ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 6
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

การติดตามทวงหนี้ตาม พ.ร.บ ฉบับใหม
มาปลูกผักคอนโด ลดโลกรอนกันเถอะ
CU Savings Coop แอพพลิเคชั่นใหม
สมัครขอทุนเรียนดี ประจําป 2558
ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2558 ครั้งที่ 2

5
6
10
15
16

ภาพปก : น.ส.ศุภางคพันธุ เอี่ยมกระสินธุ
นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ
ดวยความสุจริตและดวยความรูความสามารถดวยจริงใจ
ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆ
ก็เปนการทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

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

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

3.25
3.50

2.7625
2.9750

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

3.0600
3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

3.70
3.80
3.90
4.00

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
2

หลังหักภาษี 15%

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

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

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน

หนวย : รอยละ

ประเภท

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

สหกรณอื่น

**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹ (ตั้งแต 30 เมษายน 2558)
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(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว

(ไมเกิน 180 งวด)

5.50

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด
รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝาก ชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2557

มี.ค. 2558

เม.ย. 2558

15,320

15,393

15,406

1
11,468
3,851

1
11,473
3,919

1
11,470
3,935

34,270,020,165.65 34,475,320,962.84 34,298,921,750.84
5,237,213,789.56
5,270,114,253.02 5,301,613,472.89
10,669,417,544.10 10,344,500,728.34 10,106,091,023.62
18,084,273,452.48 18,498,832,261.88 18,578,197,526.72
789,271,784.77
911,339,782.64
599,802,138.89
15,394,880,813.88 15,675,712,945.21 16,070,144,352.98
1,900,120,853.83
1,911,779,534.03
1,908,251,034.85
279,115,379.51
361,873,719.60
313,019,727.61
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

18,832,828,755.34 18,529,936,813.22
5,710,000,000.00 5,110,000,000.00
12,105,177,011.04 12,272,241,845.25
802,749,220.84
818,841,219.59
214,902,523.46
328,853,748.38

16,262,704,285.48
11,932,198,250.00
1,989,886,203.09
763,513,079.43
540,211,576.58
1,036,895,176.38

15,642,492,207.50 15,768,984,937.62
11,948,463,180.00 11,997,452,720.00
2,145,524,169.06 2,145,524,169.06
787,051,230.03
783,327,304.03
528,355,275.27
519,230,833.90
233,098,353.14
323,449,910.63

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

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

558,940,554.08
87,637,520.10
190,571,805.80
246,025,150.64
34,706,077.54

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

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

235,490,643.45
175,122,813.48
60,367,829.97

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ
ประเทศไทยเขาสูฤ ดูฝนอยางเปนทางการแลวนะครับ ถึงแมจะมีอากาศทีร่ อ นอบอาวอยูบ า ง แตกอ็ ยาใจรอนตามอากาศนะครับ ทําจิตใจ
ใหแจมใส เบิกบานเขาไว สุขภาพกาย สุขภาพใจ จะไดแข็งแรง
ในเดือนนี้มีขาวแจงใหสมาชิกทุกทานรับทราบอยูหลายเรื่อง เริ่มตนเลยนะครับ

1.

การประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2558 ครั้งที่ 2

มีสมาชิกรวมกันลงชื่อมาจํานวน 439 รายชื่อ ขอใหสหกรณจัดการประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจึงกําหนด
จัดการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2558 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง “รับทราบขอเท็จจริง และขอสรุป
เกี่ยวกับการฝาก และการใหกูแกสหกรณตางๆ” ณ หองประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เริม่ ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น. เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. สมาชิกที่มีอายุเกินกวา 60 ป ขึ้นไป มาลงทะเบียนเขารวมประชุมฯ จะไดรับคาพาหนะ
คนละ 400 บาท เชนเดิมครับ

2.

งดการใหบริการฝาก-ถอน ผาน ATM ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 นี้ สหกรณจะงดใหบริการ ฝาก-ถอน ผานระบบ ATM, Online และระบบโทรศัพท 1572
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อสรุปยอดคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปแรกใหกับสมาชิก ในวันจันทร ที่ 29 มิถุนายน 2558

3.

สวัสดิการทุนเรียนดี ประจําป 2558

สมาชิกทานใดที่มีบุตร มีผลการศึกษาในระดับดีมาก หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม สามารถติดตาม
รายละเอียดการขอรับเงินทุนสวัสดิการ และประกาศนียบัตร หรือโลเรียนดี ไดตามประกาศของสหกรณหรือเว็บไซตของสหกรณ
ยื่นขอรับทุนไดตั้งแตวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 นี้แลวนะครับ

4.

CU Savings Coop : Application On Mobile

ฉบับทีแ่ ลวผมไดแนะนําไปวา ตอนนีส้ มาชิกสามารถใชงานแอพพลิเคชัน่ ตัวใหมลา สุดของสหกรณไดแลว นับเปนอีกหนึง่ นวัตกรรม
ที่ทันสมัย สามารถเรียกดูขอมูลการทําธุรกรรมกับสหกรณไดงาย ไดขอมูลครบถวน หากสมาชิกมีการทํารายการ ฝาก-ถอน จะมีขอความ
จากระบบเตือนใหทราบวามีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีของทาน สมาชิกสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น “CU Savings Coop”
ผาน Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOS ไดเลย ฟรีไมมีคาใชจายครับ
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ใหความสนใจเขารวมโครงการ “สหกรณพบสมาชิก” ที่สหกรณไดจัดขึ้นเพื่อชี้แจง
ใหสมาชิกไดเขาใจสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณของเราในปจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นตามหนวยงานและคณะตางๆ ทั่วมหาวิทยาลัย
ผมหวังเปนอยางยิ่งวาสมาชิกจะมีความมั่นใจในการบริหารงานของสหกรณมากขึ้น สําหรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ รวมถึง
ความหวงใยที่สมาชิกมีตอสหกรณ ทั้งที่พูดคุยกันในชวงถาม-ตอบ และผานแบบสอบถามก็ดี ผมจะนอมรับ และนํามาปรับปรุง พัฒนา
ใหสหกรณของเราเปนสหกรณที่เขมแข็งและเปนสหกรณชั้นนําของประเทศตอไป
หากสมาชิกมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะ สามารถติดตอผมไดที่ 081-617-1358 ยินดีรับคําเสนอแนะจากสมาชิก ทุกทานครับ
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

¡ÒÃµÔ´µÒÁ·Ç§Ë¹Õé
µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ©ºÑºãËÁ‹
ปจจุบันปญหา “หนี้ครัวเรือน” เปนประเด็นที่มีการกลาวถึง
อยางมากในสังคมไทย และจําเปนตองแกไขอยางเรงดวน เนื่องจาก
มีผลตอเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยเฉพาะกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ หรือ จีดพี ี ทีส่ ามารถสะทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศ สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน สวนหนึ่งมาจากนโยบาย
ดานสินเชื่อของสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคา
อุปโภคและบริโภคที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งเราตางๆ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว ขณะที่ความรูของประชาชน
ทางดานการเงิน พัฒนาไดไมเทาทัน ทําใหประชาชนบางสวนตกเปนเหยือ่
ของโลกทุนนิยม ซึง่ มีสาเหตุมาจากประชาชนขาดความรูความเขาใจเรือ่ ง
การเงิน มีทศั นคติตอการใชเงินทีไ่ มถกู ตอง และการเขาถึงแหลงเงินไดงาย
คือนอกเหนือจากบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ยังมีแหลงเงินอื่นๆ
อีก เชน สหกรณ กองทุนหมูบาน และสินเชื่อบริษัทเอกชนตางๆ ที่ดึงดูด
ใหประชาชนมีพฤติกรรมกูยมื เงิน ดวยรูสกึ วาจายนอย ดวยอัตราดอกเบีย้
ขั้นตํ่า หรือจายคืนเงินตนตํ่า เปนตน
จากปญหาขางตนดังทีก่ ลาวมา เกิดปญหาในเรือ่ งความสามารถ
ในการชําระหนี้ สงผลใหเกิดเหตุการณการทวงหนี้ อยางไมเปนธรรม
ดังเปนปรากฏตามสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ ในเรื่องของการทวงหนี้โหด
ทํารายรางกาย ประจานเพื่อใหเกิดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ
ความพยายามในการผลักดันใหมีกฎหมายควบคุมการทวงหนี้
ออกมาใชบงั คับดําเนินการมาตัง้ แตป พ.ศ. 2552 แตไมสามารถนําออกมา
ใชบังคับได จนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 กฎหมายฉบับนี้ถูกหยิบยก
ขึน้ มาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ โดย ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ไดมกี ารประกาศ
เผยแพรพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ขึ้น และใหใชบังคับ
เมื่อพน 180 วัน นับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง พ.ร.บ.
การทวงหนีฉ้ บับใหม ครอบคลุมการทวงหนีท้ งั้ ในระบบและหนีน้ อกระบบ
ทั้งนี้ ผูเขียนจะสรุปสาระสําคัญใหทราบโดยสังเขปดังนี้
ผูทวงถามหนี้ ไดแก
1. เจาหนี้ ซึ่งเปนผูใหสินเชื่อ ทั้งนี้ ไมวาหนี้ดังกลาวจะชอบ
ด วยกฎหมายหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึง ผูรับมอบอํานาจ
จากเจาหนี้ ผูรับมอบอํานาจชวงในการทวงถามหนี้
2. ผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผูรับมอบอํานาจจาก
ผูป ระกอบการธุรกิจทวงถามหนี้ ซึง่ ธุรกิจทวงถามหนี้ คือการรับจางทวงถาม
หนี้ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเปนปกติธุระ แตไมรวมถึงการทวงถามหนี้
ของทนายความ ซึ่งกระทําการแทนลูกความของตน

สาระสําคัญของ พ.ร.บ. การทวงถามหนี้
1. การบังคับใช พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ
ใชตั้งแตวนั ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
2. การติดตอกับบุคคลอื่นซึ่งมิใชลูกหนี้เพื่อการทวงถาม
หนี้จะกระทํามิได เวนแตเปนบุคคลที่ลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการดังกลาว
และการติดตอกับบุคคลอื่นใหกระทําไดเพื่อวัตถุประสงคในการสอบถาม
หรือยืนยันขอมูลเกีย่ วกับสถานทีต่ ดิ ตอลูกหนี้ หรือบุคคลทีล่ กู หนีไ้ ดระบุไว

มีวรรณ

เพื่อการทวงถามหนี้เทานั้น โดยผูทวงถามหนี้ตองปฏิบัติดังนี้
1) แจงชื่อ-นามสกุลใหทราบ และแสดงเจตนาวาตองการ
สอบถามขอมูลเกีย่ วกับสถานทีต่ ดิ ตอลูกหนี้ หรือบุคคลซึง่ ลูกหนีไ้ ดระบุไว
2) หามแจงถึงความเปนหนีข้ องลูกหนี้ เวนแตบคุ คลอืน่ นัน้ เปน
สามี ภรรยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของลูกหนี้ โดยแจงขอมูลเกี่ยวกับ
หนี้เทาที่จําเปนตามความเหมาะสม
3) หามใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือชื่อทาง
ธุรกิจของผูทวงถามหนีบ้ นซองจดหมายในหนังสือ หรือในสือ่ อืน่ ใดทีใ่ ชใน
การติดตอสอบถาม ซึ่งทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอเพื่อทวงถามหนี้
ของลูกหนี้
4) หามติดตอหรือแสดงตนที่ทําใหเขาใจผิดเพื่อใหไดขอมูล
เกีย่ วกับสถานทีต่ ดิ ตอลูกหนี้ หรือบุคคลทีล่ กู หนีไ้ ดระบุไวเพือ่ การทวงถามหนี้
3. การปฏิบัติในการทวงถามหนี้
1) สถานที่ติดตอ ในกรณีติดตอโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย
ใหติดตอตามสถานที่ที่ลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ ในกรณีที่
ลูกหนี้ไมไดแจงไวลวงหนา หรือสถานที่ที่ไดแจงไวไมสามารถติดตอได
โดยผูท วงถามหนีไ้ ดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหตดิ ตอตามภูมลิ าํ เนา
ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทํางานของบุคคลดังกลาว หรือสถานที่อื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
2) เวลาในการติ ด ต อ การติ ด ต อ โดยบุ ค คล โทรศั พ ท
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร
ถึงวันศุกร ใหตดิ ตอไดตั้งแตเวลา 08.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ
เวลา 08.00-18.00 น. หากไมสามารถติดตอไดตามเวลาดังกลาว หรือ
ชวงเวลาดังกลาวไมเหมาะสม ใหตดิ ตอไดในชวงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
3) จํานวนครัง้ ทีต่ ดิ ตอ ในชวงเวลาตาม 2) ใหตดิ ตอตามจํานวน
ครั้งที่เหมาะสม
4) ให ผู  ท วงถามหนี้ แ จ ง ให ท ราบถึ ง ชื่ อ -นามสกุ ล หรื อ
ชื่อหนวยงานของตนและของเจาหนี้ รวมถึงจํานวนหนี้ และถาทวงถาม
หนี้ตอหนา ใหแสดงหลักฐานการมอบอํานาจใหทวงถามหนี้ดวย และ
เมื่อลูกหนี้ไดชําระหนี้แกผูทวงถามหนี้แลว ใหผูทวงถามหนี้ออกหลักฐาน
การชําระหนี้แกลูกหนี้ดวย
4. ขอหามในการทวงถาม
1) การขมขู การใชความรุนแรง หรือการกระทําการอื่นใด
ทีท่ าํ ใหเกิดความเสียหายแกรา งกาย ชือ่ เสียง หรือทรัพยสนิ ของลูกหนีห้ รือผูอ นื่
2) การใชวาจาหรือภาษาทีเ่ ปนการดูหมิน่ ลูกหนีห้ รือผูอ นื่
3) การแจงหรือเปดเผยเกี่ยวกับความเปนหนี้ของลูกหนี้ใหแก
ผูอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการทวงถามหนี้ เวนแตเปนกรณีแจงถึงความเปน
ห นี้ของลูกหนี้ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเปนสามี ภริยา บุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของลูกหนี้
4) การติดตอลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก
โทรสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่สื่อใหทราบวาเปนการทวงถามหนี้อยางชัดเจน
อานตอหนา 14
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มา
ปลูกผักคอนโด
ลด โลกรอน กันเถอะ
“หนึ่งในสิบ ของชีวิตมนุษยเพลิดเพลินอยูกับการกิน สี่ในสิบ สุขสงบ
ดวยการนอน สวนที่เหลือทุมเทอยูกับการทํางาน” “นี่คือชีวิต” หากมนุษยเรา
เจียดเวลาเพียงอีกหนึ่งในสิบของชีวิตหาความสุขใหกับตนเองไดก็คงดี ไมวาเรา
จะเปนการทองเที่ยว ออกกําลังกายหรือการเลี้ยงสัตว ถึงเวลาแลวที่เราจะใหเวลา
กับตนเอง หาความสุขสวนตัว ทํากิจกรรมเล็กๆ นอยๆ โดยมีทางเลือกใหมเปนการ
ปลูกผักปลอดภัยไวเปนไมประดับ ที่สามารถรับประทานได ซึ่งเหมาะกับสังคมเมือง
และเปนการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ลดมลพิษที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนอีกดวย
ยิ่งในสภาพปจจุบันอากาศที่รอนจัดวาปกติทําใหปริมาณผักที่ออกสูตลาด
ลดลง ประกอบกับสินคาเกษตรบางชนิดตองผานพอคาคนกลางหลายขัน้ ทําใหมรี าคา
สูงขึน้ การปลูกผักคอนโดจึงเปนทางเลือกหนึง่ ทีไ่ ดผลกําไรใหกบั ชีวติ ชวยลดคาใชจาย
ทําใหสุขภาพแข็งแรงและจิตใจแจมใส รูใหมๆ เกิดความคิดสรางสรรค และเปน
การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมโดยไมรูตวั
ปจจุบันผูคนในเมืองหลวงสวนใหญมักอาศัยอยูในรูปแบบของคอนโดมีเนียม
อพารทเมนท หรือแมนชั่น ซึ่งการอาศัยอยูแบบนี้มีพื้นที่จํากัดและไมมีบริเวณที่ดิน
เพียงพอสําหรับการเพาะปลูก นอกจากบางแหงอาจมีพนื้ ทีร่ ะเบียงเพียงเล็กนอยเทานัน้
ดังนั้นลักษณะของ “สวน” ที่เหมาะสําหรับครอบครัวทีม่ พี นื้ ทีอ่ ยูอ าศัยขนาดจํากัด
ควรทีจ่ ะไมตอ งเนนเรือ่ งการปลูกลงดิน หรือทีเ่ รียกวา “ผักคอนโด” หรือ “สวนครัวกระถาง”
การปลูกผักคอนโดหรือการปลูกผักสวนครัวกระถาง หมายถึง การปลูกผัก
ในพื้นที่จาํ กัดซึ่งเปนการปรับแนวคิดที่วา “การปลูกผักตองมีพื้นที่มากๆ และตอง
เปนเกษตรกรจึงจะทําไดคนอยูบนตึกไมมีพื้นที่ทําการเพาะปลูก ไดแตอาศัย
อยูไปวันๆ” ซึ่งความคิดขางตนของคนอยูบนตึกจริงๆ แลวก็ไมผิดคนใหญจึงเลือก
ซื้อตนไมที่เปนพวกไมดอกไมประดับในกระถางที่มีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอม และ
สวนหนึ่งสิ้นหวังหรือหดหูกับการนั่งมองตนไมที่เผาทะนุถนอมเหี่ยวเฉาคอยๆ ตายไป
ที่ละตนสองตน (แมวาจะซื้อมาชดเชยไดก็ตาม) นี่อาจจะเปนสาเหตุทําใหคนที่อยู
ในหองที่มีพื้นที่จํากัด ไมคิดจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยิ่งทําใหไมเคยคิดถึงไมประดับ
ที่รับประทานได อีกทั้งยังเติบโตงายกวาไมดอกไมประดับทั่วไป
การเลือกผักที่จะปลูก ควรเลือกปลูกผักที่ใชบอย ดูแลรักษางาย ไมยุงยาก
เพื่อใหสามารถเก็บผักรับประทานได และควรเปนผักที่สมาชิกในบานชอบ เชน ผักชี
ผักชีฝรั่ง คึ่นฉาย คะนา ผักกาดเขียว ปลี ตะไคร กะเพรา แมงลัก โหระพา สะระแหน
พริก เปนตน ซึ่งผักพวกนี้มีอายุการเก็บเกี่ยวคอนขางเร็ว การปลูกก็ทําไดงายๆ
เหมือนกับการปลูกแบบทั่วไป เพียงแตเปลี่ยนจากปลูกพื้นดินเปนการปลูกในกระถาง
หรืออาจนําวัสดุที่เหลือใชมาชวยในการปลูก เชน กระเชา หรือ ยางรถยนต เปนตน
ที่มา : www.kapook.com
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โลกสวย

ถึ ง เวลาที่ ห รื อ ยั ง โลกสวย
ที่ จ ะให เ วลา
แกตนเองเพิ่มขึ้นอีกเพียงหนึ่งในสิบของ
ชีวิต กับการหาความสุขสวนตัวยามวาง
กั บ ครอบครั ว แทนการเดิ น ศู น ย ก ารค า
หรือซุปเปอรมาเก็ต ดวยการทํากิจกรรม
เล็กๆ นอยๆ จาก หลายๆ ทางเลือกมาเปน
การสรางพื้นที่สีเขียวลดโลกรอน เชนการ
ปลูกผักปลอดภัยไวเปนทัง้ ไมดอกและไมกนิ ได
ซึง่ สามารถทําไดไมวา จะอยูบ า นเดีย่ ว
พื้นที่แคบๆ ทาวนเฮาส แฟลตหรือคอนโดฯ
ก็ตาม สําหรับผูทมี่ พี นื้ ทีก่ วางขวางก็สามารถ
นําหลักการดังกลาวนี้ไปปรับประยุกตใช
ใหสะดวกยิ่งขึ้นได
การปลูกผักในพื้นที่แคบๆ (ปลูกผัก
คอนโด) สร า งพื้น ที่สีเ ขีย วแทนการปลู ก
ไมประดับที่กินไมได มีความเปนไปไดมาก
เพียงแตในชุมชนเมือง และคนทีอ่ ยูบ นตึกตอง
เปลี่ยนความคิดที่วา “ไมไดมีความรูเรื่อง
การเกษตรจะทําไดอยางไร” แลวทําไม
หองอืน่ ๆ เขายังมีไมประดับกระถางไดสวยงาม
ทั้งๆ ที่เขาก็ไมมีความรูเชนกัน
ความผิดพลาดและความเสียหาย
จากการที่พืชผักโตชา หรือตายกอนกําหนด
นั้นไมใชเรื่องเลวราย อยางนอยเราก็ได
ความเพลิดเพลินกับการคอยๆ จากไปของ
พืชผักโดยไมรูตัว แตดวยความตั้งใจจริง
การเริ่มปลูกใหม การปรับเปลี่ยนวิธีดูแล
หรือการเปลีย่ นชนิดของพืชผักใหมๆก็จะทําให
เราไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวยความสุขใจมาก
ยิ่งขึ้น

แวดวง สอ.จฬ.
■ สหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอรวมแสดง
ความยินดีกับ 7 สหกรณที่ไดรับการคัดเลือกเขารับพระราชทาน
โลรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจําป พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ พลับพลา
ที่ประทับมณฑลพิธีทองสนามหลวง โดยมีสหกรณดีเดนแหงชาติ
จํานวน 7 สหกรณ ดังนี้

ประเภทสหกรณดีเดน
สหกรณการเกษตร

สหกรณประมง
สหกรณนิคม
สหกรณรานคา
สหกรณบริการ
สหกรณออมทรัพย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

สหกรณการเกษตร
สหกรณโคนม
สหกรณผูผลิตยางพารา
สหกรณนิคม
สหกรณรานคา
สหกรณออมทรัพย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

รายชื่อสหกรณดีเดน ประจําป 2558

จังหวัด

สหกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด
สหกรณโคนมไทย - เดนมารค ก.น.ข. หนองรี จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบานโคกมวง จํากัด
สหกรณนิคมหางฉัตร จํากัด
รานสหกรณโรงพยาบาลลําปาง จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานทุงเลียบ จํากัด

ลําปาง
ลพบุรี
พัทลุง
ลําปาง
ลําปาง
ศรีสะเกษ
พัทลุง

สําหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป พ.ศ. 2558 พระยาแรกนาไดตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผานุง
แตงกาย โดยไดหยิบผานุง 4 คืบ พยากรณวานํ้าจะมากสักหนอย นาในที่ดอนจะไดผลบริบูรณดี นาในที่ลุมอาจจะเสียหายบาง ไดผล
ไมเต็มที่ ขณะที่พราหมณไดตั้งเลี้ยงพระโคดวยของกิน 7 สิ่งเพื่อเสี่ยงทาย โดยพระโคเสี่ยงทายกินหญา พยากรณวา นํ้าทาจะบริบูรณ
พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณดี

■ สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการและแนวคิดการบริหาร
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานสหกรณแกผูบริหารสหกรณ ทั้งยังรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณการบริหารงาน
ของสหกรณออมทรัพย และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณตางๆ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ป
หัวขอสัมมนา
สถานที่จัดสัมมนา
15 – 17 พ.ค. 2558

30 – 31 พ.ค. 2558

1. ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตราดอกเบี้ย
โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จากธนาคารแหงประเทศไทย
2. แนวทางพัฒนาการลงทุนสหกรณ
โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
3. การติดตามหนี้ตามสัญญาคําประกัน (ใหม)
โดย อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม
อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด

โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน
จ.เชียงใหม

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ
จ.สงขลา

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
■ มอบเงินรางวัลออกแบบภาพปกรายงานกิจการประจําป 2557
คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ มอบเงิน รางวัลออกแบบภาพปก
รายงานกิจการ ประจําป 2557 แก นางสาวอมลณัฐ สิรวิ ฒ
ั นธนกุล นิสติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชัน้ ปที่ 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาฯ จํานวน 6,000 บาท และมอบเงินสมนาคุณใหแก ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ จํานวน 10,000 บาท
โดย ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท หัวหนาภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เปนผูแ ทนรับมอบ ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา เมือ่ วันอังคารที่
19 พฤษภาคม 2558

■ โครงการ “สหกรณพบสมาชิก”
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดโครงการสหกรณพบสมาชิก ในหัวขอเรื่อง “ความมั่นคงและการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ” เพื่อให
สมาชิกไดรับขอมูลที่ถูกตอง และเปดโอกาสใหสมาชิกไดซักถามขอสงสัยตางๆ เพื่อใหสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ป
หัวขอบรรยาย
สถานที่จัดโครงการ
12 พ.ค. 2558
14 พ.ค. 2558
21 พ.ค. 2558

ความมัน่ คงและการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ
โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

22 พ.ค. 2558
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

หองประชุม มิ่งขวัญ 123
อาคาร 2 คณะครุศาสตร
หองประชุม สถาบัน 3
หองประชุม 206
อาคารอนุสรณ 50 ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
หองประชุม 201
อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนยบริการวิชาการ

แวดวง สอ.จฬ.
■ มอบเงินสมทบทุน “หัวใจไทย สงไปเนปาล”
รศ.ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการ เจาหนาที่ มอบเงินบริจาคผานรัฐบาล รวมชวยเหลือ
ผูป ระสบภัยแผนดินไหวเนปาล ในโครงการ “หัวใจไทย สงไปเนปาล”
จํานวน 50,000บาท โดยมี มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนผูแทนรับมอบ ณ หองรับรอง ตึกนารีสโมสร
ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2558

■ แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ กับหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก ดังนี้

วัน เดือน ป
6 พ.ค. 2558

กิจกรรม
ครบรอบ 57 ป สโมสรอาจารย

ครบรอบ 75 ป
คณะทันตแพทยศาสตร
22 พ.ค. 2558

26 พ.ค. 2558

ครบรอบ 57 ป
สโมสรอาจารย

ครบรอบ 82 ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครบรอบ 37 ป
สํานักงานวิทยทรัพยากร

ครบรอบ 75 ป
คณะทันตแพทยศาสตร

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

รศ.นพ.พงษศักดิ์ ยุกตะนันทน
นายกสโมสร
ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
เลขานุการ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นางสุดา หินแกว
กรรมการ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

ครบรอบ 82 ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
คณบดี
รศ.ดร.ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ
คณบดี
นางอังคณา บุญเลิศ
ผูอํานวยการฝายบริหาร

ครบรอบ 37 ป
สํานักงานวิทยทรัพยากร

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ใหการตอนรับคณะกรรมการและ
เจาหนาที่ จากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เขาศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมกิจการ จํานวน 40 คน ณ หองประชุมศุภชัย วานิช
วัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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CU Savings Coop

แอพพลิเคชั่น
..ไมดีจริงไมกลาเอามาให ใช..
ปชส.สุดแซบ
เปดตัวไปปกวาแลวสําหรับบริการตรวจดูขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และ
ขอมูลสวนตัวของสมาชิกสหกรณ ผานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซึ่งมีสมาชิกให
ความสนใจดาวนโหลดมาใชงานเปนจํานวนมาก เนื่องจากไดรับความสะดวกในการรับรูขาวสารตางๆ
ทั้งยังรวดเร็ว ฉับไว เปนปจจุบัน และถูกตองแมนยํามากกวาการรับรูตอๆ กันมา จากความสนใจใชงาน
ของสมาชิก ทําใหมีผลตอบรับตอแอพพลิเคชั่นของสหกรณทั้งในดานชื่นชม และใหคําแนะนําปรับปรุง
เพิม่ เติม จนนําไปสูแอพพลิเคชัน่ ตัวใหมลาสุดทีส่ หกรณทาํ ขึน้ ใหสมาชิกไดดขู อมูลขาวสารทีล่ ะเอียดยิง่ ขึน้
หรือขอมูลสวนตัวที่มากยิ่งขึ้น สนใจแลวใชม๊ยั ... ไปดูกันเลย
CU Savings Coop แอพพลิเคชั่นตัวใหมลาสุดของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กอนอื่นตองชี้แจง
กอนวาที่สหกรณทําแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใหมโดยไมตอยอดจากตัวเดิมนั้น เนื่องจากซอฟแวรในการทํา
แอพพลิเคชั่นตัวเดิม ยังเขากับระบบสหกรณไดไมดีนัก ทําใหการแสดงผลบางอยางบนแอพฯ ไมเปน
ไปตามเปาหมายที่ตั้งไว หรือใชงานไมไดเลย จนสมาชิกเสียโอกาสดูขอมูลสวนตัวอื่นๆ ที่สําคัญไป
จึงมีการเปลี่ยนซอฟแวรเปนตัวใหมที่ดีกวา เชื่อมโยงแอพฯ กับระบบของสหกรณไดดีกวา และรองรับ
การพัฒนาการใชงานขึน้ ไปไดอกี ในอนาคต สหกรณจงึ ตัดสินใจทําแอพพลิเคชัน่ ตัวใหมและขอจดทะเบียน
การใชงานกับ 2 ระบบปฎิบัติการ โดยไมตอยอดจากตัวเกานั่นเอง
อยางทีบ่ อกวาใชดขู อ มูลไดมากขึน้ ... อยางไร ... อยางแรก คือ สมาชิกสามารถดูขอ มูลเงิน หุน เงินฝาก
และเงินกูได พรอมรายละเอียดตางๆ ของรายการเคลื่อนไหวในบัญชี ยอนหลังไดถงึ 6 เดือน อีกทั้งขอมูล
เงินฝากประจําก็จะแจงวันที่ฝากและวันที่หมดอายุใหสมาชิกดวย อยางที่สอง เมื่อสมาชิกลงทะเบียน
เครือ่ งในระบบแลว จะสามารถรับการแจงเตือนขอมูลขาวสารตางๆ จากสหกรณ และแจงยอดเงินเขาออก
จากบัญชีไดดวย ที่นี้ใครแอบมาถอนเงินก็ไมไดแลวนะ เพราะระบบจะแจงเตือนไปยังมือถือของสมาชิก
ทันทีเลย และยังมีเพิ่มเติมใหเขาใชงานอีกหลายอยาง สมาชิกลองดาวนโหลดมาใชกนั ไดเลย
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CU Savings Coop
อธิ บ ายมายาวยื ด สมาชิ ก ท า นไหนสนใจที่ จ ะ
เปลี่ยนมาใชแอพพลิเคชั่น cu savings coop ก็สามารถ
ดาวนโหลดไดจากโทรศัพทมือถือสมารทโฟน โดยเขาไป
ที่ play store หรือ app store คนหา cu savings coop
และติดตั้งไดเลย ตามระบบปฏิบัติการของเครื่อง แอบบอก
นิดนึงวา ใชไดแค 2 ระบบ คือ android os และ ios เทานั้น
นะจะ จากนั้นเขาใชงานดวยเลขที่สมาชิก และรหัสผานจาก
แอพพลิเคชั่นตัวเดิมไดทันที สําหรับสมาชิกที่เพิ่งใชงาน
ครั้งแรก หรือลืมรหัสผาน หรือรหัสผานล็อค สามารถขอ
รหัสผานไดท่ี 0 2218 0555 ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ของสหกรณไดเลยจะ

เมนู สมาชิก

เลือก ความปลอดภัย

กด ตรวจสอบรหัสผาน

เครื่องนี้ลงทะเบียนแลว

เขาระบบไดแลวสิ่งแรกที่สมาชิกตองทํา คือ การ
ลงทะเบียนเครื่อง เพื่อใหเครื่องของทานสามารถรับ
ระบบการแจงเตือนจากสหกรณได โดยไปที่
➜
➜
➜
➜
➜
➜

เมนู สมาชิก
เลือก ความปลอดภัย
ใสรหัสผานเดิม
กด ตรวจสอบรหัสผาน
เลือก ลงทะเบียนเครื่อง
เครื่องนี้ลงทะเบียนแลว

ถือวาดําเนินการสําเร็จเรียบรอย จากนั้นก็ลองใชงานหัวขออื่นๆ ของแอพพลิเคชั่น
ไดเลย ตามความตองการของสมาชิก สวนสมาชิกทานไหนทีต่ องการใหแอพพลิเคชัน่ ของสหกรณ
สามารถเพิม่ ลดคาหุนรายเดือน คํานวณการกูเงิน กูเงินผานแอพฯ หรือสามารถสงความตองการ
แกไขขอมูลสวนตัวกลับมาใหสหกรณผานแอพพลิเคชั่นนี้ไดเลยโดยไมตองเดินทางมา บอกได
คําเดียววา อดใจรออีกไมนานจา

บอกแลววา CU Savings Coop แอพพลิเคชัน่ ..ไมดจี ริง
ไมกลาเอามาใหใช..
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

ขายอาคารพาณิชย

♦ เนื้อที่ 197 ตร.ว. ถ.เพชรเกษม 91 อ.ออมนอย จ.สุมทรสาคร
ราคา 13,000 บาท/ตร.ว. สนใจติดตอ นางสุทธิรตั น ศรีตระกูล สถาบัน
ภาษา โทร. 084-499-3632
♦ เนื้อที่ 104 ตร.ว. ถ.สมเด็จพระปนเกลา แขวงบางยี่ขัน
เข ตบางพลัด กรุงเทพฯ ราคา 13,000,000 บาท สนใจติดตอ
นางสุปย า ฤกขะวุฒกิ ลุ คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 086-568-9964,
085-392-4777
♦ เนื้อที่ 19 ไร 71 ตร.ว. ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ราคา ไรละ 1,600,000 บาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ
สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 090-960-0176

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

ขายบานพรอมที่ดิน
♦ บานทรงไทยปลูกใหม เนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 33 ตร.ว. 2 หอง
นอน 2 หองนํ้า พรอมศาลาทานํ้า ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สุมทร
สงคราม ราคา 15,000,000 บาท สนใจติดตอ นายสุพัฒน สุระพันธ
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 094-954-9154
♦ หมูบ า นภัสสร 2 เนือ้ ที่ 56 ตร.ว. บาน 2 ชัน้ 3 หองนอน 3 หองนํา้
ตกแ ตงเสร็จแลว (ผามาน, แอร, จานดาวเทียม) คลอง 3 รังสิต
ราค า 2,800,000 บาท สนใจติ ด ต อ นางรุ  ง ฤดี นิ ล วิ เ ชี ย ร
โทร. 087-577-4929
♦ บานพรอมทีด่ นิ เนือ้ ที่ 30 ตร.ว. ซ.ราชพฤกษ 17 ถ.ราชพฤกษ
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ราคา 1,900,000 บาท สนใจติดตอ
น.ส.บงกช ลาระลม คณะจิตวิทยา โทร. 0-2218-1196, 083-771-4115
♦ บานพรอมที่ดิน เนื้อที่ 89 ตร.ว. ถ.ราชพฤกษ แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ราคา 6,900,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.บงกช
ลาระลม คณะจิตวิทยา โทร. 0-2218-1196 , 083-771-4115

ขายทาวนเฮาส
♦ หมูบานพฤกษา 17 เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา
จ.ป ทุ ม ธานี ราคา 850,000 บาท (พร อ มแอร ) สนใจติ ด ต อ
นาย พสิษฐวสุ ผองประเสริฐ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
โทร. 085-959-3377
♦ หมูบ า นโชคชัยปญจทรัพย เนือ้ ที่ 20 ตร.ว. ซ.รามคําแหง 184
ราคา 1,900,000 บาท สนใจติดตอ น.ส.กุหลาบ สุวรรณศรี สํานักงาน
วิทยทรัพยากร โทร. 083-400-8355

ขายดาวนคอนโดมิเนียม
♦ ศุภาลัย ปารค ชั้น 22 เนื้อที่ 64 ตร.ม. สิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน ติดผามานและวอลลเปเปอร ใกลสถานีรถไฟฟาสายสีมวง
เยือ้ งกับศูนยราชการ จ.นนทบุรี ราคาขาย 4,800,000 บาท สนใจติดตอ
ผศ.เตือนใจ โกสกุล คณะวิทยาศาสตร โทร. 098-267-9008

ขายรถยนต
♦ ISUZU ไทยรุง Grand adventure ป 1999 สีนํ้าตาลแดง-เทา
เครือ่ งยนต 3,000 ซีซี ราคา 250,000 บาท Auto Air สภาพดี สนใจติดตอ
นายสุริยะ เบญจวงศกุลชัย คณะแพทยศาสตร โทร. 084-737-4121

อื่นๆ
♦ รับจางขับรถ ในวันเสาร-อาทิตย-หยุดนักขัตฤกษ กรุงเทพฯ
ตางจังหวัด ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย มีใบขับขี่สวนบุคคล ขนสงสาธารณะ
สนใ จติดตอ นายชาญวิ ท ย ทรั พ ย ป ระดิ ษ ฐ สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย โทร. 087-7076-3539, 0-2461-0221
♦ ใหเชาหองขนาดใหญ เนื้อที่ 18 ตร.ม. ฟรี WIFI พรอม
สิ่ งอํานวยความสะดวก แอร ตูเย็น ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ราคา
6,500 บาท/เดือน สนใจติดตอ รศ.ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบัน
ภาษา โทร. 089-512-0247
♦ เที่ยวกรุงเทพฯ-ลาวใต 5 วัน 4 คืน 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2558
เดิ นทางรถโดยสารปรับอากาศ พรอมประกันอุบัติเหตุ โรงแรมที่พัก
อาหาร 9 มื้อ ราคา 8,000 บาท/คน (ผอนชําระ ได 2 งวด) สนใจติดตอ
นางพรรณี สะสม สํานักบริหารระบบกายภาพ โทร. 089-763-1004,
02-218-0115
♦ จําหนาย สารสกัดถั่งเฉา 8 in 1 บรรจุ 30 แคปซูล เลขที่ อย.
13- 1 - 13557-1-0015 สนใจสั่งซื้อถั่งเชาสีทองอบแหงบดละเอียด
0.5 กก. ราคา 7,500 บาท โปรโมชั่นพิเศษ อบรมการเพาะถั่งเชาสีทอง
ลงทะเบียนภายใน วันที่ 20 มิ.ย. 58 ฟรี..!! ติดตอ นายณรงคพล
คงเจริญ สมาชิกสมทบ โทร. 095-712-5876
♦ รั บสั่งทํา ดอกไมจันทนรูปแบบใหม ดอกเดียว ราคา 9 บาท
เป น ชอ 9 ดอก ชอละ 150 บาท สนใจติดตอ นางสุรีย ดุลลาพันธ
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 086-065-4913

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

เกม

ที่สุด…ประเทศไทย

วิธีเลน : กากบาท ลงในชองคําตอบที่ถูกตอง

จังหวัดที่ปลูกเงาะ มากที่สุด?
จังหวัดที่มีการเลี้ยงหอยมุก มากที่สุด?
แมนํ้าที่ ยาวที่สุด?
คลองที่ ยาวที่สุด?
ทางรถไฟสายที่ ยาวที่สุด?
ถนนสายที่ ยาวที่สุด?

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

จ.จันทบุรี
จ.ตรัง
แมนํ้าชี
คลองลัดมะยม
สายเหนือ
ถนนพหลโยธิน

จ.สุราษฎรธานี
จ.ภูเก็ต
แมนํ้ามูล
คลองอัมพวา
สายอีสาน
ถนนเพชรเกษม

จ.นราธิวาส
จ.พังงา
แมนํ้าปง
คลองแสนแสบ
สายใต
ถนนรัชดาภิเษก

ง คําถามประจําเดือน มิ.ย. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว
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โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¾ÄÉÀÒ¤Á 2558
คําตอบ
à©ÅÂ

ขนทรายเขาวัด
ขนหนาแขงไมรวง
ขนมปะกิม ไขเตา
ขวานผาซาก
ขายผาเอาหนารอด
ขมิ้นกับปูน

สวนที่หนึ่ง

ÃÍ§ÃÑºÃÐºº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
áÅÐ

à©ÅÂ

สวนที่สอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิก
ยื่นขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2558
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2558
โดยจายให ครอบครัวละ 1 ทุน
ทุนละ 4,000 บาท

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤษภาคม 2558
จับรางวัลโดย

รศ.ชนิกา ศิลปอนันต สังกัด สถาบันภาษา

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 144 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1.
2.
3.
4.
5.

561407
393610
410682
500306
462642

นายกุลนาถ ศรีสุข
น.ส.นิภาพร อินสี
น.ส.เสาวลักษณ ตรีสุวรรณ
น.ส.ยาภา ลิ่วเจริญชัย
น.ส.พันวา นาคจรูญ

คณะ / สังกัด

ตอบถูก 140 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล

ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ 6. นายจรูญ ทรัพยเจริญศรี

คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สถาบันภาษาไทยสิริธร
สถาบันการขนสง

ตอบผิด 4 คน
เลขประจําตัว
สมาชิก

250123
7. น.ส.ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา
382311
8. น.ส.โสพิณ อังกูรทัศนียรัตน 461025
9. นายธวัช มหันตเชิดชูวงศ
D80582
10. น.ส.ปรินทรทิพย เพ็ชรพลพันธ E11070

คณะ / สังกัด
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
คณะครุศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถามเกี่ยวกับ ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป 2558

1. สมาชิกมีบุตรหลายคน สามารถขอทุนใหกับบุตรทุกคนไดหรือไม?
ตอบ = ไมได เหตุผลคือ สมาชิกขอรับทุนไดเพียงครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เทานั้น หากบิดา มารดาของบุตร
เปนสมาชิกทั้งคู ใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูย่นื ขอรับทุนแทน หรือหากสมาชิกมีบุตรบุญธรรมก็ไมสามารถขอยื่นรับทุนไดเชนเดียวกัน

2. สมาชิกที่ขอทุนใหบุตรตองดูฐานเงินเดือนหรือไม?
ตอบ = ปจจุบนั สหกรณไมไดพจิ ารณาจากฐานเงินเดือนของสมาชิกแลว แตจะกําหนดเลขประจําตัวสมาชิกทีส่ ามารถขอยืน่
รับทุนได อยางในป 2558 นี้ สหกรณกาํ หนดใหสมาชิกทีม่ เี ลขประจําตัวสมาชิก ไมเกิน 571598 สามารถขอยืน่ รับทุนได

3. สมาชิกมีบุตรกําลังจะศึกษาตอระดับอุดมศึกษา แตเนื่องจากสถานศึกษาจะเปดภาคเรียนแรก
ประมาณเดือนสิงหาคม จึงทําใหยังไมไดจายคาบํารุงการศึกษาของภาคเรียนแรก จะขอยื่น
เอกสารขอรับทุนกอนไดหรือไม?
ตอบ = ไมได เหตุผลคือ เอกสารประกอบการยื่นขอทุนสงเสริมการศึกษาที่จาํ เปน คือ
ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 หรือ
ใบรับรองการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
ดังนั้น หากขาดเอกสารจําเปนเหลานี้ไป สหกรณจะไมสามารถนําจายทุนสงเสริมการศึกษาได
สมาชิกตองทําการชําระเงินคาบํารุงการศึกษาในภาคเรียนแรกเสียกอน หรือขอใบรับรองการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
จากสถานศึกษามายื่นก็ได
ทั้งนี้ สหกรณไดกาํ หนดวันที่ขอยื่นรับทุน ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2558
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
ตอจากหนา 4 การติดตามทวงหนี้ตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม
เว นกรณีการบอกกลาวบังคับจํานองดวยวิธีประกาศหนังสือพิมพ
ซึ่งเจาหนี้ไมสามารถติดตอลูกหนี้โดยวิธีการอื่น
5) การใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือชื่อทางธุรกิจ
ของผูทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ที่ทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอ
เพือ่ การทวงถามหนี้ แตมใิ ชใหนาํ มาใชบงั คับกับการทวงถามหนีเ้ ปนหนังสือ
เพื่อจะใชสิทธิฟองคดีตอศาล
6) การทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะ
กรรมการประกาศกําหนด
5. การทวงถามหนี้ในลักษณะที่เปนเท็จ
1) แสดงหรือใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือเครื่อง
แบบที่ทําใหเขาใจวาเปนการกระทําของศาล เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวย
งานของรัฐ
2) แสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาการทวงถามหนี้เปนการ
กระทําโดยทนายความ สํานักงานทนายความ หรือสํานักงานกฎหมาย
3) แสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี หรือจะ
ถูกยึดหรืออายัดทรัพยหรือเงินเดือน
4) การติดตอหรือการแสดงตนใหเชื่อวาผูทวงถามหนี้ดําเนิน
การใหแกบริษัทขอมูลเครดิต หรือรับจางบริษทั ขอมูลเครดิต
6. การทวงถามหนี้ที่ไมเปนธรรม
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1) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ เกินกวาอัตรา
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
2) การเสนอหรือจูงใจใหลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รูอยูวาลูกหนี้
อยูในฐานะที่ไมสามารถชําระหนี้ได
7. สิทธิของลูกหนี้ ในกรณีทลี่ กู หนีห้ รือบุคคลอืน่ ไดรบั การปฏิบตั ิ
จากผูท วงถามหนีท้ เี่ ปนการขัดตอพ.ร.บ.นี้ ใหลกู หนีห้ รือบุคคลอืน่ นัน้ มีสทิ ธิ
รองเรียนตอคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด แลวแตกรณี
8. โทษของการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย บทกําหนดโทษ แบง
ออกเปน 2 สวนคือ
โทษทางปกครอง จะถูกปรับไมเกิน 1 แสนบาท และอาจถูก
เพิกถอนการรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สิน
โทษทางอาญา จําคุกตั้งแต 3 เดือน ไปจนถึงไมเกิน 5 ป หรือ
ปรับไมเกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษอาญาตาม พ.ร.บ.นี้
เปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความผิดนัน้ เกิดจากการสัง่ การ หรือไมสงั่ การ
หรือกระทําการหรือไมกระทําการ อันเปนหนาทีท่ ตี่ องกระทําของกรรมการ
ผู จั ดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาว
ตองรับโทษตามที่บัญญัตไิ วสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
ขางตนนัน้ เปนการสรุปประเด็นทีส่ าํ คัญๆ เนือ่ งจากเนือ้ ทีม่ จี าํ กัด
หากทานตองการรายละเอียดเพิม่ เติมสามารถอานไดจากพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณขอมูลจาก เอกสารประกอบการบรรยายของ อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด ,คมชัดลึก ออนไลน

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาชือ่ บัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

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

