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สมาชิกสมทบ 
 *ข้อ  17/1  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควรสมาชิกสมทบมี        
2 ประเภท ดังน้ี 
   (1) สมาชิกสมทบกิตติมศักด์ิ คือ ผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
       เห็นสมควรให้เชิญผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิก สมทบ  
       กิตติมศักด์ิ 
 
   (2) สมาชิกสมทบ คือ ผูท้ี่สมคัรเข้าเป็นสมทบด้วยความสมัครใจ และม ี 
       ความประสงค์จะใช้บรกิารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 
 

       นอกจากหลักเกณฑ์และข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับน้ี ให้นําข้อบังคับในส่วนที่
ใช้กับสมาชิกมาใช้กับสมาชิกสมทบโดยอนุโลม 
 

  *ข้อ  17/2  คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเปน็สมาชิกสมทบ  ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
   (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับคํา
ยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
    ก. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก 
    ข. เป็นหรือเคยเป็นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ค. เป็นหรือเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์  
       มหาวิทยาลัย 
    ง. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรับ 
       เงินเดือนประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
       ที่เรียกช่ือ เป็นอย่างอ่ืน สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด   
    จ. เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างหรือ พนักงานของหน่วยงานที่ต้ังอยู่บริเวณ 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
*ข้อ 17/1 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
    แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ครัง้ที่ 2 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 
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   (3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเป็นส่วนงานหรือหน่วยงานตามมาตรา 9       
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมูลนิธิ หรือสมาคม หรือนิติบุคคลที่เรียกช่ือเป็น
อย่างอ่ืน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 *ข้อ  17/3  การเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ ต้องย่ืน  
ใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกคนหน่ึงรับรอง 
 

   เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 17/2 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว และได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   
ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญคราดถัดไป
ทราบ 
   ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใด ๆ    
ก็ดี ให้ผู้สมัครยอมรับมติของคณะกรรมการดําเนินการโดยสิ้นเชิง 
 

 *ข้อ  17/4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้เขา้เป็นสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหแ้ก่
สหกรณ์คนละหน่ึงร้อยบาท 
   ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว สหกรณจ์ะไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ใหม่อีกต่อไป 
 

   ค่าธรรมเนียมแรกน้ีถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 
 *ข้อ  17/5   การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิก กับทั้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและถือหุ้นครั้งแรกเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยบาท 
เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
  สมาชิกสมทบอาจเพ่ิมหุ้นเป็นครั้งคราวอีกเท่าใดก็ได้ แต่ทั้งน้ีสมาชิกสมทบรายหน่ึงต้องมีหุ้น
รวมกันแล้วไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
 

     
 
*ข้อ 17/2 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
    แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ครัง้ที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551 
*ข้อ 17/3 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
*ข้อ 17/4 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
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สิทธขิองสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

    (1) เข้าร่วมประชุมใหญใ่นฐานะผู้สังเกตการณ์โดยไม่นับเป็นองค์ประชุม  
        ไม่สามารถเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนได้ 
    (2) ไม่สามารถเข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
    (3) ไม่สามารถเสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการ หรือ 
         ผู้ตรวจสอบกิจการ 
    (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการ จากสหกรณ์ดังต่อไปน้ี 
     ก.  การฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ข.  การกู้เงิน โดยใช้หุ้นและ/หรือเงินฝากประจําของตนเอง 
          เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ค.  การฝึกอบรม หรือสมัมนาต่างๆ ตามท่ีสหกรณ์จัดให ้
 

    หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ  มดัีงน้ี 
    (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
    (2) เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นัดหมาย 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่ 
        เข้มแข็ง      
    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
    (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให ้ 
         เจรญิรุ่งเรอืงและมั่นคง 
 

 *ข้อ 17/6  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ 
      สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ ช่ือสกุล สญัชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 
  

  
* ข้อ 17/5 แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคับ  ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 
 แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคับ  ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551 
* ข้อ 17/6  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ฉบับที ่3 พ.ศ. 2548 
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 *ข้อ 17/7  การต้ังผู้รับโอนผลประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนผลประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อคนตายน้ัน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือ     
ต้ังผู้รับโอนผลประโยชนดั์งว่าน้ีต้องทําตามลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ 
 

   ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนผลประโยชน์ที่
ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณถ์อืไว้ 
 

   เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน 
และดอกเบ้ีย บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ัง
ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวน้ัน ทั้งน้ี ตามข้อ 17/12 วรรคแรก และข้อ 17/13 
  
 *ข้อ 17/8   เหตุที่สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ตาย 
 (2)  วิกลจริต 
 (3)  ลาออกจากสหกรณ์ 
 (4)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 (6)  การยกเลกิหรือยุบ ส่วนงาน หรือหน่วยงานตามข้อ 17/2 (3) 
 

 *ข้อ 17/9   การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ จึงให้ถือว่า ออกจากสหกรณ์ 
 

   คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ เป็นผู้สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
 

 *ข้อ 17/10  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปน้ี 
   (1) ไม่ลงลายมอืช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือ 
       ไม่ถือหุ้นครัง้แรกตามข้อ 17/5 
   (2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้น้ัน 
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   (3) ค้างส่งเงินงวดชําระหน้ี (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
       ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง 
   (4) ไม่ใหข้้อความจริง เก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
       หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แลว้    
   (5) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ 
       อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรอืแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่า
       โดยประการใด ๆ  
 

    เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าสมาชิกสมทบ
มีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ี และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

 *ข้อ 17/11  การจําหน่ายชือ่ออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอต่อที่ประชุมใหญ ่ 
        ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจําหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่องสมาชิกสมทบออกให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ   
คราวถัดไปทราบ 
 

 *ข้อ 17/12  การจ่ายคนืจํานวนเงินของสมาชิกสมทบผูอ้อกจากสหกรณ์            
        ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อ 17/8 (1), (2), (3) หรือ (6) 
น้ัน สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  
คืนให้แก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสิทธ์ิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล 
หรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีที่ออกน้ันหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและ           
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกน้ันด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับน้ี
และในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 
*ข้อ 17/7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2548 
*ข้อ 17/8 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คร้ังท่ี 1 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2548 
    แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คร้ังท่ี 2 ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2551 
*ข้อ 17/9 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2548 
*ข้อ 17/10 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2548 
*ข้อ 17/11  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2548 
*ข้อ 17/12  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คร้ังท่ี 1 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2548 
      แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คร้ังท่ี 2 ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2551 



ข้อบังคบั สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จํากัด พ.ศ.2556 

  ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณ์            
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ลาออกรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  
 

  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุตามข้อ 17/8 (4) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน กับดอกเบ้ียค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
 

  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อ 17/8 (5) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ใน สหกรณ์คืนให้ภายในเวลา      
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์แต่อย่างใดเลย ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ัน สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับน้ี และในระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
 

 *ข้อ 17/13  การหักจํานวนเงนิซ่ึงสมาชกิสมทบต้องรบัผิดชอบต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินดังกล่าวในข้อ 17/12  สหกรณม์ีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบน้ัน ต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ก่อนออก 
 

 *ข้อ 17/14  ความรับผิดของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบต้องรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จํากัด
เพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

 

 

 

 

 

*ข้อ 17/13  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ฉบับที ่3 พ.ศ. 2548 
*ข้อ 17/14  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ฉบับที ่3 พ.ศ. 2548  
  


