
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ปีที่ 58 ฉบับที่ 5

เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2561

ออกแบบภาพปกโดย : นางสาวรุจิรา ทิพย์ลุ้ย

เรื่องกู้ กู้ อยากเร็วต้องวางแผน 6 

เรื่อง แซทขอยืมเงิน อาจใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ 11

ประกาศขายทอดตลาด 15

 



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2561

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ ให้เรา 

เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้  

พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยทบต้น
ณ วันจันทร์สุดท้าย

ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า

เงินฝากประจำา

ไม่จำากัดยอด 1.25 1.2539 1.4752

* ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713

* ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ตำ่ากว่าที่กำาหนด จนกว่าจะถึงวันจ่ายดอกเบี้ย

กลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี ถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา

ระยะเวลา/วงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3 เดือน 1.75 1.4875

6 เดือน 2.00 1.7000

12 เดือน

ไม่ถึง 1 ล้าน
2.10 1.7850

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 2.20 1.8700

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 2.30 1.9550

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 2.40 2.0400

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 2.50 2.1250

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)

ประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

สมาชิก
(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)

5.00 ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำาไรสุทธิ …

4.75 42.00 2.755
4.00 30.00 2.800
3.00 5.00 2.850

สหกรณ์อื่น
(เริ่มตั้งแต่

31 สิงหาคม 2561)

ประเภทเงินกู้
กำาหนดชำาระคืน

(เดือน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(ร้อยละต่อปี)

ระยะสั้น 12 3.75

ระยะกลาง 36 4.00

ระยะยาว 60 4.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 

โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 

ทำาการได้เฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  

ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด”

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีสแควร์ 238-2-11007-6

ธนชาต บำารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต อาคารสยามกิตต์ 044-6-00635-5

โดยวิธีปฏิบัติดังนี้ :

1. เขียนใบนำาฝากเงินที่ธนาคารเข้าบัญชี ชื่อ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จำากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา 

(ที่ระบุไว้ข้างต้น)

2. นำาสำาเนาใบฝากเงินมาที่เคาน์เตอร์เงินฝาก 

สหกรณ์ฯ เพ่ือเขียนใบนำาฝากเข้าบัญชีของ 

ผู้ฝากในวันเดียวกัน

PAY

BILL
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ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์์ออมทรัพย์์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

หน่วย : บาท
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                รายการ / ITEM
ธ.ค. 2560 /

DEC 2017

ส.ค. 2561 /

AUG 2018

ก.ย. 2561 /

SEP 2018

จำานวนสมาชิก (ราย) / MEMBERSHIP 15,957 15,833 15,824

สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์  (พระองค์) / HONOR ASSOCIATE MEMBERS

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

- สมาชิก / MEMBER 11,479 11,384 11,376

- สมาชิกสมทบ / ASSOCIATE MEMBER 4,477 4,448 4,447

1. สินทรัพย์รวม / TOTAL ASSETS 39,647,908,466.78 41,559,037,638.73 40,892,126,342.11

1.1 เงินให้สมาชิกกู้ / MEMBER LOAN 6,022,489,928.48 5,989,715,246.13 5,975,059,164.80

1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / OTHER COOPERATIVE LOAN 12,008,103,531.08 13,166,084,123.93 13,221,723,306.15

1.3 เงินลงทุน / INVESTMENT 20,469,128,158.44 21,332,211,415.42 20,613,386,870.24

      1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 445,437,457.45 884,879,821.85 603,722,705.78

      1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 19,461,680,454.01 19,893,080,099.98 19,456,412,670.87

      1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น 562,010,246.98 554,251,493.59 553,251,493.59

1.4 สินทรัพย์อื่น / OTHER ASSETS 1,148,186,848.78 1,071,026,853.25 1,081,957,000.92

2. หนี้สินรวม / TOTAL LIABILITIES 22,032,613,427.53 24,110,138,442.65 23,356,444,793.62

2.1 เงินกู้ยืม / LOAN 9,455,000,000.00 11,679,000,000.00 10,949,000,000.00

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก / DEPOSIT 12,357,433,320.48 12,278,255,642.87 12,233,581,010.95

2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน / PROMISSORY NOTE 76,743,859.18 0.00 0.00

2.4 หนี้สินอื่น / OTHER LIABILITIES 143,436,247.87 152,882,799.78 173,863,782.67

3. ทุนของสหกรณ์ / CAPITAL 17,615,295,039.25 17,448,899,196.08 17,535,681,548.49

3.1 ทุนเรือนหุ้น / SHARE CAPITAL 13,186,718,090.00 13,177,483,450.00 13,216,892,850.00

3.2 ทุนสำารอง / RESERVE 2,405,067,508.37 2,544,986,133.94 2,544,986,133.94

3.3 ทุนสะสม / CAPITAL 411,025,941.92 390,214,523.99 382,770,848.99

3.4 อื่นๆ / OTHER 680,314,108.07 670,429,927.74 678,181,387.88

3.5 กำาไรสุทธิ / NET PROFIT 932,169,390.89 665,785,160.41 712,850,327.68

4.รายได้ / INCOME 1,672,060,306.31 1,087,411,714.72 1,216,262,646.02

4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ / INTEREST RECEIVED 224,108,441.28 147,350,682.53 165,509,700.83

4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / INTEREST RECEIVED 515,427,968.33 348,275,406.22 391,223,131.68

4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / RETURN ON INVESTMENT 905,033,035.51 575,634,480.59 641,467,371.27

4.4 รายได้อื่น / OTHER INCOME 27,490,861.19 16,151,145.38 18,062,442.24

5. ค่าใช้จ่าย / EXPENSES 739,890,915.42 421,626,554.31 503,412,318.34

5.1 ดอกเบี้ยจ่าย / INTEREST EXPENSES 493,112,846.53 308,147,818.78 368,033,515.58

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / ADMINISTRATIVE EXPENSES 246,778,068.89 113,478,735.53 135,378,802.76



 เกือบสองปีของการทำางานกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด ในฐานะประธาน
กรรมการดำาเนินการ  ผมใช้เวลาและสตปัิญญาค่อนข้างมากไปกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอดตีท่ีส่งผลกระทบ 
ทางลบกับการดำาเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบันและในอนาคต จึงน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสม ที่ผมจะสะท้อน
ภาพการทำางานของผมในฐานะประธานกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จำากัดให้สมาชิกได้รับทราบ 

      ตลอดระยะเวลาของการทำางาน ผมอยู่ท่ามกลางการปะทะกันระหว่างความถูก - ผิด และการอ้างสิทธิ
ตามกฎหมาย กับความควรไม่ควร ความถูกต้องดงีาม ตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรม ผมเผชญิกับการบบีรดัให้ต้อง
ทำาตามกฎหมายหลายเรื่องโดยเพิกเฉยหรือละเลยที่จะพิจารณาผลกระทบในมิติอื่นๆ นอกเหนือไปจากความ 
ถูก - ผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะการคำานึงถึงชือ่เสยีงและเกียรตภูิมขิองสหกรณ์ฯ และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผมต้องอยู่ท่ามกลางการโต้แย้งระหว่างกลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ท่ีต่างก็อ้างกฎหมายและสิทธิ 
ทางกฎหมายในหลายกรณีโดยมิได้สนใจท่ีจะพิจารณาถึงเรื่องความถูกต้องดีงาม ความควรไม่ควร รวมไปถึง
ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์โดยรวม

      ในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการทุกครั้ง ในฐานะประธานที่ประชุม 
ผมต้องใช้ทั้งสติและปัญญาในการดำาเนินการประชุมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ ผมต้องคอย
ประสาน และหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อลดแรงปะทะของ กรรมการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
คำาสัง่นายทะเบยีน บางเรือ่งทีห่าข้อยุตร่ิวมกนัไม่ได้ ก็ต้องขอคำาปรกึษาหารอืไปยังหน่วยเหนอืทีก่ำากับดแูลสหกรณ์

      หน่วยเหนือที่กำากับดูแลสหกรณ์ก็พ่ึงพิงไม่ได้เต็มท่ีเมื่อสหกรณ์มีปัญหาด้านกฎหมายและโดยเฉพาะ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพราะแต่ละฝ่ายยึดอิงกับความถูก - ผิดทางกฎหมาย (การตีความตามตัวอักษร) และ
พยายามปกป้องตนเอง ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังเป็นการสร้างปัญหาให้ซับซ้อนเพ่ิมขึ้น เช่นเรื่อง
การเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่เรื่องประธานหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ส่งผลให้การหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ เป็นโมฆะ ด้วย
เหตุผลว่าในข้อบังคับของสหกรณ์ไม่ได้เขียนไว้ ทั้งๆ ที่สหกรณ์ได้ดำาเนินการมาหลายสิบปีจนเป็นจารีตประเพณี 
และการตีความเรื่องจำานวนคณะกรรมการตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อที่ 42 หน่วยเหนือก็ให้คำาหารือโดยอ้าง 
พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตราที่ 51 เป็นต้น

      สิ่งท่ีกระทบกับจิตสำานึกหรือจิตวิญญาณสหกรณ์ของผมค่อนข้างมาก ก็คือการเลือกตั้งประธาน 
หยั่งเสียงฯ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ที่มีผู้มาประชุมไม่ถึง 200 คน 
จากจำานวนสมาชกิสามญัท้ังหมดประมาณ 11,400 คน สะท้อนภาพความสนใจของสมาชกิในการแสดงบทบาท
หน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

      ทีน่่าพิจารณา นำามาใคร่ครวญและทบทวนเป็นกรณีพิเศษ ผูอ้าสาเข้ามาเป็นประธานหย่ังเสยีงฯ ทีเ่ป็นถึง
อดตีประธานสภาคณาจารย์จฬุาฯ เป็นผูก่้อต้ังและอดตีคณบดคีณะจติวิทยา และเป็นถึงราชบณัฑิต ต้องพ่ายแพ้ 
การเลือกตั้งประธานหย่ังเสียงฯ สะท้อนให้เห็นภาพและคุณภาพของการประชุมใหญ่วิสามัญได้เป็นอย่างดี 
ทั้งในเรื่องจำานวนผู้เข้าร่วมประชุม ระบบการเลือกตั้ง และกระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริง
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ประธานแถลง



      หากสมาชิกให้ความใส่ใจ ร่วมดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีพึงมี สหกรณ์ของเราซึ่งมี
ความมั่นคงอยู่แล้ว จะมีความก้าวหน้ามั่นคงเพ่ิมข้ึนไปกว่าน้ีอีกมาก ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
อย่างน้อยก็ขอให้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ เพื่อรับรู้ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์ และช่วยกันพิจารณาเลือกสรรคนที่อาสาเข้ามาทำางานสหกรณ์ให้กับเรา

      ผมทำางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ สนใจใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนางานสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางปัญหา 
ที่เกิดข้ึนภายในสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ผมยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ พยายาม 
ทุกรูปแบบที่จะกระตุ้นและสร้างจิตสำานึกของการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ท้ังการพูด การเขียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในที่ประชุมสหกรณ์และกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ ผมได้เห็นและเรียนรู้สิ่งที่ดีงามของสหกรณ์ 
และในขณะเดียวกันผมก็ประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในวงการสหกรณ์หลายแห่งหลายเรื่อง 
โดยเฉพาะเรื่องที่ขัดกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก มีการแสวงหาผลประโยชน ์
ในทางที่มิชอบอย่างถูกกฎหมาย พูดดี ทำาชั่ว ยึดผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของ
สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์โดยรวม ... ของคนบางคนท่ีจริงๆ แล้วมจีำานวนไม่มาก แต่สร้างความเสือ่มเสยีให้ 
กับสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์โดยรวมแบบประเมินค่าไม่ได้ สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ต้องมาเสียหาย
ด้วยคนไม่กี่คนที่ขาดจิตสำานึก ไร้จิตวิญญาณของความเป็นคนสหกรณ์

 ผมทำางานภายใต้ระบบการทำางานของสหกรณ์ฯ คือการทำางานในรูปของคณะกรรมการ มติทุกเรื่องท่ี 
ออกมาจากคณะกรรมการ ถ้าไม่เป็นเอกฉนัท์ก็ต้องเป็นมตขิองเสยีงข้างมาก กรรมการเสยีงข้างน้อย ก็ต้องเคารพ
มติเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย

      ประธานแถลงครั้งนี้ยาวหน่อยนะครับ ท่ีแถลงมาทั้งหมดเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของการทำางาน  
ท่ีผมอยากถ่ายทอดให้สมาชิกได้รับรู้ ไม่มีเจตนาที่จะให้ร้ายป้ายสีใครท้ังสิ้น เพียงอยากให้สมาชิกให้ความ
สนใจร่วมกันรักษาและพัฒนาสหกรณ์ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในงานของสหกรณ์ให้มากขึ้นตามความพร้อม 
ความเหมาะสม ตามบรบิทของแต่ละท่าน อย่าฝากอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จำากัด 
ไว้กับประธานคนเดียว หรือคณะกรรมการดำาเนินการฝ่ายเดียวครับ

 ผมเพ่ิงได้รบัหนงัสอืจากสำานักงานทีด่นิจงัหวดัมหาสารคาม สาขากันทรวิชยั แจ้งให้ทราบเรือ่งการกำาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินรายแปลงใหม่ ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันท่ี 14 ก.ย. 2561 ประเมิน
ราคาท่ีดินแปลงที่เรารับจำานองไว้จากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ เหลือเพียง ตรว. ละ 2,000 กว่าบาท  
จากท่ีเคยประเมินไว้ก่อนที่ 12,000 กว่าบาท ซึ่งอาจส่งผลให้เราต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะกรณีน้ี 
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 320 กว่าล้านบาทในปีนี้

 ผมหวังว่าสาระจากประธานแถลงฉบับนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกท่าน เข้ามาช่วยกันดูแล
สหกรณ์ของเราตามศักยภาพของท่านมากขึ้น เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด 
ของเรา ดำาเนนิงานตามหลกัการและอดุมการณ์ของสหกรณ์ มคีณุธรรมนำาผลงาน ดำารงอยู่อย่างมเีกียรต ิมศีกัดิศ์รี 
ควบคู่ไปกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  5

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด
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บทความจากสมาชิก

กรุบกริบ

 ใครๆ ก็บอกกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น้ันแสนง่ายดาย ใช้เอกสารประกอบน้อย อนุมัติเงินรวดเร็ว  

แป๊บเดียวก็ได้เงินไปใช้จ่าย แต่หากเป็นช่วงที่สมาชิกหลายร้อยคนพร้อมใจกันมากู้เงินในวันเดียวกัน ไม่ว่าทางเจ้า

หน้าที่จะวางแผนปฏิบัติอย่างไร จะทำางานรวดเร็วแค่ไหนก็ตาม แต่ก็อาจทำาให้สิ่งต่างๆ นั้นล่าช้าได้ไปตามสภาพการณ์  

ในเมือ่รูอ้ย่างน้ีแล้ว สมาชกิเองคงต้องช่วยสหกรณ์อกีแรง ด้วยการเตรยีมตัวกันล่วงหน้า วางแผนการกันนิดหน่อย เพ่ือให้ 

การกู้ครั้งนั้นๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ผู้กู้และผู้คำ้าประกันไม่ต้องมานั่งรอทั้งวันทั้งคืน และเพื่อให้ได้เงินรวดเร็วไปใช้จ่าย

ตามความจำาเป็นของแต่ละคนอย่างที่ตั้งใจไว้

	 ต้ังเป้าหมายว่าจะทำาการกู้วันไหน หากเป็นการกู้เงินวนซำ้ากรณีพิเศษ ให้สมาชิกติดตามประกาศ

ของสหกรณ์ในเรื่องวันที่ เวลา และสถานที่ และตั้งเป้ากำาหนดวันไว้ให้แน่นอน

	 ตรวจสอบสิทธิการกู้ และการคำ้าประกันก่อนวันย่ืนกู้จริง ผู ้กู ้และผู้คำ้าประกันควรตรวจสอบ

สิทธิของตัวเอง ผู้กู้ก็หาผู้คำ้าประกันไว้ให้เรียบร้อย ให้เพียงพอกับยอดเงินท่ีตนจะกู้ เพ่ือวันกู้จริง 

เมื่อเข้าช่องบริการแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะได้ดำาเนินการให้ตามความจำานงทันที ไม่ต้องมาเช็คสิทธิ 

และหาคนคำ้าให้วุ่นวายในวันจริง

	 จัดเตรียมเอกสารประกอบการกู ้เงิน ปัจจุบันสหกรณ์ร ้องขอเอกสารประกอบการกู ้เงิน  

จากสมาชกิเพียงไม่ก่ีรายการ และสามารถใช้เอกสารเป็นสำาเนาได้ท้ังหมด ฉะนัน้สมาชกิควรจดัเตรยีม

สำาเนาเอกสารประกอบต่างๆ ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องไว้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าช่องบริการ 

เพื่อความรวดเร็วในการดำาเนินการ

	 ย่ืนกูต้ามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีสหกรณ์กำาหนด การยืน่กู้น้ัน หากสมาชกิไม่มคีวามจำาเป็นเร่งด่วน 

ควรหลกีเลีย่งการกู้เงนิในวันทำาการแรกของเดอืน หรอืวนัแรกของการกู้ วนซำา้กรณพิีเศษต่างๆ เพราะ

จำานวนสมาชิกที่มาใช้บริการมีมาก จะทำาให้การกู้ล่าช้าได้ 

  แต่หากสมาชิกมีความจำาเป็นเร่งด่วนจริงๆ ท่ีต้องกู้ในวันทำาการแรกของเดือน หรือวันแรก

ของการกู้วนซำ้ากรณีพิเศษ ขอแนะนำาเพิ่มเติมดังนี้

	 ให้ผู้กู้เตรียมสำาเนาเอกสารประกอบของตนเอง และผู้คำ้าประกัน ดำาเนินการตรวจสอบเอกสารกับ 

เจ้าหน้าที่ในวันกู้วันนั้นให้เรียบร้อย จากนั้นกดบัตรคิวใช้บริการ รอเรียกเข้าช่องบริการ 

	 เมื่อใกล้ถึงคิวบริการของตัวเอง ก็ให้ตามผู้คำ้าประกันมาให้พร้อมเพรียงกัน ไม่ต้องมารอทั้งกลุ่มตั้งแต่แรก 

อีกรูปแบบวิธีทางหนึ่ง คือ

	 เมือ่ตรวจเอกสารต่างๆ และกดบตัรควิรอเข้ารบับรกิารเรยีบร้อย ให้ผูกู้้กลบัไปปฏบิตัหิน้าท่ีท่ีหน่วยงาน 

ตามปกติ

	 ติดต่อสอบถามคิวบริการเป็นระยะๆ   ที่โทร. 02-218-0555  หรือทาง  ID Line : @cusavingscoop 

เมื่อใกล้ถึงคิวของตนเองก็รวมพลให้พร้อมมาใช้บริการ

 เพียงสมาชิกทำาตามคำาแนะนำา ก็จะสามารถลดระยะเวลาในการกู้เงินได้ ทำาให้ได้รับเงินไวขึ้น ไม่ต้องรอคิว

บรกิารนานเกินไป ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องหงดุหงดิอารมณ์เสยีกับการรอคอย ทัง้สหกรณ์ และสมาชกิเองก็จะได้รบัความสขุ  

และความสำาเร็จไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งวิธีการที่แนะนำาก็ยังใช้ได้กับการกู้เงินทุกประเภท ทุกรอบ ทุกกรณีอีกด้วย

  หมายเหต ุ: บทความน้ีมไิด้มคีวามประสงค์จะชีน้ำาให้สมาชกิเป็นหนีส้นิ แต่เป็นเพียงการแนะนำาเพ่ือให้สมาชกิ

ได้รับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นในการใช้บริการเงินกู้กับสหกรณ์เท่านั้น

เรื่องกู้ กู้ อยากเร็วต้อง

วางแผน
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แวดวง สอ.จฬ. 

มอบรางวัลออกแบบภาพปกหนังสือรายงานกิจการประจำาปี 2560

 คณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ มอบเงินรางวัล

ประกวดออกแบบภาพปกหนังสือรายงานกิจการประจำาปี 2560 ให้แก่ผู้ชนะการประกวดดังนี้ 

	รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิระวัฒน์ วังกะ สมาชิก สังกัดสำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นาย ประดิษฐ์  ธรรมนนธิกุล สมาชิก สังกัดสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

พิธีมอบทุนเรียนดี ประจำาปี 
2561

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดพิธี

มอบเกียรติบัตรทุนเรียนดีและโล่เรียนดี 

ให ้แก ่บุตรสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดี 

ประจำาปี  2561 ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์ 

กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร 

คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 

กันยายน   2561  ดังนี้

ระดับชั้น จำานวน ทุนละ จำานวนเงิน

ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 340 2,200.- 748,000.00

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 144 2,500.- 360,000.00

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 114 2,800.- 319,200.00

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16 2,800.- 44,800.00

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 3,000.- 9,000.00

อุดมศึกษา 116 3,500.- 406,000.00

รวม 733 - 1,887,000.00

โล่เรียนดี 23 - -

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรเรียนดีและ 
โล่เรียนดี ประจำาปี 2561 ทุกท่าน
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แวดวง สอ.จฬ. 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ฯ ผู้แทนหน่วยงาน

ศ. 14 ก.ย. 2561 ครบรอบ 36 ปี  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาฯ

นายณรงค์ เพชรสุก (เลขานุการ) ผศ.ดร.ธนศักดิ์ กระบวนรัตน์
(รองผู้อำานวยการ)

ศ. 21 ก.ย. 2561 ครบรอบ 30 ปี  
วิทยาลัยปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมี

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
รศ.ศุภฤกษ์  มั่นใจตน (รองประธานกรรมการ)
นายณรงค์ เพชรสุก (เลขานุการ)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ)

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
(คณบดี)

ศ. 28 ก.ย. 2561 ครบรอบ 40 ปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
อ.ชาญวิทย์ อุปยโส (เหรัญญิก)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ)

นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล
(ประธานกรรมการ)

จ. 1 ต.ค. 2561 ครบรอบ 10 ปี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
รศ.ศุภฤกษ์  มั่นใจตน (รองประธานกรรมการ)
นายณรงค์ เพชรสุก (เลขานุการ)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ) 
นายประนอม สุขจิตร (กรรมการ)
รศ.ประณต นันทิยะกุล (กรรมการ)

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
(คณบดี)

ครบรอบ 47 ปี
สภาคณาจารย์

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
(เลขาธิการ)

แสดงความยินดี

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ครบรอบ 36 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาฯ

ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครบรอบ 47 ปี สภาคณาจารย์

ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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แวดวง สอ.จฬ. 

สัมมนาต่างๆ ของสหกรณ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานประจำาหน่วย 

ดังนี้

วัน เดือน ปี กิจกรรม เรื่อง วิทยากร สถานที่

จ. 27 ส.ค.  
2561

สัมมนาสมาชิกชั้นนำา 	สถานการณ์และสภาพคล่อง 
ของสหกรณ์

	ลงทุนอย่างมั่นใจพร้อมรับทุกความผันผวน

	ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน  (ประธานกรรมการ)

	นายวิโรจน์  ตั้งเจริญ  (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
บลจ.กรุงไทย)

ห้องประชุม 
ศุภชัย วานิชวัฒนา  

สอ.จุฬาฯ

ส. 1 - อ. 2 ก.ย.  
2561

สัมมนากรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และ 
ผู้ประสานงาน

	นโยบายและเป้าหมายในการดำาเนินงาน 
สู่การปฏิบัติ

	บทบาทกรรมการ หน้าที่ของกรรมการ  
เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงาน

	ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)

	รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน (รองประธานกรรมการ) 
นายเฉลิมพร เศรษฐี (ผู้จัดการ)

ไม้แก้วดำาเนินรีสอร์ท 
อ.ดำาเนินสะดวก 

 จ.ราชบุรี

สัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประสานงาน

สัมมนาสมาชิกชั้นนำา
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แวดวง สอ.จฬ. 

สัมมนาต่างๆ ของสหกรณ์ (ต่อ)

วัน เดือน ปี กิจกรรม เรื่อง วิทยากร สถานที่

พฤ. 6 ก.ย.  
2561

สัมมนาสมาชิก 
เกษียณอายุงาน 
(รุ่นที่ 1) 9.00 - 12.00

	สหกรณ์ของเรา

	สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกผู้เกษียณ 
อายุงานพึงได้รับ

	ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)

	รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน (รองประธานกรรมการ)

ห้องประชุม 
ศุภชัย วานิชวัฒนา  

สอ.จุฬาฯ

ศ. 7 ก.ย.  
2561

สัมมนาสมาชิก 
เกษียณอายุงาน 
(รุ่นที่ 2) 9.00 - 12.00

ส. 6 - อ. 7 ต.ค.  
2561

สัมมนา 
สมาชิกอาวุโส 

	สหกรณ์ของเรา

	เคล็ดลับการมีสุขภาพดีในผู้สูงวัย
	ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)

	รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ทางด้านกระดูกและข้อ)

โรงแรมไมด้า 
แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี 

จ.นครปฐม

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน

สัมมนาสมาชิกอาวุโส 
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นางสาวพัชราภรณ์ ใจตั้ง

   ต้องยอมรับว่าในทุกวันน้ี แอปพลิเคชัน LINE เป็นแอปพลิเคชันท่ีมีคนจำานวนมากดาวน์โหลด 

มาใช้งาน เพราะ LINE ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ผู้คนในสมัยนี้ได้อย่างมาก จากการใช้งานที่สะดวก 

ไม่ว่าจะพิมพ์คุยกัน โทรคุยกันทั้งแบบเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าก็สามารถทำาได้หมด คนส่วนใหญ่จึงใช้ LINE  

ในการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา รวมถึงการขอยืมหรือขอกู้เงินทาง LINE ก็ทำาได้ง่ายๆ เช่นกัน  แต่หาก 

ผูกู้้ไม่ยอมคนืเงนิท่ีขอได้ไป ผู้ให้กู้จะสามารถนำาข้อความใน LINE ทีพิ่มพ์คยุกันเป็นพยานหลกัฐานในการฟ้องร้อง 

เพ่ือเรียกเงินคืนได้หรือไม่  ซึ่งก็นับว่าเป็นปัญหาปวดใจของใครหลายๆ คน ที่เป็นเจ้าหนี้ เพราะนอกจาก 

จะโดนลกูหนีช้ิง่แล้ว  เมือ่แจ้งความตำารวจบางท่านก็อาจไม่รับ เพียงเพราะว่าไม่มหีลกัฐานเป็นลายลักษณ์อกัษร 

เพราะกฎหมายได้วางกตกิาในเรือ่งของการกู้ยืมเงนิ ไว้ในมาตรา 653 ว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทข้ึนไปน้ัน 

ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำาคัญ จะฟ้องร้อง 

ให้บงัคบัคดีหาได้ไม่”  หากมองในมมุทีค่นท่ัวไปมองจะเข้าใจว่า ความหมายของ มาตรา 653 น้ัน ต้องการให้ผูกู้้ 

และผู้ให้กู้ทำาหลักฐานฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย การลงลายมือชื่อที่หลายๆ คนเข้าใจคือ

การเซน็ลายเซน็ลงไปในกระดาษเท่านัน้ แต่ปัจจบุนัมกีฎหมายอกีฉบบัท่ีออกมารองรบัเร่ืองการลงลายมอืชือ่

ซึง่เป็นประเดน็ทีเ่ราจะพูดถึงในครัง้น้ี คอื พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการทำาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 นี้ ได้ให้นิยามคำาว่า “ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์” ไว้ว่า หมายถึง “อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือระบตุวับคุคลผู้เป็นเจ้าของลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น” 

อาจจะมหีลายคนมองว่า การพิมพ์โต้ตอบกันทาง LINE นัน้ ไม่ถือเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบงัคบัคดี 

ตามมาตรา 653 ได้ เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ได้เซ็นยอมรับด้วยตนเอง แต่ในพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการทำาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ได้บญัญัตใิห้ข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์หรือข้อความทาง LINE 

ที่อยู่ในกล่องข้อความนั้น อาจถือเป็นหลักฐานท่ีเป็นหนังสือที่มีการลงลายมือชื่อแล้ว และยังเป็นบทบังคับ 

ให้ต้องรบัฟังพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนกิส์น้ีด้วยจะปฏเิสธไม่รบัฟังพยานหลกัฐานทีเ่ป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์

ไม่ได้ (มาตรา 7) และหากกฎหมายกำาหนดให้การใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้าได้มีการจัดทำาข้อความ 

ขึน้มาเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถเข้าถึงและนำากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปล่ียนให้ถือว่าข้อความ

นั้นได้ทำาเป็นหนังสือแล้ว (มาตรา 8) ในส่วนกรณีการลงลายมือชื่อนั้นก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ว่า กรณีที่

บุคคลพึงลงลายมือชื่อ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ซึ่งหากพิเคราะห์แล้ว จะเห็น

ได้ว่าตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการทำาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 การกู้ยืมเงนิโดยพิมพ์ข้อความ

บทความจากสมาชิก

เรื่อง
อาจใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้

แชทขอยืมเงิน
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ขอกู้ยืมเงนิกันทางโปรแกรม LINE นัน้อาจไม่สามารถกล่าวอ้างว่าไม่มพียานหลกัฐานเพ่ือฟ้องร้องบงัคบัคดไีด้ 

อกีทัง้โปรแกรม LINE ถือเป็นโปรแกรมทีต้่องลงบญัชผีูใ้ช้ทีเ่ป็นการเฉพาะตวัอยู่แล้ว สามารถเจาะจงตวัได้ว่า

บัญชีผู้ใช้นั้นเป็นของใคร ดังนั้น การกู้ยืมเงินผ่านโปรแกรม LINE โดยการพิมพ์ข้อความ ตลอดจนการพิมพ์

ข้อความและลงชื่ออาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

แชทที่จะใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

          1. ข้อความแชท (Chat) ที่ระบุข้อความขอยืมเงิน จำานวนเงิน และเห็นบัญชีผู้ใช้ว่าเป็นใครมา

ขอยืมเงิน

          2. บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (Account) ในแชทจะต้องสามารถระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน และ

เป็นข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้

          3. หลักฐานการโอนเงิน (Slip) ที่ระบุวันเวลาที่โอนเงิน ไม่แก้ไขวันเวลารับส่งข้อความ

          หากมีหลักฐานดังที่กล่าวมา ถือเป็นหนังสือใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องศาลได้

ข้อควรระวังการแชทเกี่ยวกับเรื่องเงิน

การแฮกบัญชีผู ้ ใช ้ เพื่อปลอมตัว 

เป็นเราและนำาไปใช้ยืมเงนิผูอ้ืน่ จะถือเป็นการ 

ยืมเงินด้วยหรือไม่น้ัน ส่ิงท่ีต้องพิสูจน์ให้ได้

คือ ไม่ใช่ตัวตนของเราท่ีเป็นผู้ส่งข้อความ 

แชทเพ่ือยืมเงิน ดังน้ัน การเข้าถึงระบบแชท 

ในแอปพลิเคชันต่างๆ จึงต้องมีความระมัด 

ระวังมากขึ้น เช่น รหัสผ่าน (Password) ควร

เปล่ียนบ่อยๆ ไม่ควรให้ระบบจำารหัสผ่าน 

 (Password) หรือใส่รหัสผ่าน (Password)  

เองทุกครั้งท่ีเข้าระบบ เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายกับตัวเราเอง ส่ิง ท่ีควรทำา คือ 

ควรเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านต่างๆ 

ไว้เป็นเรื่องเฉพาะตัว

          

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/splalaw/2016/03/03/entry-1

http://www.slawconsult.com/article_detail.php?id_article=166



ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา  
หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th นำาส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ข่าว
บริการสมาชิก

นายพลไกร จันทนะสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
นายพนอม ละมาตร์ คณะแพทยศาสตร์
นางสาวมณฑา อรุณรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ.ทศพร เชาวน์ดี คณะครุศาสตร์
นางพิกุล ศิรินาม สำานักงานจัดการทรัพย์สิน
นายล่ำา สมอคร คณะทันตแพทยศาสตร์
นายสนชัย คณะธรรม คณะแพทยศาสตร์
นางเพลินพิศ เชยประดับ สมาชิกสมทบ
นายบรรจง จุฬาลักษณ์กวิน สมาชิกสมทบ
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ขายที่ดิน

	ที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 58 ตร.ว. และเนื้อที่ 61 ตร.ว. ต.มหาชัย อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ติดทางรถไฟมหาชัย) ราคา 26,000 บาท 
ต่อ ตร.ว. สนใจตดิต่อ นางสาวอรนุช เทพหยด สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ 
โทร. 094-795-2999

	ท่ีดนิโครงการอรสิราการ์เด้นท์ เน้ือ 201 ตร.ว. ต.หลกัชยั อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา ราคา 900,000 บาท สนใจติดต่อ นางสาวอารยา 
เอนกสุรพจน์ สังกัดโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 081-401-4655

	เนือ้ท่ี 105 ตร.ว. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ราคา 2,500,000 
บาท สนใจติดต่อ นางสาวอาภรณ์ เน้ือนวล สำานักบริหารแผนและ 
การคลัง โทร. 065-725-5172, 089-742-1427

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

	หมู่บ้านศิริเกษม เน้ือที่ 45 ตร.ว. ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ ่ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ ราคา 2,300,000 บาท สนใจติดต่อ นางสาว
อมรรัตน์ แก่นแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 085-228-2874

	บ้านชั้นเดี่ยว เนื้อที่ 59 ตร.ว. ถ.สายไหม แขวง/เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
(3 ห้องนอน 1 ห้องนำ้า แอร์ทั้งหลัง มีห้องทำางานติดรั้ว 12 ตร.ม. 
ใกล้ตลาด) สนใจตดิต่อ นางสรุย์ี ดลุลาพนัธ์ สำานกับรหิารทรพัยากรมนุษย์ 
โทร. 081-315-0691, 063-663-2546

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม

	ขายทาวน์เฮาส์หมู่บ้านกิตติยารักษ์ เนื้อที่ 21.4 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย 
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 
1 ห้องนำ้า ต่อเติมเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่) ราคา 900,000 บาท สนใจตดิต่อ 
นายอดิศักดิ์ พันธ์สะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 089-487-0229

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด

	ขายคอนโดมิเนียม ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 อาคาร A4 ชั้น 4 เนื้อที่  
29 ตร.ม. ซ.สุคนธสวัสด์ิ 16 ถ.ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
(ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา 2) ราคา 500,000 บาท สนใจติดต่อ นางอุไร 
ม่วงประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 083-807-3469 

อื่นๆ

	ขายส่ง รบัทำาของชำาร่วย นำา้อบไทย นำา้ปรงุไทย เทียนหอม แชมพูมะพร้าว 
สนใจติดต่อ นางสาวเขมรัต หาญบุญทรง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
โทร. 064-259-6456

	รับสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ป.1 - ม.4 โดย
นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สนใจติดต่อ นางณัฐวรรณ 
ดีเลิศยืนยง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร. 086-507-2400  
หรือที่ Line ID : opachono5679

	ห้องพักให้เช่า ห้องพักแบบสตูดิโอ เฟอร์นิเจอร์พร้อม ครัวแยก 
ใกล้อนุสาวรย์ีชยัสมรภมูใินซอยพระนาง ใกล้รถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่ง 
อื่นๆ ฟรี Wifi ราคาเช่า 5,000 บาทต่อเดือน (พร้อมเข้าอยู่) สนใจติดต่อ 
รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247  
หรือที่ Kantatip@gmail.com

	บรกิารเคลือ่นย้ายศพผู้เสยีชวีติ จำาหน่ายโลงศพ จดัดอกไม้หน้าหบีศพ 
ของชำาร ่วยงานศพ และโลงศพฟรีสำาหรับศพไร้ญาติ สนใจติดต่อ  
นายประทีป เยาวกุล (แจ๊ค) คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 095-761-2744  
Line ID : 0850731069 



ส่วนที่11
ส่วนที่22

กรีฑาฉงน
หน้านี้ มีรางวัล

วิธีเล่น : ตอบคำาถามจากคำาใบ้ท่ีให้มา ใครเข้าเส้นชัย 

ลำาดับที่ 1,  2 และ 3

ตอบ  ...................................................................................................

คำาถาม ประจำาเดือน ก.ย. - ต.ค. 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เชิญชวนประกวดออกแบบภาพปก

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561

ในหัวข้อ ..........................................................................

เฉลย

ส่วนที่

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

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจำาตัวสมาชิก คณะ/สังกัด รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจำาตัวสมาชิก คณะ/สังกัด

1. นางชุติมา ตั้งใจขจร 231104 สำานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. นางสาวคุณาสิริ  เกตุปมา 520105 สำานักกิจการวุฒยาจารย์

2. นางสมพร  เอี่ยมรอด 381795 อักษรศาสตร์ 7. นายธนพงศ์  ทวีรักษ์ 550156 เภสัชศาสตร์

3. นางสาวกนกอร  ป้อมปลั่ง 470307 นิติศาสตร์ 8. นางสาวกนกวรรณ  เกียรติเสวี 553191 สถาบันทรัพยากรทางนำ้า

4. นายสมบัติ  หมัดใจหนัก 433324 วิทยาศาสตร์ 9. นางสาวพรนิภา  ศิริ 563696 สถาปัตยกรรมศาสตร์

5. นายไพศาล  ชาวนาฟาง 513622 ครุศาสตร์ 10. นายศักดิ์ชัย  ไชยาศิรินทร์โรจน์ E72551 สมาชิกสมทบ

จับรางวัลโดย ......................................................................................................................................

มีผู้ตอบคําถามทั้งหมดจํานวน ................... คน ตอบถูก .................... คน ตอบผิด ...................... คน

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลเกมเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ทําทั้งสองส่วน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคำาตอบมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในวันที่..................................................... 

ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่าผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งคำาตอบ

1 2
12

7

7

5

5

9

22 0

ส่วนที่
เฉลย

สมาชิกท่ีประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา

สมาชิกอาวุโสประจำาปี 2561 ต้องมีอายุตั้งแต่ 

61 ปีขึ้นไป และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 

วันที่ 3 - 21 กันยายน 2561

หน้านี้มีรางวัล 
ประจำาเดือน 
ก.ค. - ส.ค. 2561

มีนักกีฬา  3  คน  คือ  แมน  ใหม่  มอส

แมนไม่ได้เข้าเส้นชัยลำาดับที่  2

ใหม่ไม่ได้เข้าเส้นชัยลำาดับที่ 3

แมนเข้าเส้นชัยก่อนคนที่มีอายุมาก

30 พฤศจิกายน 2561

จัตุรัสผลรวม

นายสุทิน ศรีหิรัญ  คณะสัตวแพทยศาสตร์

159 124 35
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ผู้ได้รับรางวัลโปรดถ่ายสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนมาขอรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555



จับรางวัลโดย ......................................................................................................................................

มีผู้ตอบคําถามทั้งหมดจํานวน ................... คน ตอบถูก .................... คน ตอบผิด ...................... คน
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เป็นเอกสารภายในของ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ปี 2561

รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน นายณรงค์ เพชรสุก

นายรัฐ ธนะภูมิ นายพารา รื่นสุนทร

รศ.ประณต นันทิยะกุล  นายชลวุฒิ พูลสมบัติ

น.ส.อารีย์ โพธิ์ขวัญ  น.ส.ประไพพร อําพนธ์

ผู้ร่วมจัดทำา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางอมรรัตน์ สันต์ธนะวาณิช

นางฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ

นายธนากร ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข์

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯคณะผู้จัดทํา

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411

ฝ่ายการเงิน ต่อ 1501, 1503  

ฝ่ายเงินกู้ ต่อ 1401, 1806-1811

ฝ่ายเงินฝาก ต่อ 1502, 1802-1805

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก ต่อ 1301, 1812-1813

ฝ่ายธุรการ ต่อ 1201-1205

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 1101-1800

ฝ่ายบัญชี ต่อ 1601-1603

ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน ต่อ 1701-1703

ฝ่ายนิติการ ต่อ 2101-2102

ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ต่อ 2201-2202

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 2001-2004

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ 2301-2302

สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์ 0-2218-7037

สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ 0-2218-8430

สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์ 0-2256-4488

สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี 0-2218-4913

สาขา 5 คณะครุศาสตร์ 0-2218-2520

สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039

สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2218-8826

เวลาทําการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 
• สำานักงาน / 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.)

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th
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 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  โทร. (02)6723186, 6739411-18 ต่อ 13-16  โทรสาร (02)6723626  ตดิต่อนางสาวนนัณภทัร์  
อรรคเจริญวงศ์, นายเอกราช  สารธิมา หน้าบัญชีเลขที่ 6010006135 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.led.go.th 
หรือสอบถามที่ฝ่ายนิติการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ต่อ 2101

นัดที่ 1 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

นัดที่ 2 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

นัดที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

นัดที่ 4 ในวันที่ 9 มกราคม 2562

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น เลขทะเบียนที่ 50/188 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 238844 เลขที่ดิน 8403 หน้าสํารวจ 28027 ต.พระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) 

อ.คลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามโฉนด 10 ตร.ว. ราคาประเมินเจ้าพนักงาน 

862,160.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้




