 เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต	 จึงประสงค์ให้หนี้ของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ตายไปตามตัว

สมาชิก	 ไม่เป็นปัญหากบัทายาท	หรอืผู้ค�้าประกนัที่ต้องรบัผดิใช้หนี้แทน	 เมื่อเวลาผ่านไปวทิยาการด้านการแพทย์
มีความเจริญก้าวหน้า	 ผู้คนมีอายุขัยโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น	 ประกอบกับอัตราค่าครองชีพได้ถีบตัวสูงขึ้น	 สมาชิก
ผูอ้าวโุสจงึเสนอแนะให้สหกรณ์ฯ	น�าเงนิสวสัดกิารตอนตายมาใช้ตอนเป็น	สหกรณ์ฯ	จงึน�าแนวคดินี้มาก�าหนดระเบยีบ
สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 และพัฒนาการรับสวัสดิการนี้เรื่อยมาจนมีอัตรา
การจ่ายดังปรากฏข้างต้นในปัจจุบัน	 ซึ่งจ�านวนเงินที่สมาชิกได้รับไปในแต่ละปีนั้นเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะน�ามา
หักออกจากสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก	 ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ	 จ่ายให้สมาชิกในอัตราสูงสุด	 600,000	 บาท	
ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กบัอายกุารเป็นสมาชกิด้วย	และเงนิที่เหลอื	(ถ้าม)ี	จะจ่ายให้แก่ทายาทต่อไป

	 ที่ผ่านมามีสมาชิกที่รับสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 รับเงินสวัสดิการนี้ไปแล้วจ�านวนมาก	 อย่างไรก็ตาม
มีสมาชิกอาวุโสจ�านวนหนึ่งมาขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า	 จุดมุ่งหมาย
ของการให้สวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตอนตายแต่สมาชิกมาลาออกก่อนที่จะตาย	 และรับเงินสวัสดิการ
ไปแล้วด้วย	จงึมแีนวคดิว่า	“ถ้าไม่ตายไม่ได้รับสวัสดิการ”	ฉะนั้น หากสมาชิกท่านใดรับสวัสดิการนี้ไปแล้ว 

และต่อมาได้ลาออกจากสหกรณ์โดยไม่ใช่เหตขุองความตาย ต้องนําเงนิทีเ่คยรบัไปแล้วนัน้มาคนืแก่สหกรณ์

ทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถลาออกได้	 ในกรณีที่สมาชิกมีมูลค่าหุ้นมากพอ	 ให้น�าหุ้นช�าระคืนสวัสดิการนี้ก่อน	
ที่เหลอืจงึรบัคนืไปได้	ระเบยีบนี้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัที่	1	ตลุาคม	2559	เป็นต้นไป

	 ส่วนการยื่นขอรบัสวสัดกิารนี้	ท�าได้โดย	สมาชกิที่มอีายคุรบ	61	ปีขึ้นไป	น�าส�าเนาบตัรประชาชน	และทะเบยีนบ้าน	
มายื่นพร้อมแบบพมิพ์ขอรบัสวสัดกิารในครั้งแรก	ส่วนปีต่อๆ	ไป	สหกรณ์ฯ	จะโอนเงนิเข้าบญัชอีอมทรพัย์ของท่านโดยอตัโนมตัิ
ทกุๆ	วนัเกดิ	จนกว่าสมาชกิจะถงึแก่กรรม	ส่วนสมาชกิท่านใดที่มอีาย	ุ61	ปีไปแล้ว	และยงัไม่เคยขอรบัสวสัดกิารนี้	ให้มายื่นเรื่อง
ขอรบั	สหกรณ์ฯ	จะย้อนจ่ายเงนิสวสัดกิารให้ตั้งแต่อาย	ุ61	ปีจนถงึอายปัุจจบุนั	ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะรบัสวสัดกิารนี้	
หากท่านเสยีชวีติท่านกจ็ะได้รบัเงนิสวสัดกิารสงเคราะห์ศพไปแบบเตม็ๆ	จ่ายให้แก่ทายาทที่ท่านระบไุว้ในหนงัสอืรบั
โอนประโยชน์	

	 หากสมาชกิท่านใดมข้ีอสงสยั	ต้องการสอบถาม	โทรได้ที่	0-2218-0555	ต่อ	1800	หรอื	ฝายทะเบยีนสมาชกิ	ต่อ	1812	และ	
1813	ในวนัและเวลาท�าการ

 ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà¡×éÍ¡ÙÅÊÁÒªÔ¡ÍÒÇØâÊ¤×ÍÍÐäÃ à§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÁÕÍÐäÃ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 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 ้: เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเขาบญัชชีือ่ “สหกรณ์ออมทรพัย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไวขางตน) พรอมสําเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ
เพ่ือเขียนใบนาํฝากเขาบญัชีของผูฝากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

	 ที่ดนิมสีิ่งปลกูสร้าง	คอื	ทาวน์เฮาส์ชั้นเดยีว	เลขทะเบยีนที่	360/103	
โฉนดเลขที่	117704	เลขที่ดนิ	2670	หน้าส�ารวจ	12198	ต.ทุ่งสองห้อง	
(สองห้อง)	 อ.บางเขน	 (ตลาดขวัญ)	กรุงเทพฯ	 เนื้อที่ตามโฉนด	
17	ตร.ว.	ราคาประเมนิเจ้าพนกังาน	715,485.-	บาท	โดยมรีายละเอยีดวนั
และเวลาดงันี้

	 ขอทราบรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ส�านกังานบงัคบัคดแีพ่งกรงุเทพฯ	
1	(กองยดึทรพัย์สนิ)	ตกึช้าง	อาคารบ	ีเลขที่	3300/77-80	ถ.พหลโยธนิ	
แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	โทร.	(02)	9234310	โทรสาร	
(02)	9374313	ติดต่อ	นางนิภา	พิมพ์ศรี,	นางสาวกัญญดา	พิระชัย,	
นายสิทธิชัย	แดนนารินทร์	หรือนายศรัณย์	ณ	พัทลุง	หน้าบัญช	ี
5910001389	 ในวันและเวลาราชการ	หรือที่	www.led.go.th	หรือ
ที่ฝายนติกิาร	สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	โทร	0-2218-0555	ต่อ	2101

ขายทอดตลาด
ประกาศ

 นัดที่  1  ในวันที่  20  กันยายน  2559

นัดที่  2  ในวันที่  11  ตุลาคม  2559

 นัดที่  3   ในวันที่   1  พฤศจิกายน  2559

 นัดที่  4  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559

 นัดที่  5  ในวันที่  13  ธันวาคม  2559

 นัดที่  6  ในวันที่   3  มกราคม  2560


