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จัดทำ�โดย : ฝ่�ยประช�สัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด
อ�ค�รจ�มจุรี 9 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ถนนพญ�ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-218-0555  โทรส�ร  0-2611-7411
http ://www.savings.chula.ac.th
e-mail : sav.coop@chula.ac.th

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประจ�าปี 2556

 1. น�ยวิศิษฐ์ หินแก้ว  ประธ�นอนุกรรมก�ร

 2. อ�จ�รย์อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล รองประธ�นอนุกรรมก�ร

 3. น�ยสำ�ลี เหล�ชัย อนุกรรมก�ร

 4. น�งส�ลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมก�ร

 5. น�งอังคณ� พวงเงิน  อนุกรรมก�ร

 6. น�ยลับแล ณ บ�งช้�ง  อนุกรรมก�ร

 7. น�ยสมช�ย หอมจันทร์ อนุกรรมก�ร

 8. น�ยณรงค์ เพชรสุก อนุกรรมก�ร

 9. น.ส.ธ�รินี ทองสงฆ์  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประจ�าปี  2556

ค�าน�า

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด ได้ปรับปรุง
ระเบียบต่�งๆ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิก�รสม�ชิก ระเบียบเกี่ยวกับ
ก�รกู้เงิน ฯลฯ เพื่อให้สม�ชิกได้รับสิทธิประโยชน์ม�กขึ้น

 คณะอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์ประจำ�ปี 2556 เห็นสมควร
ปรับปรุงคู่มือสม�ชิกให้มีเน้ือห�สอดคล้องกับข้อบังคับ และระเบียบ
ท่ีถือใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยรวบรวมหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิก�รต่�งๆ ขั้นตอนในก�รให้บริก�ร เริ่มตั้งแต่ก�รสมัครเป็นสม�ชิก
ก�รส่งเงินค่�หุ้น ก�รฝ�ก-ถอนเงิน ก�รกู้เงิน ท่ีสม�ชิกควรทร�บเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในก�รติดต่อกับสหกรณ์ฯ ให้รับคว�มสะดวกรวดเร็ว

 คู่มอืสม�ชิกน้ี สหกรณฯ์ ได้ปรบัปรงุและจดัพิมพ์ขึน้เปน็ครัง้ท่ี 10  แล้ว
หวังเป็นอย่�งย่ิงว่�สม�ชิกทุกท่�นจะได้รับประโยชน์จ�กคู่มือสม�ชิก
ฉบับนี้ ต�มสมควร
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สารบัญ

เรื่อง    หน้า

สหกรณ์ 
หลักก�รสหกรณ์ 6
ประเภทของสหกรณ์ 8
วัตถุประสงค์  10
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ 12
สมาชิก
ก�รสมัครเป็นสม�ชิก 16
ก�รออกจ�กสหกรณ์ฯ 18
ก�รให้ออกจ�กสหกรณ์ 18
ก�รคงสม�ชิกภ�พหลังจ�กที่ล�ออกจ�กร�ชก�รหรือง�นประจำ� 19
ก�รแก้ไขประวัติส่วนตัว 20
หุ้น    20
ประโยชน์ที่สม�ชิกจะได้รับจ�กก�รเป็นสม�ชิกสหกรณ์ฯ 21
สวัสดิก�รต่�งๆ 24
ก�รตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 28
การบริการเงินฝาก
ก�รเปิดบัญชี 29
ก�รขอสมุดใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์ 29
ก�รฝ�กเงิน  31
ก�รฝ�กด้วยเช็คธน�ค�ร 31
ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับเช็ค 32
บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ 32
ขั้นตอนก�รสอบถ�มยอดเงินฝ�กบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่�นกรุงศรีเอทีเอ็ม 34
อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์ 36
ก�รถอนเงิน  36
ก�รเขียนใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์ (ด้�นหน้�-ด้�นหลัง) 37
กรณีมอบอำ�น�จให้ผู้อื่นถอนเงินแทน 38
กำ�หนดวัน เวล� ส่งฝ�กเช็ค และถอนเงินต�มเช็ค 38
ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือ 39
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ก�รปิดบัญชี  39
เงินฝ�กประจำ� 40
ก�รเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดในบัญชีเงินฝ�ก 42
ก�รบริก�รอื่นๆ เกี่ยวกับเงินฝ�ก 42
ก�รขอให้ออกเช็คแทนก�รถอนเป็นเงินสด 42
ก�รขอหนังสือรับรองแสดงฐ�นะก�รเงิน 43
การบริการเงินกู้ 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 43
เงินกู้ส�มัญ  44
หลักประกันเงินกู้ส�มัญ 45
เอกส�รประกอบก�รขอกู้ส�มัญ 46
เงินกู้พิเศษ   46
หลักประกันเงินกู้พิเศษ 47
ที่ดินที่เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกัน 48
ก�รจัดกลุ่มหลักทรัพย์ต�มจังหวัด 49
เอกส�รประกอบคำ�ขอกู้พิเศษ 51
ขั้นตอนก�รกู้พิเศษ 52
ก�รกำ�หนดวันไปสำ�รวจหลักทรัพย์ 53
ก�รส่งคืนเงินกู้พิเศษ 54
ก�รลดหย่อนภ�ษี 55
สิทธิในก�รกู้ 
สมาชิกสมทบ 
คุณสมบัติของสม�ชิกสมทบ 57
สิทธิของสม�ชิกสมทบ 57
หลักเกณฑ์ก�รกู้ของสม�ชิกสมทบ 58
งวดชำ�ระหนี้เงินกู้ 58
ก�รส่งคืนเงินกู้ 59
เหตุที่สม�ชิกสมทบต้องออกจ�กสหกรณ์ 56
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สหกรณ์คืออะไร

 สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกันด้วยคว�มสมัครใจ
เพ่ือสนองคว�มต้องก�รและจุดมุ่งหม�ยร่วมกันท�งเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยก�รดำ�เนินวิส�หกิจที่เป็นเจ้�ของร่วมกัน และควบคุมต�มแนว
ท�งประช�ธิปไตย

 สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐ�นค่�นิยมของก�รพ่ึงพ�และรับผิดชอบตนเอง
มคีว�มเปน็ประช�ธปิไตย  คว�มเสมอภ�ค  คว�มเท่ียงธรรม  และคว�มส�มคัค ี
สม�ชิกสหกรณ์ต้ังมั่นอยู่ในค่�นิยมท�งจริยธรรมแห่งคว�มซ่ือสัตย์ เปิดเผย
รบัผิดชอบตอ่สังคมและเอือ้อ�ทรต่อผู้อืน่  ต�มแบบแผนท่ีสืบทอดม�จ�กผู้รเิริม่
ก�รสหกรณ์

หลักการสหกรณ์

1.  การเปิดรับสมาชิก  

 สหกรณเ์ปน็องคก์รแหง่คว�มสมคัรใจท่ีเปดิรบับคุคลท้ังหล�ยท่ีส�ม�รถ
ใช้บรกิ�รของสหกรณ ์ และเต็มใจรบัผิดชอบในฐ�นะสม�ชิก  เข�้เปน็สม�ชิกโดย
ปร�ศจ�กก�รกีดกันท�งเพศ สังคม เชื้อช�ติ ก�รเมือง หรือศ�สน�

2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

 สหกรณ์เป็นองค์ก�รประช�ธิปไตยท่ีควบคุมโดยมวลสม�ชิก  ผู้มีส่วนร่วม
อย่�งแข็งขันในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ท่ีได้รับ
เลือกให้เป็นผู้แทนสม�ชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสม�ชิกในสหกรณ์ขั้นปฐม
สม�ชิกมีสิทธิในก�รออกเสียงเท่�เทียมกัน (สม�ชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำ�หรับ
สม�ชิกในระดับอื่นให้ดำ�เนินก�รไปต�มแนวท�งประช�ธิปไตยเช่นกัน
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3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

 สม�ชิกสหกรณพึ์งมคีว�มเท่ียงธรรมในก�รให้  และควบคมุก�รใช้เงินทุน
ในสหกรณ์ต�มแนวท�งประช�ธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่�งน้อยส่วนหน่ึง
ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สม�ชิกจะได้ผลตอบแทนสำ�หรับ
เงินทุนต�มเง่ือนไขแห่งสม�ชิกภ�พในอัตร�ท่ีจำ�กัด (ถ้�มี) มวลสม�ชิกเป็น
ผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพ่ือจุดมุ่งหม�ยประก�รใดประก�รหน่ึงหรือ
ท้ังหมดดังต่อไปน้ี คือ เพ่ือก�รพัฒน�สหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของ
สหกรณ์ ซ่ึงส่วนหน่ึงของทุนน้ีต้องไม่นำ�ม�แบ่งปันกัน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
สม�ชิกต�มส่วนของปริม�ณธุรกิจท่ีทำ�กับสหกรณ์ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
อื่นใดที่มวลสม�ชิกเห็นชอบ

4.  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

 สหกรณ์เป็นองค์ก�รท่ีพ่ึงพ�และปกครองตนเองโดยก�รควบคุมของ
สม�ชิก ในกรณีท่ีสหกรณ์จำ�ต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์ก�รอื่นๆ
รวมถึงองค์ก�รของรัฐ หรือต้องแสวงห�ทุนจ�กแหล่งภ�ยนอก สหกรณ์ต้อง
กระทำ�ภ�ยใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่� มวลสม�ชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำ�น�จใน
ก�รควบคุมต�มแนวท�งประช�ธิปไตย และยังคงดำ�รงคว�มเป็นอิสระของ

สหกรณ์

5.  การศึกษา  การฝึกอบรม  และข่าวสาร

 สหกรณ์พึงให้ก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรมแก่มวลสม�ชิกผู้แทนจ�ก
ก�รเลือกต้ังผู้จดัก�ร และพนักง�น เพ่ือบคุคลเหล่�น้ันส�ม�รถมส่ีวนช่วยพัฒน�
สหกรณ์ของตนได้อย่�งมีประสิทธิผล และส�ม�รถให้ข่�วส�รแก่ส�ธ�รณชน
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงแกเ่ย�วชน  และบรรด�ผู้นำ�ท�งคว�มคดิในเรือ่งคณุลักษณะ

และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้  

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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6.  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
 สหกรณ์ส�ม�รถให้บริก�รแก่สม�ชิกได้อย่�งมีประสิทธิผลสูงสุดและ
เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ขบวนก�รสหกรณ์ได้ โดยก�รประส�นคว�ม

ร่วมมือกันในระดับท้องถิ่นระดับช�ติ  ระดับภูมิภ�ค  และระดับน�น�ช�ติ

7.  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

 สหกรณ์พึงดำ�เนินกิจกรรมเพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนของชุมชนต�ม
นโยบ�ยที่มวลสม�ชิกให้คว�มเห็นชอบ

ประเภทของสหกรณ์

 สหกรณ์ในประเทศไทย  แบ่งออกเป็น  7  ประเภทต�มลักษณะก�ร
ประกอบอ�ชีพของบุคคล  คือ
    1.  สหกรณ์ก�รเกษตร
    2.  สหกรณ์ประมง
    3.  สหกรณ์นิคม
    4.  สหกรณ์ร้�นค้�
    5.  สหกรณ์บริก�ร
    6.  สหกรณ์ออมทรัพย์

    7.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดเป็นสถ�บันก�รเงินประเภทหน่ึง (ประก�ศ
กระทรวงก�รคลัง เรือ่ง ก�รกำ�หนดสถ�บนัก�รเงินและอตัร�สงูสุดของดอกเบีย้
ท่ีสถ�บนัก�รเงินอ�จคดิได้จ�กผู้กูยื้ม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.2526)  ซ่ึงดำ�เนินก�รโดยใช้
หลักเสรีภ�พ หลักประช�ธิปไตย หลักยุติธรรม หลักเศรษฐกิจ หลักพัฒน�
สังคม และหลักคว�มมั่นคง  เป็นองค์กรธุรกิจของสม�ชิก  ดำ�เนินก�รโดย
สม�ชิก และเพื่อประโยชน์ของสม�ชิก

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบหน่ึงและมีฐานะเป็นนิติบุคล เช่น
เดียวกับห้�งหุ้นส่วนและบริษัทท่ัวไป แต่มีคว�มแตกต่�งกันท่ีสหกรณ์ไม่
แสวงหาก�าไรสูงสุด หากแต่อ�านวยบริการทางธุรกิจแก่สมาชิกเป็นส�าคัญ
เพ่ือส่งเสริมให้สม�ชิกช่วยตนเองหรือพ่ึงตนเองได้  โดยวิธีก�รช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  เพร�ะฉะน้ันสหกรณ์จึงได้รับสิทธิพิเศษท�งกฎหม�ยบ�ง
ประก�รโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับก�รเสียภ�ษีอ�กร  ดังนี้

 1.  คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพย
สิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ กล่�วคือ เมื่อสหกรณ์ทำ�นิติกรรมใดๆ
ดังกล่�วท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้จดทะเบียนสำ�หรับก�รได้ม�  ก�รจำ�หน่�ย
ก�รยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือก�รยึดหน่วงซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังห�ริมทรัพย์ หรือ
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์ให้สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่�
ธรรมเนียม (พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  ม�ตร�  6)  

 2.  ภาษเีงนิได้นิตบิคุคล  เพร�ะว�่สหกรณไ์มร่วมอยู่ในคว�มหม�ยของ
คำ�ว�่ “บริษัทหรอืห�้งหุน้สว่นนิติบคุคล”  ต�มประมวลรษัฏ�กร  สหกรณจ์งึไมม่ี
หน้�ท่ีต้องเสยีภ�ษีเงินได้นิติบคุคล  ไมว่่�จ�กกำ�ไรสทุธหิรอืจ�กร�ยได้ใดๆ  เช่น 

ดอกเบี้ยที่ได้รับจ�กเงินฝ�กธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงินอื่นใด  

 3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยท่ีสหกรณ์ได้รับ

จ�กก�รให้กู้ยืมแก่สม�ชิกหรือ  สหกรณ์อื่น  

 4.  สหกรณ์และสมาชิกได้รับยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์  สำ�หรับ
ตร�ส�รหรือหนังสือสัญญ�ต่�งๆ  ท่ีสหกรณ์ได้กระทำ�กับสม�ชิกหรือสม�ชิก
กระทำ�กับสหกรณ์ต�มประมวลรัษฏ�กร

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมฐ�นะท�งเศรษฐกิจของสม�ชิก
โดยวิธีร่วมกันดำ�เนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  ในข้อต่อไปนี้

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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  1. ส่งเสริมให้สม�ชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้ส�ม�รถสงวนส่วนแห่ง
   ร�ยได้ของตนไว้ในท�งอันมั่นคง  และได้รับประโยชน์ต�มสมควร
  2. รับฝ�กเงินจ�กสม�ชิก  หรือสหกรณ์อื่น
  3. ให้เงินกู้แก่สม�ชิก
  4. ส่งเสริมก�รช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สม�ชิก
  5. จัดห�ทุนเพื่อกิจก�รของสหกรณ์
  6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
  7. ดำ�เนินก�รให้สม�ชิกกู้ยืมเพื่อก�รเคหะ
  8. ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินหรือตร�ส�รก�รเงิน
  9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์  หรือสหกรณ์อื่น
 10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบ�ลหรือรัฐวิส�หกิจ
  11. ซื้อหุ้นของธน�ค�รซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คว�มช่วยเหลือ  
   ท�งก�รเงินแก่สหกรณ์
  12. ซื้อหุ้นของสถ�บันที่ประกอบธุรกิจอันทำ�ให้เกิดคว�มสะดวก  หรือ
   ส่งเสริมคว�มเจริญแก่กิจก�รของสหกรณ์

 13. ฝ�กหรือลงทุนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสหกรณ์

  14. ฝ�กหรือลงทุนต�มท่ีคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รสหกรณ์แห่งช�ติ
   กำ�หนด
 15. ให้สวัสดิก�รหรือก�รสงเคร�ะห์ต�มสมควรแก่สม�ชิกและครอบครัว
 16. ร่วมมือกับท�งร�ชก�ร  สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุม
   สหกรณ์ และสหกรณ์อื่น เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจก�รของ
   สหกรณ์
 17. จัดให้ได้ม� ซ้ือ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง  กู้  ยืม   
   เช่� เช่�ซ้ือ รับโอนสิทธิก�รเช่�หรือสิทธิก�รเช่�ซ้ือ จำ�นองหรือ
   จำ�นำ�  ข�ย  หรือจำ�หน่�ยด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
 18. ดำ�เนินกิจก�รอย่�งอื่นบรรด�ท่ีเกี่ยวกับหรือเน่ืองในก�รจัดให้
   สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินอื่น

 ลักษณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงิน

 1. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือตนเองและ เพื่อธุรกิจและแสวงห�กำ�ไร
   ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สูงสุด

 2. ลักษณะก�รรวม รวมคนม�กกว่�รวมทุน รวมทุนม�กกว่�รวมคน

 3. หุ้นและมูลค่�หุ้น ร�ค�หุ้นคงที่ มีอัตร�ตำ่� และ ร�ค�หุ้นเปลี่ยนแปลงต�มฐ�นะ
   ไม่จำ�กัดจำ�นวนหุ้น  เพื่อให้ ของกิจก�ร จำ�นวนหุ้นมีจำ�กัด
   ทุกคนได้มีโอก�สถือหุ้น 

 4. ก�รควบคมุ ควบคมุต�มหลักประช�ธปิไตย ควบคมุโดยอ�ศัยจำ�นวนหุน้ท่ีถือ
   1 คน 1 เสียง  มอบฉันทะ มอบฉนัทะให้ออกเสยีงแทนกนัได้
   ให้ออกเสียงแทนกันไม่ได้

  5. ก�รจัดสรร แบ่งต�มส่วนธุรกิจที่สม�ชิก แบ่งต�มจำ�นวนหุ้นที่ถือ
   ผลประโยชน์ ทำ�กับสหกรณ์ออมทรัพย์

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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       ต่อม�ปล�ยปี พ.ศ. 2503 ถึงกำ�หนดส่งคืนเงินดังกล่�วท้ังหมดต่อ
กระทรวงก�รคลัง ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยในขณะน้ัน คือ ศ�สตร�จ�รย์ศุภชัย
ว�นิชวัฒน� เลข�ธิก�รจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และศ�สตร�จ�รย์ดร.สุขุม
ศรีธัญรัตน์ สนับสนุนให้ดำ�เนินก�รจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต
สำ�หรับคนมีเงินเดือน โดยมีคว�มมุ่งหม�ยเพ่ือประกอบธุรกิจในท�งส่งเสริม
ก�รออมทรพัย์ในหมูส่ม�ชิกและช่วยให้สม�ชิกพ้นจ�กหน้ีสินซ่ึงเป็นภ�ระหนัก

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ ได้รับก�รจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันท่ี
13 มกร�คม 2504 ใช้ช่ือเมื่อแรกก่อตั้งว่� “สหกรณ์ข้�ร�ชก�รจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย จำ�กัด สินใช้” เริ่มดำ�เนินกิจก�รตั้งแต่วันท่ี 27 มกร�คม 2504
ส้ินปีแรกมีสม�ชิก 340 คน เงินให้สม�ชิกกู้ 643,605.00 บ�ท มีกำ�ไรสุทธิ
20,839.30 บ�ท ได้ทำ�ก�รเปลี่ยนชื่อ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 20 ธันว�คม 2512
เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด”
และเมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย จำ�กัด”

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

ประวัติความเป็นมา

 จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ได้รับเงินจำ�นวนหน่ึงจ�กกระทรวง
ก�รคลังเพ่ือให้กู้ยืมแก่ข้�ร�ชก�รเป็น
ก�รส่งเสริมสวัสดิก�ร แต่เงินจำ�นวนน้ี
มีเพียงประม�ณ 20,000 บ�ท ให้กู้ได้
เฉพ�ะข้�ร�ชก�รผู้น้อย

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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ส�านักงานและสาขา

 แรกเริ่มดำ�เนินก�ร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ เป็นง�นฝ�กอยู่ในแผนก
คลังของมห�วิทย�ลัยใช้สถ�นท่ีอยู่รวมกับแผนกพัสดุและหน่วยย�นยนต์ 
สำ�นักเลข�ธิก�ร จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ต่อม�ในปี 2510 ได้รับอนุญ�ตจ�ก
มห�วิทย�ลัยให้ใช้อ�ค�รจ�มจุรี 1 เป็นสำ�นักง�นใหญ่เรื่อยม�จนถึงปี 2542
ได้รับอนุญ�ตให้ใช้พ้ืนท่ีห้องอัฒจันทร์ สน�มกีฬ�จุฬ�ลงกรณ์ เป็นอีกหน่ึง
สำ�นักง�น

 จนถึงปี 2548 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ ได้รับคว�มกรุณ�จ�ก
มห�วิทย�ลัยให้ใช้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของอ�ค�รจ�มจุรี 9 เป็นสำ�นักง�นแห่งใหม่
และได้เปิดดำ�เนินก�รต้ังแต่วันท่ี 2 มกร�คม 2551 โดยได้รับพระกรุณ�ธิคุณ
จ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จฯ เปิดสำ�นักง�น
อย่�งเป็นท�งก�ร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ จึงได้คืนพ้ืนท่ีสำ�นักง�น อ�ค�ร
จ�มจุรี 1 และสำ�นักง�นสน�มกีฬ�จุฬ�ลงกรณ์แก่จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ มีพ้ืนท่ีให้บริก�รแก่สม�ชิกท่ัวท้ัง
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยดังนี้  

 สำ�นักง�นใหญ่ - อ�ค�รจ�มจุรี 9
 ส�ข� 1 - อ�ค�รจุลจักรพงษ์
 ส�ข� 2 - คณะเภสัชศ�สตร์
 ส�ข� 3 - คณะแพทยศ�สตร์
 ส�ข� 4 - อ�ค�รบรมร�ชกุม�รี คณะอักษรศ�สตร์    
 ส�ข� 5 - อ�ค�รประชุมสุข อ�ชวอำ�รุง คณะครุศ�สตร์
 ส�ข� 6 - คณะสหเวชศ�สตร์

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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โล่ครั้งที่ 1 โล่ครั้งที่ 2 โล่ครั้งที่ 3

วิสัยทัศน์

 “เป็นสหกรณ์แบบอย่�งที่มั่นคง บริห�รโปร่งใส ใส่ใจสม�ชิกและสังคม”

พันธกิจ
 1. ส่งเสริมก�รออมของสม�ชิก
 2. ส่งเสริมคว�มรู้แก่สม�ชิก กรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่
 3. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล
 4. พัฒน�ก�รให้บริก�รสม�ชิก
 5. เอื้ออ�ทรต่อชุมชน สังคม และขบวนก�รสหกรณ์

โล่รางวัลที่ได้รับ

 ì ปี 2520 สหกรณ์ดีเด่นแห่งช�ติ (ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์)
 ì ปี 2542 สหกรณ์ดีเด่นแห่งช�ติ (ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์) ครั้งที่ 2
 ì ปี 2545 สหกรณ์ที่มีก�รบริห�รระบบก�รจัดทำ�บัญชีดีเด่น
 ì ปี 2545 สหกรณ์ที่มีผลง�นดีเด่นต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในขบวนก�ร 
   สหกรณ์
 ì ปี 2548 สหกรณ์ที่มีผลก�รดำ�เนินง�นเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในด้�น
   ก�รพ่ึงพ�ตนเองและก�รช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในระดับดีเด่น
 ì ปี 2548 สหกรณ์ต้นแบบ
 ì ปี 2549 สหกรณ์ดีเด่นระดับภ�ค ภ�คกล�ง ประเภทออมทรัพย์
	 ì ปี 2553 สหกรณ์ดีเด่นระดับภ�ค ภ�คกล�ง ประเภทออมทรัพย์
	 ì ปี 2555 สหกรณ์ดีเด่นแห่งช�ติ (ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์) ครั้งที่ 3

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภ�วะและมอี�ยุไม่เกนิ 50 ปีบรบิรูณ์ ณ วันท่ีได้สิทธใินฐ�นะ
  สม�ชิก
 3. เป็นข้�ร�ชก�รพลเรอืนในมห�วทิย�ลัย  หรอืเป็นลูกจ้�งรบัเงินเดือนประจำ�
  หรือเป็นพนักง�นมห�วทิย�ลัย  หรอืเป็นพนักง�น หรอืเจ้�หน้�ท่ีท่ีเรยีกช่ือ
  เป็นอย่�งอื่นสังกัดจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย หรือเป็นเจ้�หน้�ท่ีสหกรณ์
  ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด
 4.  เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
 5.  มิได้เป็นสม�ชิกในสหกรณ์อื่น  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในก�รให้กู้ยืมเงิน

สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้

 1.  เข้�ร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอคว�มคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 2.  เข้�ชื่อเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญ
 3.  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมก�รดำ�เนินก�ร
 4. ได้รับบริก�รท�งธุรกิจและวิช�ก�รจ�กสหกรณ์ฯ
 5. สิทธิอื่นๆ ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ

หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้

 1.  ปฏิบัติต�มข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ
 2.  เข้�ร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์ฯ นัดหม�ย
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนกจิก�รของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรท่ีเข้มแขง็
 4. สอดส่องดูแลกิจก�รของสหกรณ์ฯ
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�สหกรณ์ฯ ให้เจริญรุ่งเรือง 
  และมั่นคง

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การสมัครเป็นสมาชิก
 สมคัรด้วยตนเอง ย่ืนใบสมคัรพร้อมเอกส�รได้ทุกวันทำ�ก�รของเดือนน้ันๆ
จะได้รับก�รพิจ�รณ�รับเข้�เป็นสม�ชิกในเดือนถัดไป

เอกสารประกอบการสมัคร
 1.   ใบสมัครสม�ชิก 
 2.   คำ�ขอเปิดบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ 
 3. หนังสือแสดงเจตน�ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินและส่งให้สหกรณ์ฯ
 5. สำ�เน�บัตรประช�ชน
 6.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
 7.  สำ�เน�ทะเบียนสมรส (ถ้�มี)
 8. ใบแจ้งยอดเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย  ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 1. หนังสือรับรองก�รขอสมัครเข้�เป็นสม�ชิกจ�กต้นสังกัด
 2. สำ�เน�คำ�สั่งบรรจุเป็นพนักง�น
 3. สำ�เน�สัญญ�จ้�งพนักง�นมห�วิทย�ลัย ทั้งนี้  ในก�รสมัครสม�ชิกต้อง
  -  เสียค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 100 บ�ท   
  -  เปิดบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ ไม่ตำ่�กว่� 100 บ�ท

 บัตรประจ�าตัวสมาชิก  :  -  เมื่อเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ฯ แล้ว ส�ม�รถทำ�
บัตรสม�ชิก (หรือบัตรเอทีเอ็มกรุงศรีฯ) โดย เตรียมรูปถ่�ย 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป,
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว / และสำ�เน�หน้�สมุดคู่ฝ�กออมทรัพย์สหกรณ์ฯ หรือใบ
รบัเงินสหกรณ์ฯ ติดต่อได้ท่ีธน�ค�รกรงุศรฯี ส�ข�สะพ�นเหลือง หรอืส�ข�ย่อย
ซอยจุฬ�ฯ 42 ส�ม�รถเปิดบัญชีเงินฝ�กกับธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� (มห�ชน)
จำ�กดั เพ่ือทำ�บตัรเอทีเอม็ ซ่ึงส�ม�รถเบกิเงินจ�กบญัชีออมทรพัย์ของสหกรณ์ฯ
ผ่�นตู้เอทีเอ็มของธน�ค�รกรุงศรีฯ ได้ โดยไม่เสียค่�ธรรมเนียมและส�ม�รถ
นำ�ม�ใช้เป็นบัตรประจำ�ตัวสม�ชิกของสหกรณ์ฯ ได้อีกเช่นกัน

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

 1. ต�ย
 2. วิกลจริต
 3. ล�ออกจ�กสหกรณ์ฯ
 4. ต้องคำ�พิพ�กษ�ให้ล้มละล�ย
 5. ถูกออกจ�กร�ชก�รหรือง�นประจำ�โดยมีคว�มผิด
 6.  ถูกให้ออกจ�กสหกรณ์ฯ
 7.  ล�ออกจ�กร�ชก�รหรือง�นประจำ�โดยไม่มีคว�มผิด และมีอ�ยุก�รเป็น 
   สม�ชิกไม่ถึง 10 ปี
   - เมือ่ออกจ�กสม�ชิก  ต้องปิดบญัชีทุกประเภทในสหกรณ์ฯ และถอนหุน้
    ทั้งหมด
   - ผู้ท่ีล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิก  ห�กประสงค์จะสมคัรเข้�ม�ใหม่ สหกรณ์ฯ
    จะพิจ�รณ�รบัเข้�เป็นสม�ชิกได้อกีเพียงครัง้เดียว ท้ังน้ี ต้องล�ออกครบ
    2 ปีแล้ว จึงจะส�ม�รถสมัครใหม่ได้ และต้องเสียค่�ธรรมเนียมใน
    ก�รสมัคร 1,000 บ�ท 
   - สม�ชิกผู้ไม่มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ฯ ท้ังในฐ�นะผู้กู ้หรือผู ้คำ้�ประกัน
    อ�จล�ออกจ�กสหกรณ์ฯ ได้โดยแสดงคว�มจำ�นงเป็นหนังสือต่อ
    คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

 การให้ออกจากสหกรณ์ฯ

สม�ชิกอ�จถูกให้ออกจ�กสหกรณ์ฯ ด้วยเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
 1. ไม่ลงล�ยมอืช่ือในทะเบยีนสม�ชิก หรอืไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้� หรอื
  ถือหุ้นครั้งแรก อย่�งน้อยในอัตร�ร้อยละสี่ของเงินได้ร�ยเดือนของตน 

 2. ข�ดส่งเงินค่�หุ้นร�ยเดือนถึงส�มงวดติดต่อกัน หรือข�ดส่งรวมถึง
  หกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
 3. นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดคว�มมุ่งหม�ยที่ให้กู้นั้น 
 4.  ไม่จัดก�รแก้ไขหลักประกัน (สำ�หรับเงินกู้) ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภ�ยใน
  เวล�ที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รกำ�หนด 

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 5. ค้�งส่งเงินงวดชำ�ระหน้ี (ไม่ว่�ต้นเงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวล�ถึงสองเดือน
  หรือผิดนัดก�รส่งเงินงวดชำ�ระหน้ีดังว่�น้ันถึงส�มคร�ว สำ�หรับเงินกู้
  ร�ยหนึ่ง 
 6. ไม่ให้ข้อคว�มจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์ฯ เมื่อสมัครเข้�เป็น
  สม�ชิก หรือเมื่อจะก่อคว�มผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ ในฐ�นะผู้กู้หรือ
  ผู้คำ้�ประกัน หรือเมื่อมีคว�มผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ อยู่แล้ว 
 7. จงใจฝ่�ฝืนข้อบงัคบั หรอืระเบยีบ หรอืมติของสหกรณ์ฯ  หรอืพฤติกรรมใดๆ
  อันเป็นเหตุให้เห็นว่�ไม่ซ่ือสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
  สหกรณ์ฯ ไม่ว่�โดยประก�รใดๆ 
  เมื่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รได้สอบสวนพิจ�รณ� ปร�กฏว่�สม�ชิกมี
เหตุใดๆ ดังกล่�วข้�งต้นน้ี และได้ลงมติให้สม�ชิกออกโดยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่�สองในส�มแห่งจำ�นวนกรรมก�รดำ�เนินก�ร ท่ีประชุมแล้ว กเ็ป็นอนั
ถือว่�สม�ชิกนั้นถูกให้ออกจ�กสหกรณ์ฯ

การคงสมาชิกภาพหลังจากที่ลาออกจากราชการหรืองานประจ�า

  สม�ชิกท่ีล�ออกจ�กร�ชก�รหรือง�นประจำ�โดยไม่มีคว�มผิด และท่ี
มอี�ยุก�รเป็นสม�ชิกครบ 10 ปีขึน้ไป ถ้�มไิด้ล�ออกจ�กสหกรณ์ฯ  ด้วยกใ็ห้ถือว่�
เป็นสม�ชิกอยู่ 

   สม�ชิกท่ีออกจ�กร�ชก�รและรับเงินบำ�น�ญต�มกฎหม�ยว่�ด้วย

บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�รและรับบำ�น�ญท�งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย หรือ

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รและไม่ใช่ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

   เมื่อยินยอมให้ สหกรณ์ฯ หักเงินบำ�น�ญ ณ ที่จ่�ยหรือหักเงินจ�กบัญชี

ออมทรัพย์ของตนเป็นเงินค่�หุ ้นร�ยเดือนและ/หรือเงินงวดชำ�ระหน้ี ก็ให้มี

สิทธิและหน้�ที่ในฐ�นะสม�ชิกทุกประก�ร

  สมาชกิท่ีออกจากราชการหรืองานประจ�าถ้ามีอายสุมาชิกไม่ครบ  10  ปี
ให้หมดสภาพจากการเป็นสมาชิกทันท ี

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การแก้ไขประวัติส่วนตัว 
  ก�รเปล่ียนคำ�นำ�หน้�  ยศ   ตำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร   ช่ือ  น�มสกลุ  ย้�ยสังกดั
ย้�ยท่ีอยู่ ฯลฯ ส�ม�รถแก้ไขได้โดยก�รทำ�บนัทึก (ต�มแบบพิมพ์ของสหกรณ์ฯ)
พร้อมแนบหลักฐ�นของท�งร�ชก�รเกี่ยวกับก�รเปล่ียนแปลงน้ันๆ ส่งได้ท่ี
สหกรณ์ฯ สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี 9 และทุกส�ข�

หุ้น
  สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราร้อยละส่ีของเงินได้
รายเดือนของตนเองเป็นอย่างน้อย โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ท่ีจ่าย
ทุกเดือน
 ì สม�ชิกแต่ละคนจะถือหุ้นเกนิกว่�หน่ึงในห้�ของจำ�นวนหุน้ท้ังหมดไม่ได้
 ì	สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลให้เป็นร�ยวัน
	 ì	สม�ชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้
 ì	สม�ชิกจะถอนหุ้นของตนบ�งส่วนหรือท้ังหมดในระหว่�งท่ีตนเป็น
  สม�ชิกอยู่ไม่ได้
 ì	ผู้ท่ีขอล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิก ส�ม�รถขอคงค่�หุ้นของตนไว้จนถึง
  สิ้นปีบัญชีเพ่ือจะได้รับเงินปันผลสำ�หรับปีน้ัน แต่ถ้�ถอนหุ้นก่อนสิ้นปี
  บัญชีจะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่�งใด

 1.  การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน 
  สม�ชิกส�ม�รถขอส่งเงินค่�หุน้ร�ยเดือนเพ่ิมม�กกว่�ร้อยละสีข่องเงินได้
ร�ยเดือน แต่ไม่เกนิร้อยละเก้�สบิของเงินได้ร�ยเดือน  โดยแสดงคว�มจำ�นงเป็น
หนังสอืต่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำ�ก�รของเดือนและมผีล
ในเดือนน้ันๆ

 2.  การลดเงินค่าหุ้นรายเดือน
  สม�ชิกท่ีส่งเงินค่�หุ้นร�ยเดือนม�กกว่�ร้อยละส่ีของเงินได้ร�ยเดือน
ส�ม�รถขอลดเงินค่�หุ้นร�ยเดือนลงม�ได้ ท้ังน้ี เมื่อลดแล้วต้องคงเหลือส่ง
ค่�หุน้ร�ยเดือนไม่น้อยกว่�ร้อยละส่ีของเงินได้ร�ยเดือน  โดยแจ้งคว�มจำ�นงต่อ
สหกรณ์ฯ กำ�หนดได้ทุกวันทำ�ก�รของเดือนและมีผลในเดือนนั้นๆ
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 3.  การเพิ่มหุ้น 
  นอกจ�กหุ้นท่ีสม�ชิกส่งเป็นร�ยเดือนแล้ว สม�ชิกยังส�ม�รถถือหุ้น
เพิ่มขึ้นอีกได้เป็นครั้งคร�ว โดยเพียงแจ้งคว�มจำ�นงต่อสหกรณ์ฯ เจ้�หน้�ที่จะ
ดำ�เนินก�รเพ่ิมหุ้นให้กับสม�ชิกโดยโอนเงินจ�กบัญชีออมทรัพย์ของสม�ชิก
ไปเพ่ิมหุ้นสม�ชิกต�มท่ีได้แจ้งคว�มจำ�นง ท้ังน้ีสม�ชิกท่ีมีคว�มประสงค์
เพ่ิมหุ้นเมื่อเพ่ิมแล้วจะต้องมีหุ้นรวมไม่เกินจำ�นวนท่ีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
กำ�หนด 

 4.  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนกรณีที่สมาชิกไม่มีเงินให้หัก ณ ที่จ่าย 
  เมือ่สม�ชิกมคีว�มจำ�เป็นและไม่มเีงินให้หกั  ณ  ท่ีจ่�ยช่ัวคร�ว  สม�ชิก
ต้องแจ้งคว�มจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมก�รฯ เพื่อขออนุมัติหักเงินค่�หุ้น
ร�ยเดือนจ�กบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ของสม�ชิกผู้นั้น

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

 ì เงินปันผล 

  เมือ่สิน้ปีบญัชีและผลก�รดำ�เนินง�นมกีำ�ไร   สหกรณ์ฯ จะจดัก�รประชุมใหญ่
และจัดสรรกำ�ไรสุทธิ จ่�ยเป็นเงินปันผลต�มหุ้นท่ีชำ�ระแล้วให้แก่สม�ชิกใน
อัตร�ไม่เกินอัตร�สูงสุดท่ีกำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง โดยคิดให้เป็นร�ยวัน
ซ่ึงสม�ชิกจะได้รับเงินปันผลต�มหุ้นเต็มจำ�นวน เงินปันผลท่ีได้รับน้ี สม�ชิก
ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้ด้วย 

 ì เงินเฉลี่ยคืน 

  เมือ่สิน้ปีบญัชีและก�รดำ�เนินก�รมกีำ�ไร สหกรณ์ฯ จะจดัก�รประชุมใหญ่
และจัดสรรกำ�ไรสุทธิ จ่�ยเงินเฉล่ียคืนให้แก่สม�ชิกต�มส่วนจำ�นวนรวมของ
ดอกเบีย้เงินกูท่ี้สม�ชิกได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ในระหว่�งปี อตัร�เงินเฉล่ียคนือ�จ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องเท่�กันทุกปี

 สม�ชิกท่ีผิดนัดก�รส่งเงินงวดชำ�ระหน้ีในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืน
สำ�หรบัปีน้ัน 
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	 ì ดอกเบี้ยเงินฝาก 
  สม�ชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝ�กในอัตร�ท่ีสูงกว่�หรืออย่�งน้อย
เทียบเท่�อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์โดยท่ัวไป และดอกเบี้ย
เงินฝ�กออมทรัพย์ยังได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้อีกด้วย 

 ì ดอกเบี้ยเงินกู้ 
  สหกรณ์ฯ  คดิดอกเบีย้เงินกูแ้ก่สม�ชิกในอตัร�ท่ีตำ�่เพ่ือช่วยเหลือสม�ชิก 
ทั้งน้ีให้เป็นไปต�มประก�ศอัตร�ดอกเบี้ยของสหกรณ์ฯ
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ì สวัสดิการต่างๆ 
  สหกรณ์จัดสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิก ดังนี้

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก

	ที่	 รายการ	 หลักเกณฑ์	 เอกสารประกอบ
	1.	 เงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา	 *ตามประกาศของสหกรณ์	 *	ตามประกาศของสหกรณ์
  * ทุนส่งเสริมการศึกษา  * ทุนเรียนดี

 2. ทนุสวัสดิการสมาชกิเพือ่ สวัสดิการส�าเร็จการศึกษา ปริญญาละ 1,000 บาท ตั้งแต ่ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ระดับปริญญาตรีขึ้นไปยื่นเอกสาร ส�าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมแสดงฉบับจริง
      รับสวัสดิการหลังจากรับปริญญาบัตร ส�าเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมแสดงฉบับจริง

 3. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว  ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ภายใน 120 วัน นับจากวันลา  ส�าเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบราชการ   
      สิกขาบท   หรือ ส�าเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมบท

	4.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์	 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 	หลักฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์	หรือหลักฐานที่แสดงว่า	 	
		 	 	 		 เดินทางกลับ	 	 	 	 ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 5. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ สนับสนุน 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว	ภายใน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
  การปฏิบัติธรรม   120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุด วุฒิบัตรจากสถานที่ปฏิบัติธรรม หรือหนังสืออนุญาตเข้ารับการปฏิบัติธรรม
      การปฏิบัติธรรม โดยระยะเวลา     
      ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	5	วัน	4	คืน

	6.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส	 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วัน ส�าเนาทะเบียนสมรส 
      จดทะเบียนสมรส 	ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส

 7. ทุนสวัสดิการสมาชิกส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 5,000	บาท	เมื่อมีอายุครบ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      50	ปีบริบูรณ์		แต่ไม่ถึง	51	ป ี ส�าเนาทะเบียนบ้าน
         ค�ารับรองของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นหรือกรรมการประจ�าเขต

 8. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรับขวัญ 1,000 บาท ภายใน 120 วัน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
  ทายาทใหม่   นับตั้งแต่คลอดบุตร ส�าเนาใบสูติบัตร
         ส�าเนาทะเบียนสมรสหรือส�าเนาเอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย

 9. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบ�าเหน็จ 2,000-35,000 บาท ภายใน 120 วนั ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      นบัตัง้แต่วันทีพ้่นจากหน้าท่ีงานประจ�า ส�าเนาค�าสั่งหรือประกาศให้ลาออกจากราชการหรืองานประจ�า

	10.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์	 10,000 บาทต่อศพ ภายใน 120 วัน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
  ศพบิดา มารดา   นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม **สมาชิก ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
      ทุกคนที่เป็นบุตร	ต้องยื่นเอกสารขอรบั ส�าเนาใบมรณบัตร
      สวัสดกิาร โดยบดิามารดา ทีถึ่งแก่กรรม เอกสารการเปลี่ยนแปลงนามสกุลของสมาชิกหรือของผู้ถึงแก่กรรม
        ต้องไม่เป็นสมาชิกหรอืคู่สมรสของสมาชิก  (กรณีนามสกุลไม่ตรงกัน)
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	ที่	 รายการ	 หลักเกณฑ์	 เอกสารประกอบ
	1.	 เงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา	 *ตามประกาศของสหกรณ์	 *	ตามประกาศของสหกรณ์
  * ทุนส่งเสริมการศึกษา  * ทุนเรียนดี

 2. ทนุสวัสดกิารสมาชิกเพือ่ สวัสดิการส�าเร็จการศึกษา ปริญญาละ 1,000 บาท ต้ังแต ่ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ระดับปริญญาตรีขึ้นไปยื่นเอกสาร ส�าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมแสดงฉบับจริง
      รับสวัสดิการหลังจากรับปริญญาบัตร ส�าเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมแสดงฉบับจริง

 3. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว  ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ภายใน 120 วัน นับจากวันลา  ส�าเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบราชการ   
      สิกขาบท   หรือ ส�าเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมบท

	4.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์	 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 	หลักฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์	หรือหลักฐานที่แสดงว่า	 	
		 	 	 		 เดินทางกลับ	 	 	 	 ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 5. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ สนับสนุน 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว	ภายใน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
  การปฏิบัติธรรม   120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุด วุฒิบัตรจากสถานที่ปฏิบัติธรรม หรือหนังสืออนุญาตเข้ารับการปฏิบัติธรรม
      การปฏิบัติธรรม โดยระยะเวลา     
      ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	5	วัน	4	คืน

	6.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส	 1,000	บาท	เพียงครั้งเดียว ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วัน ส�าเนาทะเบียนสมรส 
      จดทะเบียนสมรส 	ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส

 7. ทุนสวัสดิการสมาชิกส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 5,000	บาท	เมื่อมีอายุครบ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      50	ปีบริบูรณ์		แต่ไม่ถึง	51	ป ี ส�าเนาทะเบียนบ้าน
         ค�ารับรองของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นหรือกรรมการประจ�าเขต

 8. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรับขวัญ 1,000 บาท ภายใน 120 วัน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
  ทายาทใหม่   นับตั้งแต่คลอดบุตร ส�าเนาใบสูติบัตร
         ส�าเนาทะเบียนสมรสหรือส�าเนาเอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย

 9. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบ�าเหน็จ 2,000-35,000 บาท ภายใน 120 วัน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      นบัต้ังแต่วันทีพ้่นจากหน้าท่ีงานประจ�า ส�าเนาค�าสั่งหรือประกาศให้ลาออกจากราชการหรืองานประจ�า

	10.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์	 10,000 บาทต่อศพ ภายใน 120 วัน ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
  ศพบิดา มารดา   นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม **สมาชิก ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
      ทุกคนที่เป็นบุตร	ต้องยื่นเอกสารขอรบั ส�าเนาใบมรณบัตร
      สวัสดิการ โดยบดิามารดา ทีถึ่งแก่กรรม เอกสารการเปลี่ยนแปลงนามสกุลของสมาชิกหรือของผู้ถึงแก่กรรม
        ต้องไม่เป็นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก  (กรณีนามสกุลไม่ตรงกัน)
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11.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 เมื่อมีอายุครบ	61	ปีขึ้นไป	ยื่นเอกสาร	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
		 อายุตั้งแต่	61-69	ปี	 ได้รับปีละ	 8,400	 บาท	 ขอรับเงินสวัสดิการครั้งแรกและสหกรณ์	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  อายุตั้งแต่ 70-79 ปี ได้รับปีละ 9,600 บาท จะจ่ายให้เป็นรายปีจนกว่าจะถึงแก่กรรม
  อายุตั้งแต่ 80-89 ปี ได้รับปีละ 10,800 บาท
  อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ได้รับปีละ 13,200 บาท

 12. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล คืนละ	400	บาท	ภายใน	120	วัน	นบัต้ังแต่ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ออกจากสถานพยาบาล	ซึ่งเป็นคนไข้ ส�าเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรอง	 	
      ในต้ังแต่	3	คืนข้ึนไป	แต่ไม่เกิน	30	คืน	 	 การเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า	3	คืน

	13.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	 ภายใน	180	วัน	นับตั้งแต่วันที่ศาล	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
		 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	สูญเสียอวัยวะ	และ/หรือ	 มีค�าสั่ง	แต่งตั้งผู้อนุบาล	และ/หรือ	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  สูญเสียสายตา    สูญเสียอวัยวะ และ/หรือสูญเสีย ใบรับรองแพทย์
  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  100,000 บาท สายตา
  กรณีสูญเสียอวัยวะ และ/หรือสูญเสียสายตา ดังนี้
   - มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ   50,000   บาท
   - เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 50,000   บาท
   - สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง   50,000   บาท

	14.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับ	 ภายใน	180	วัน		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
		 การศพและประสบอุบัติเหตุ	(เงินสงเคราะห์ศพ	 นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  เดือนละ 1,000 บาท ตามจ�านวนเดือนที่เป็น    ส�าเนาใบมรณบัตร
  สมาชิกบวกอีก 100,000 บาท รวมกันแล้ว    ส�าเนาหนังสือรับรองการตาย
		 ไม่เกิน	500,000	บาท	คู่สมรสได้รับ	1/2	ของ	 	 	 	 ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส	กรณีคู่สมรสเสียชีวิต
  สิทธิ์สมาชิก และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
		 ได้รับ	1/4	ของสิทธิ์สมาชิก	และเงินสงเคราะห์
  สมาชิกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน
  500,000 บาท)

	15.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่	 ภายใน	120	วัน	นับตั้งแต่วันที่	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  
  ประสบสาธารณภัย ประสบสาธารณภัย ประสบสาธารณภัย 	ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คัดจากส�านักงานเขต	
  - กรณีธรณีพิบัติภัย  ไม่เกิน  20,000 บาท - กรณีสมาชิกมีชื่อเป็นผู้อาศัย  โดยสมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบสาธารณภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อ 
  - กรณีอุทกภัย       ไม่เกิน  20,000 บาท ให้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการไม่เกิน  กันไม่น้อยกว่า 180 วันนับถึงวันที่ประสบสาธารณภัย
		 -	กรณีวาตภัย						ไม่เกิน		20,000	บาท	 กึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้างต้น	 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ   
		 -	กรณีอัคคีภัย	(มีประกันอัคคีภัย)	 -	พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการ	 รูปถ่ายแสดงความเสียหายอย่างน้อย	4	รูป	ดังนี้
		 		ไม่เกิน	50,000	บาท	 		 ตามสัดส่วนของความเสียหาย	 	 -	ต้องแสดงให้เห็นถึงความเสียหายภายในและภายนอกตัวบ้าน
		 -	กรณอีคัคีภยั	(ไม่มปีระกันอคัคีภยั)	 	 	 	 	 -	ต้องเห็นเลขทีบ้่านทีเ่กิดความเสยีหายชัดเจน
    ไม่เกิน 100,000 บาท      ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ของเจ้าบ้าน	และ
		 	 	 		 	 	 	 	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	ที่คัดจากส�านักงานเขตของเจ้าบ้าน
		 	 	 		 	 	 	 	 (ในกรณีสมาชิกเป็นคู่สมรสของเจ้าบ้าน)

	ที่	 รายการ	 หลักเกณฑ์	 เอกสารประกอบ  

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด

26



11.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 เมื่อมีอายุครบ	61	ปีขึ้นไป	ยื่นเอกสาร	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
		 อายุตั้งแต่	61-69	ปี	 ได้รับปีละ	 8,400	 บาท	 ขอรับเงินสวัสดิการครั้งแรกและสหกรณ์	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  อายุตั้งแต่ 70-79 ปี ได้รับปีละ 9,600 บาท จะจ่ายให้เป็นรายปีจนกว่าจะถึงแก่กรรม
  อายุตั้งแต่ 80-89 ปี ได้รับปีละ 10,800 บาท
  อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ได้รับปีละ 13,200 บาท

 12. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล คืนละ	400	บาท	ภายใน	120	วัน	นบัต้ังแต่ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
      ออกจากสถานพยาบาล	ซึ่งเป็นคนไข้ ส�าเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรอง	 	
      ในต้ังแต่	3	คืนข้ึนไป	แต่ไม่เกิน	30	คืน	 	 การเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า	3	คืน

	13.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	 ภายใน	180	วัน	นับตั้งแต่วันที่ศาล	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
		 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	สูญเสียอวัยวะ	และ/หรือ	 มีค�าสั่ง	แต่งตั้งผู้อนุบาล	และ/หรือ	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  สูญเสียสายตา    สูญเสียอวัยวะ และ/หรือสูญเสีย ใบรับรองแพทย์
  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  100,000 บาท สายตา
  กรณีสูญเสียอวัยวะ และ/หรือสูญเสียสายตา ดังนี้
   - มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ   50,000   บาท
   - เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 50,000   บาท
   - สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง   50,000   บาท

	14.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับ	 ภายใน	180	วัน		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
		 การศพและประสบอุบัติเหตุ	(เงินสงเคราะห์ศพ	 นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  เดือนละ 1,000 บาท ตามจ�านวนเดือนที่เป็น    ส�าเนาใบมรณบัตร
  สมาชิกบวกอีก 100,000 บาท รวมกันแล้ว    ส�าเนาหนังสือรับรองการตาย
		 ไม่เกิน	500,000	บาท	คู่สมรสได้รับ	1/2	ของ	 	 	 	 ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส	กรณีคู่สมรสเสียชีวิต
  สิทธิ์สมาชิก และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
		 ได้รับ	1/4	ของสิทธิ์สมาชิก	และเงินสงเคราะห์
  สมาชิกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน
  500,000 บาท)

	15.	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่	 ภายใน	120	วัน	นับตั้งแต่วันที่	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  
  ประสบสาธารณภัย ประสบสาธารณภัย ประสบสาธารณภัย 	ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คัดจากส�านักงานเขต	
  - กรณีธรณีพิบัติภัย  ไม่เกิน  20,000 บาท - กรณีสมาชิกมีชื่อเป็นผู้อาศัย  โดยสมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบสาธารณภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อ 
  - กรณีอุทกภัย       ไม่เกิน  20,000 บาท ให้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการไม่เกิน  กันไม่น้อยกว่า 180 วันนับถึงวันที่ประสบสาธารณภัย
		 -	กรณีวาตภัย						ไม่เกิน		20,000	บาท	 กึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้างต้น	 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ   
		 -	กรณีอัคคีภัย	(มีประกันอัคคีภัย)	 -	พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการ	 รูปถ่ายแสดงความเสียหายอย่างน้อย	4	รูป	ดังนี้
		 		ไม่เกิน	50,000	บาท	 		 ตามสัดส่วนของความเสียหาย	 	 -	ต้องแสดงให้เห็นถึงความเสียหายภายในและภายนอกตัวบ้าน
		 -	กรณอีคัคภียั	(ไม่มปีระกันอคัคีภยั)	 	 	 	 	 -	ต้องเห็นเลขท่ีบ้านทีเ่กิดความเสยีหายชัดเจน
    ไม่เกิน 100,000 บาท      ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ของเจ้าบ้าน	และ
		 	 	 		 	 	 	 	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	ที่คัดจากส�านักงานเขตของเจ้าบ้าน
		 	 	 		 	 	 	 	 (ในกรณีสมาชิกเป็นคู่สมรสของเจ้าบ้าน)

	ที่	 รายการ	 หลักเกณฑ์	 เอกสารประกอบ  

คู่มอืสมาชกิ
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การท�าหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

  สม�ชิกอ�จทำ�หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหล�ยคน  เพื่อให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ ซ่ึงตนมอียู่ในสหกรณ์ฯ ในเมือ่ตนต�ยน้ัน มอบให้สหกรณ์ฯ ถือไว้กไ็ด้ 
หนังสอืแสดงเจตน�ต้ังผู้รบัโอนประโยชน์ดังว่�น้ี ต้องทำ�ต�มลักษณะพินัยกรรม
แบบธรรมด�หรือแบบเอกส�รเขยีนเองท้ังฉบบัแบบพิมพ์ขอได้ท่ีสหกรณ์ทุกส�ข�
  ถ้�สม�ชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงหนังสือแสดงเจตน�
ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทำ�ไว้แล้วกต้็องทำ�เป็นหนังสอืต�มลักษณะดังกล่�วใน
วรรคก่อน  มอบให้สหกรณ์ฯ ถือไว้
  เมื่อสม�ชิกต�ย สหกรณ์ฯ จะจ่�ยเงินค่�หุ้น เงินรับฝ�ก เงินปันผล เงิน
เฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรด�ท่ีสม�ชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์ฯ คืนให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้หรอืถ้�มไิด้ต้ังไว้  กค็นืให้แก่บคุคลท่ีได้นำ�หลักฐ�นม�แสดง
ให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รว่�เป็นท�ย�ท
  ถ้�สม�ชิกไม่ได้หนังสือแสดงเจตน�ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์ฯ
จะคืนเงินดังกล่�วให้แก่บคุคลท่ีได้นำ�หลักฐ�นครบถ้วนสมบรูณ์ม�แสดงแก่คณะ
กรรมก�รดำ�เนินก�รดำ�เนินก�รว่�เป็นท�ย�ทผู้มสิีทธไิด้รบัเงินจำ�นวนดังกล่�ว

การให้บริการแก่สมาชิก
 สหกรณ์ฯ  เก็บเงินออมให้สม�ชิกในลักษณะของหุ้นดังได้กล่�วม�แล้ว
ในเรื่องของหุ้น และยังมีบริก�รด้�นอื่นอีก คือ

การรับฝากเงิน มี 2 ประเภท คือ 

 1. เงินฝ�กออมทรัพย์
 2. เงินฝ�กประจำ�  

เงินฝากออมทรัพย์ 
 เงินฝ�กออมทรพัย์  คอืเงินฝ�กประเภทท่ีไม่ได้กำ�หนดระยะเวล�ในก�รฝ�ก
จะฝ�กหรือถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวล�ทำ�ก�ร มีลักษณะคล้�ยเงินฝ�ก
กระแสร�ยวนัของธน�ค�รพ�ณชิย์ แต่มดีอกเบีย้ให้ และใช้ใบถอนเงินแทนเช็ค
ธน�ค�ร และมีสมุดร�ยง�นเงินฝ�กออมทรัพย์บันทึกข้อมูลก�รฝ�ก-ถอน 

คู่มอืสมาชกิ
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ตัวอย่าง สมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย์

การเปิดบัญชี 

  สม�ชิกท่ีมคีว�มประสงค์จะขอเปิดบญัชีเงินฝ�กออมทรพัย์ ให้กรอกแบบ
พิมพ์ก�รเปิดบญัชีและบตัรตัวอย่�งล�ยมอืช่ือ ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเงินฝ�ก
ครัง้แรกต้องไม่น้อยกว่� 100 บ�ท จะเป็นเงินสดหรอืเช็ค ธน�ค�รกไ็ด้  กรณเีป็น
ก�รเปิดบัญชีด้วยเช็คธน�ค�รต้องเปิดบัญชีนำ�ฝ�กเช็คก่อน 10.30 น. พร้อมรับ
สมุดใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์ และสมุดร�ยง�นเงินฝ�กออมทรัพย์

 การขอสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย์เล่มใหม่ 

  สม�ชิกท่ีต้องก�รสมุดใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์เล่มใหม่ ให้ใช้แบบ
พิมพ์ขอสมุดใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในแผ่นท่ี 23 ของสมุดใบถอน
เงินฝ�กออมทรัพย์ทุกเล่ม 

  แต่ถ้�ผู้ฝ�กไม่นำ�แบบพิมพ์ดังกล่�วม� จะต้องกรอกแบบพิมพ์ขอสมุด
ใบถอนเงินฝ�กออมทรพัย์ และชำ�ระค่�ธรรมเนียมต�มประก�ศสหกรณ์ฯ  สำ�หรบั
ก�รขอสมุดใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์

ตัวอย่าง  แบบพิมพ์ขอสมุด ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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ตัวอย่าง สมุดรายงานฝากออมทรัพย์

ตัวอย่าง ใบฝากเงินสด

การฝากเงิน ท�าได้  ดังนี้

วิธีท่ี 1 ฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่ท�าการและสาขาต่างๆ  ของสหกรณฯ์

  นำ�ฝ�กด้วยเงินสด, ใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์ (เปรียบเสมือนเงินสด
เช่นกนั)  ฝ�กเข้�บญัชีเงินฝ�กออมทรพัย์ให้สม�ชิกเขยีนใบฝ�กเงินสดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนส่งพร้อมกับเงินสดหรือใบถอนฯ ท่ีต้องก�รนำ�ฝ�กให้แก่เจ้�หน้�ท่ี
ก�รเงินสหกรณ์ฯ

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การฝากด้วยเช็คธนาคาร 
  ก�รนำ�เช็คธน�ค�รเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ให้สม�ชิกเขียนใบ
ฝ�กเช็คให้ถูกต้องครบถ้วนส่งพร้อมกับเช็คท่ีต้องก�รนำ�ฝ�ก จะต้องนำ�ฝ�ก
ก่อนเวล� 10.30 น. ของวันทำ�ก�ร โดยสหกรณ์ฯ จะบันทึกยอดเงินฝ�กให้
ท่�นในวันน้ันสม�ชิกส�ม�รถถอนเงินจ�กยอดเงินฝ�กดังกล่�วได้ประม�ณ
14.30 น. ของวนัทำ�ก�รถัดไป ถ้�นำ�ฝ�กหลังเวล� 10.30 น. สหกรณ์ฯ จะบนัทึก
ยอดเงินฝ�กให้ท่�นในวันทำ�ก�รถัดไป (กรณีน้ีสม�ชิกส�ม�รถ ถอนเงินจ�ก
ยอดเงินฝ�กดังกล่�วได้อีกสองวันทำ�ก�รในเวล�ประม�ณ 14.30 น.)

ตัวอย่าง ใบฝากเช็ค

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับเช็ค 

 1. เช็คส่ังจ่�ยเงินสด  บคุคล  นิติบคุล  เป็นเช็คขดีคร่อมธรรมด� หรอื  “& CO” 
  นำ�ฝ�กเข้�บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ 
 2. เช็คสั่งจ่�ย “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด”  และ
  ขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” นำ�ฝ�กเข้�บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ 
 3.  เช็คสั่งจ่�ย บุคคล นิติบุคคล และขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY”
  นำ�ฝ�กเข้�บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่ได้ 
 4. ถ้�เป็นเช็คเงินสดและขีด “หรือผู้ถือ” ออก นำ�ฝ�กเข้�บัญชีสหกรณ์
  ออมทรัพย์ฯ ไม่ได้ (เป็นเช็คเสีย) 

วิธีท่ี 2 การฝากด้วยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร 
  ก�รโอนเงินผ่�นส�ข�ของธน�ค�รที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้ ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

	 ธนาคาร	 สาขา	 เลขที่บัญชี

	 กรุงเทพ	 สยามสแควร์	 152-0-00001-7
	 กรุงไทย		 สุรวงศ์	 023-1-19265-7
	 กสกิรไทย		 สะพานเหลอืง	 011-2-25379-3
	 ไทยพาณชิย์		 สภากาชาดไทย	 045-2-35809-1
	 กรุงศรอียุธยา		 สะพานเหลอืง	 131-1-00001-6
	 ทหารไทย		 จามจุรสีแควร์	 238-2-11007-6
	 ธนชาต	 บ�ารุงเมอืง	 214-2-13538-1
	 ธนชาต	 สยามสแควร์	 044-6-00635-5
	 ซไีอเอ็มบ	ีไทย		 มาบุญครอง	 700-2-53674-9

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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  สม�ชิกส�ม�รถนำ�ฝ�กเงินสด, เช็คธน�ค�รหรือฝ�กด้วยก�รโอนเงิน
ในบัญชีของสม�ชิกท่ีมีอยู่ในธน�ค�รน้ันๆ ม�ท่ีบัญชีเงินฝ�กของสหกรณ์ฯ
โดยเขียนใบฝ�กพร้อมสำ�เน�เพ่ือนำ�เงินเข้�บัญชีสหกรณ์ต�มเลขท่ีบัญชี
ช่ือบัญชี ธน�ค�ร และส�ข�ท่ีระบุไว้ข้�งต้น หลังจากน้ันต้องน�าส�าเนา
ใบฝากมาท่ีสหกรณ์ฯ เพื่อเขียนใบฝากเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกัน 

วิธีท่ี 3 การฝากผ่านระบบกรุงศรีเอทีเอ็ม / กรุงศรีออนไลน์ / กรุงศรีโฟน 1572 
  สม�ชิกสหกรณ์ฯ ท่ีส�ม�รถทำ�ร�ยก�รฝ�กหรือถอนเงินวิธีน้ีได้จะต้อง
มีบัตรเอทีเอ็มของธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�ท่ีเป็นบัตรสม�ชิกสหกรณ์ฯ และ

แสดงคว�มจำ�นง โดยก�รขอแบบ
พิมพ ์บัน ทึกข ้อตกลงถอนเ งิน
ฝ�กบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่�นช่องท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ของธน�ค�รกรุงศรี
อยุธย� จำ�กดั (มห�ชน) ได้ท่ีสหกรณ์

ทุกส�ข�หรือด�วน์โหลดจ�กเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ www.savings.
chula.ac.th พร้อมแนบสำ�เน�หน้�สมุดบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีฯ

ตัวอย่าง บัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ และบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  บตัรดังตัวอย่�งมปีระโยชน์ ได้แก่ เป็นบตัรประจำ�ตัวสม�ชิก,  ส�ม�รถฝ�ก
หรือถอนเงินจ�กบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ได้ และฝ�กหรือถอนจ�ก
บัญชีออมทรัพย์ของธน�ค�รกรุงศรีฯ ได้

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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ขัน้ตอนการสอบถามยอดเงนิฝากบญัชีสหกรณ์ฯ  ผ่านกรุงศรีเอทีเอ็ม
 1. เลือกร�ยก�ร “บริก�รอื่นๆ”
 2. เลือกร�ยก�ร “สหกรณ์”
 3. เลือกร�ยก�ร “เงินฝ�กสหกรณ์”
 4. เลือกร�ยก�ร “ถ�มยอดเงินฝ�กสหกรณ์”
 5. แสดงร�ยก�รยอดเงินคงเหลือ  (เป็นยอดเงินท่ีสม�ชิกทำ�ข้อตกลงฯ 
  ไว้กบัสหกรณ์)  ***สอบถามยอดเงินฝากได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน

ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านกรุงศรีเอทีเอ็ม
 1. เลือกร�ยก�ร “บริก�รอื่น ๆ”
 2. เลือกร�ยก�ร “สหกรณ์”
 3. เลือกร�ยก�ร “เงินฝ�กสหกรณ์”
 4. เลอืกรายการ  “ถอนเป็นเงนิสด”
 5. ระบุจำ�นวนเงิน
 6. เลือกร�ยก�ร “ตกลง”

 ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น
 1. เลือก “ถอนเงิน”
 2. เลือกบัญชี , จำ�นวนเงิน
 3. เลือก “ออมทรัพย์”
 4. เลือก “กรุณ�ระบุจำ�นวนเงิน”

ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านกรุงศรีเอทีเอ็ม
 1. เลือกร�ยก�ร “บริก�รอื่นๆ”
 2. เลือกร�ยก�ร “สหกรณ์”
 3. เลือกร�ยก�ร “เงินฝ�กสหกรณ์”
 4. เลือกร�ยก�ร “ฝ�กเงิน”
 5. เลือกร�ยก�ร “ออมทรัพย์”
 6. เลือกร�ยก�ร “จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย”
 7. ระบุรหัสสม�ชิก 6 หลัก และกด “ถูกต้อง”

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด

34



C
H

U
LALO

N
G

KO
RN

 U
N

IVERSITY SAVIN
G

S C
O

O
PERATIVE LIM

ITED
  - กรณีเป็นสม�ชิกสมทบรหัสขึ้นต้นด้วย “D” ให้กด 14 ต�มด้วย
   เลขสม�ชิก 5 หลัก
  - กรณีเป็นสม�ชิกสมทบรหัสขึ้นต้นด้วย “E” ให้กด 15 ต�มด้วย
   เลขสม�ชิก 5 หลัก
 8. ระบุเลขบัญชีเงินฝ�กสหกรณ์จำ�นวน 6 หลัก “XXXXXX” กด “ถูกต้อง”
 9. ระบุจำ�นวนเงินที่ต้องก�รฝ�กและกด “ถูกต้อง”
    10. รับสลิปเอทีเอ็มเก็บไว้เป็นหลักฐ�น

ขั้นตอนการฝากเงินฝากบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านกรุงศรีโฟน 1572
 1. กดหม�ยเลขโทรศัพท์ 1572
 2. กด  1  ทำ�ธุรกรรมด้�นก�รเงิน
 3. กดหม�ยเลขหน้�บตัรกรงุศรเีอทีเอม็ และกดรหสัเอทีเอม็ 4 หลักต�มด้วย
  เคร่ืองหม�ย (#)
 4. กด  4  สหกรณ์ออมทรัพย์
 5. กด    4   ฝ�กเงินเข้�บญัชีสหกรณ์ หรอืจ�กน้ันทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของระบบ 
  ห�กทำ�ร�ยก�รเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งหม�ยเลขอ้�งอิงในก�รทำ�
  ร�ยก�รเพ่ือเป็นหลักฐ�น (ในกรณีท่ีทำ�ร�ยก�รผ่�นเครื่องโทรส�ร
  ส�ม�รถขอหลักฐ�นก�รทำ�ร�ยก�รผ่�นเครือ่งโทรส�รได้)

ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านกรุงศรีโฟน 1572
 1. กดหม�ยเลขโทรศัพท์ 1572
 2. กด  1  ทำ�ธุรกรรมด้�นก�รเงิน
 3. กดหม�ยเลขหน้�บตัรกรงุศรเีอทีเอม็ และกดรหัสเอทีเอม็ 4 หลัก ต�มด้วย
  เครื่องหม�ยสี่เหลี่ยม ( # )
 4. กด  4  สหกรณ์ออมทรัพย์
 5. กด  5  ถอนเงินฝ�กบัญชีสหกรณ์
  จ�กน้ันทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของระบบห�กทำ�ร�ยก�รเรียบร้อยแล้วระบบ
จะแจ้งหม�ยเลขอ้�งองิในก�รทำ�ร�ยก�ร เพ่ือเป็นหลักฐ�น (ในกรณท่ีีทำ�ร�ยก�ร
ผ่�นเครือ่งโทรส�รส�ม�รถขอหลักฐ�นก�รทำ�ร�ยก�รผ่�นเครือ่งโทรส�รได้)

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด

35



สห
กร

ณ
์ออ

มท
รัพ

ย์จ
ุฬ�

ลง
กร

ณ
์มห

�ว
ิทย

�ล
ัย 

จำ�
กัด

ขั้นตอนการสอบถามยอดบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านกรุงศรีโฟน 1572

 1. กดหม�ยเลขโทรศัพท์ 1572
 2. กด 1 ทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน
 3. กดหม�ยเลขหน้�บตัรกรงุศรเีอทีเอม็ และกดรหสัเอทีเอม็ 4 หลัก ต�มด้วย
  เครื่องหม�ยสี่เหลี่ยม (#)
 4. กด 4 สหกรณ์ออมทรัพย์
 5. กด 2 สอบถ�มยอดเงินฝ�กบัญชีสหกรณ์

ขั้นตอนการฝากและถอนเงินแบบกรุงศรีออนไลน์
 วิธีก�รฝ�กและถอนเงินผ่�นอินเตอร์เน็ทแบงค์กิ้ง  ผู้ใช้ต้องลงทะเบียน
สมัครก่อน
 ***การท�ารายการฝากผ่านกรุงศรีฯ เอทีเอ็ม และกรุงศรีโฟน 1572 ผู้ฝาก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

  อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์ ให้เป็นไปต�มประก�ศ เรื่องอัตร�
ดอกเบี้ยเงินฝ�ก โดยสหกรณ์ฯ จะคำ�นวณดอกเบี้ยให้เป็นร�ยวันและโอน
ดอกเบี้ยเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ของสม�ชิกปีละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์
สุดท้ายของเดอืนมิถุนายนและวันจันทร์สุดท้ายของเดอืนธันวาคม ซ่ึงสม�ชิก
จะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำ�นวนโดยได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้

การถอนเงิน

 สม�ชิกเป็นเจ้�ของบัญชีเงินฝ�กประเภทออมทรัพย์  ส�ม�รถถอนเงินใน
บัญชีของตนเองเท่�ใดก็ได้  ต�มจำ�นวนเงินที่ตนมีอยู่ในบัญชี ทั้งนี้  ต้องมียอด
เงินฝ�กคงเหลือในบัญชีไม่ตำ่�กว่� 100 บ�ท เสมอ

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด

36



C
H

U
LALO

N
G

KO
RN

 U
N

IVERSITY SAVIN
G

S C
O

O
PERATIVE LIM

ITED
ตัวอย่าง ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ด้านหน้า-ด้านหลัง) 

 1. เขียน วัน เดือน ปี ที่ถอนเงิน 
 2. เขียนชื่อเจ้�ของบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์หรือชื่อบัญชีท่ีได้เปิดบัญชีไว้ 
 3.  เขียนจำ�นวนเงินทีต้องก�รถอนเป็นตัวอักษร 
 4.  เขียนจำ�นวนเงินที่ต้องก�รถอนเป็นตัวเลข 
 5. สม�ชิกลงล�ยมือชื่อให้เหมือนตัวอย่�งที่ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 6.  สม�ชิกลงล�ยมือชื่อเจ้�ของบัญชี
  (กรณีเจ้�ของบัญชีม�ถอนเงินด้วยตัวเอง) 

1

2

3

4
5

6 117

8

9

10

คู่มอืสมาชกิ
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กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมาถอนเงินแทน  ด�าเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. บัตรประจำ�ตัวเจ้�ของบัญชีและสำ�เน�บัตรพร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  (กรณีเป็นบัญชีหน่วยง�นและหรือโครงก�รได้รับก�รยกเว้นก�รแสดง
  บตัรฯ และสำ�เน�บตัรฯ)
 2. บตัรประจำ�ตัวผู้รบัมอบอำ�น�จและสำ�เน�บตัรพร้อมรบัรองสำ�เน�ถูกต้อง
 7. เขียนชื่อ-สกุลเต็มของผู้รับมอบอำ�น�จถอนเงินแทนเจ้�ของบัญชี
 8. เจ้�ของบัญชีลงล�ยมือชื่อผู้มอบอำ�น�จ
 9. ผู้รับมอบอำ�น�จลงล�ยมือชื่อรับมอบอำ�น�จ
 10. เขียนชื่อผู้รับมอบอำ�น�จด้วยตัวบรรจง
 11. ผู้รับมอบอำ�น�จลงล�ยมือชื่อรับเงินต่อหน้�เจ้�หน้�ที่สหกรณ์ฯ 
  ห�กมกี�รแก้ไขใบถอนเงินฝ�กออมทรพัย์ ผู้มอีำ�น�จส่ังจ่�ย  ต�มเง่ือนไข
ก�รสั่งจ่�ยของบัญชีต้องลงน�มกำ�กับก�รแก้ไขทุกแห่ง 
  ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์มีอายุเพียง 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบ
ถอนเงิน
  การมอบอ�านาจให้ผู้อ่ืนขอสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ จะต้องลง
ล�ยมือช่ือมอบอำ�น�จพร้อมนำ�บัตรประจำ�ตัวเจ้�ของบัญชีและสำ�เน�บัตร,
บตัรประจำ�ตวัผู้รบัมอบอำ�น�จและสำ�เน�บตัรม�แสดงแก่เจ้�หน้�ท่ีท่ีสหกรณ์ฯ
สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี  9  เท่�นั้น 

ก�าหนดวัน เวลา ส่งฝากเช็ค และถอนเงินตามเช็ค 

  ก�รใช้เช็คแทนเงินสด กเ็พ่ือให้เกดิคว�มสะดวกและปลอดภยั  จงึมกี�ร
สั่งจ่�ยเช็คแทนเงินสดเพ่ือชำ�ระบัญชีระหว่�งกัน และเช็คท่ีส่ังจ่�ยให้กันน้ัน
ก็จะเข้�สู่กระบวนก�รเรียกเก็บเงินต�มเช็ค  ซึ่งเป็นระบบก�รหักบัญชีระหว่�ง
ธน�ค�รและแต่ละธน�ค�รก็มีเวล�ปิดรับเช็คแตกต่�งกัน สำ�หรับสหกรณ์ฯ นั้น
กำ�หนดวัน เวล� ส่งฝ�กเช็คและถอนเงินต�มเช็ค ซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลดังนี้

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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***เช็คต่างจังหวัด ใช้เวลาส่งเรียกเก็บเงินประมาณ 15 วัน

 
ส่งฝาก (วันแรก)

  ก�าหนดวัน เวลา ที่จะถอนเงินตามเช็คได้

  วันท�าการของธนาคาร  วันท�าการของธนาคาร

  วันที่สอง  วันที่สาม

	 08.30	–	10.30	น.	 14.30	น.	 -
	 10.31	–	15.30	น.	 -	 14.30	น.

ตัวอย่าง  ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือ

ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือ 

  ในกรณีท่ีสม�ชิกฝ�กหรือถอนเงินด้วยตนเอง สหกรณ์ฯ จะมอบใบ
แจ้งยอด คงเหลือให้ทุกครัง้ แต่ห�กเป็นก�รมอบอำ�น�จให้ผู้อืน่ม�ฝ�กหรอืถอน
เงินแทน สหกรณ์ จะไม่ให้ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือเพร�ะถือเป็นคว�มลับของ
เจ้�ของบัญชีเท่�นั้น 

การปิดบัญชี 

  ในกรณีท่ีผู้ฝ�กมีคว�มประสงค์จะปิดบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ กระทำ�
ได้โดยกรอกแบบพิมพ์ให้ครบถ้วน (ขอได้ท่ีสหกรณ์ฯ) พร้อมกับเขียนใบถอน
เงินฝ�กออมทรัพย์ให้ถูกต้อง เว้นไว้เฉพ�ะช่องจำ�นวนเงิน เพ่ือเจ้�หน้�ท่ี
จะได้คำ�นวณดอกเบี้ยเงินฝ�กให้จนถึงวันปิดบัญชี และต้องนำ�สมุดใบถอน
เงินฝ�กออมทรัพย์ท่ีเหลือของบัญชีท่ีต้องก�รจะปิดพร้อมสมุดร�ยง�น
ยอดเงินฝ�กบัญชีนั้นๆ คืนให้สหกรณ์ฯ ด้วย 

  ก�รปิดบญัชีติดต่อเจ้�หน้�ท่ีเงินฝ�ก ทำ�ได้เฉพ�ะท่ีสหกรณ์ฯ สำ�นักง�น
อ�ค�รจ�มจุรี 9 เท่�นั้น

  ก�รปิดบญัชีกรณลี�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกติดต่อเจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยทะเบยีน
สม�ชิกที่สหกรณ์ฯ สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี  9  เท่�นั้น

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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ตัวอย่าง ใบรับเงินฝากประจ�า (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

เงินฝากประจ�า 

  เงินฝ�กประจำ� คอื เงินฝ�กท่ีมกีำ�หนดเวล�ท่ีแน่นอน  เช่น  3 เดือน, 6 เดือน
และ 12 เดือน สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ต�มระยะเวล�ฝ�กไม่น้อย
กว่�ส�มเดือนห�กฝ�กไม่ครบส�มเดือนจะไม่ได้ดอกเบี้ยต�มประก�ศของ
สหกรณ์ฯ
  สม�ชิกที่มีคว�มประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝ�กประจำ�ให้กรอกแบบพิมพ์
ก�รเปิดบัญชีและบัตรตัวอย่�งล�ยมือชื่อ (สีเหลือง) ให้ครบถ้วนถูกต้อง ขอรับ
แบบพิมพ์ได้ท่ีสหกรณ์ฯ ทุกส�ข� โดยเงินฝ�กในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่�
1,000 บ�ท (หน่ึงพันบ�ทถ้วน) สม�ชิกคนหน่ึงอ�จเปิดบัญชี 1 บัญชี หรือ
หล�ยบัญชีก็ได้
  ก�รขอเปิดและรับฝ�กบัญชีเงินฝ�กประจำ� สม�ชิกส�ม�รถติดต่อ
เจ้�หน้�ท่ีได้ทุกส�ข�
  ก�รฝ�กเงินฝ�กประจำ�ในแต่ละครัง้  ผู้ฝ�กจะต้องดำ�เนินก�รฝ�กเงินเข้�
บัญชีออมทรัพย์ก่อนแล้วจึงกรอกใบแจ้งคว�มจำ�นงของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เพ่ือนำ�ฝ�กประจำ�โดยเจ้�หน้�ท่ีจะดำ�เนินก�รตัดเงินจ�กบัญชีเงินฝ�ก
ออมทรัพย์ของสม�ชิกเข้�บัญชีเงินฝ�กประจำ� และรับใบแทนเงินฝ�กประจำ�
เก็บไว้เป็นหลักฐ�น

1 2
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5 6
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   1.  เลขที่บัญชีเงินฝ�กประจำ� 
 2.  วันที่ฝ�ก 
 3.  ชื่อบัญชีของผู้ฝ�ก 
 4.  จำ�นวนเงินที่ฝ�กเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ 
 5.  ระยะเวล�ก�รฝ�กประจำ� 
 6.  อัตร�ดอกเบี้ย 
 7.  เวล�ครบกำ�หนด 
 8.  ระบุเงื่อนไข 
 9.  ลงล�ยมือเจ้�ของบัญชี 
 10. ลงล�ยมือชื่อผู้มอบฉันทะ 
 11. ลงล�ยมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
  กรณีใบรับเงินฝ�กประจำ�สูญห�ย เจ้�ของบัญชีต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ฯ 
  เงินฝ�กประจำ�ครบกำ�หนดสหกรณ์ฯ จะจัดส่งใบแจ้งถึงผู้ฝ�กโดยตรง
เพ่ือเตอืนให้ทร�บก่อนวนัครบกำ�หนด และเมือ่ถึงวันครบกำ�หนดผู้ฝ�กจะต้องนำ�
ใบรับเงินฝ�กประจำ�ม�ติดต่อ 
  สำ�หรับเจ้�ของบัญชีท่ีมิได้ม�ติดต่อกับสหกรณ์ฯ เมื่อครบกำ�หนดระยะ
เวล�ฝ�กสหกรณ์ฯ จะนำ�ต้นเงินและดอกเบีย้เงินฝ�กประจำ� โอนเข้�บญัชีเงินฝ�ก
ออมทรัพย์ของเจ้�ของบัญชี ในวันครบกำ�หนดนั้น
  กรณีท่ีวันครบกำ�หนดตรงกับวันหยุดทำ�ก�รของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ
จะนำ�ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�โอนเข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์
ของเจ้�ของบัญชีในวันทำ�ก�รแรกถัดจ�กวันท่ีเงินฝ�กประจำ�ครบกำ�หนด
ส่วนดอกเบี้ยของเงินฝ�กประจำ�ท่ีครบกำ�หนดซ่ึงตรงกับวันหยุด สหกรณ์ฯ
จะคำ�นวณให้เป็นร�ยวันในอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์ขณะนั้น
  เจ้�ของบัญชีมีสิทธิ์ถอนคืนเงินฝ�กประจำ�ก่อนถึงกำ�หนดระยะเวล�
ฝ�กก็ได้แต่สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตร�ท่ีมีระยะเวล�ฝ�กไม่น้อยกว่�
ส�มเดือนก�รคิดดอกเบี้ยดังกล่�วน้ีคิดให้ต�มจำ�นวนเต็มเป็นหน่วยเดือนเศษ

คู่มอืสมาชกิ
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ของเดือนไม่นำ�ม�คิดในก�รรับคืนเงินฝ�กประจำ�ผู้มีอำ�น�จส่ังจ่�ยต้องม�รับ
เงินที่สำ�นักง�นของสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
  ในก�รรบัคนืเงินฝ�กประจำ�ถ้�ผู้มอีำ�น�จส่ังจ่�ยเงินมคีว�มประสงค์ท่ีจะ
มอบให้ผู้อื่นรับเงินแทนต้องมอบอำ�น�จเป็นหนังสือต�มท่ีกำ�หนดไว้ในด้�น
หลังใบรบัเงินฝ�กประจำ�โดยลงล�ยมอืช่ือต�มท่ีได้ให้ตัวอย่�งไว้เมือ่สหกรณ์ฯ
ได้ตรวจสอบเป็นก�รถูกต้องแล้วจะจ่�ยคืนเงินฝ�กประจำ�พร้อมกับดอกเบี้ยท่ี
เจ้�ของบญัชีพึงได้รบัน้ันให้ โดยนำ�เข้�ฝ�กในบญัชีออมทรพัย์เจ้�ของบญัชีมอบ
ใบถอนเงินฝ�กออมทรัพย์ให้ผู้รับมอบถอนเงิน

การปิดบัญชี 

  ห�กสม�ชิกต้องก�รถอนเงินท่ีมอียู่ในบญัชีท้ังหมด ให้นำ�ใบรบัเงินฝ�ก
ประจำ�ม�ดำ�เนินก�รถอนเงินเฉพ�ะท่ีสหกรณ์ฯ สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี 9
เท่�น้ัน และเลขท่ีบัญชีน้ีก็ยังไม่ยกเลิก ห�กสม�ชิกต้องก�รฝ�กต่อก็ยังคงใช้
เลขที่บัญชีเดิมได้ 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก 

  ห�กสม�ชิกต้องก�รจะเปล่ียนช่ือผู้ส่ังจ่�ย หรอืเพ่ิมเตมิช่ือผู้สัง่จ่�ยจ�ก
ท่ีได้แจ้งไว้เดิมกระทำ�ได้โดยกรอกแบบพิมพ์ต�มแบบท่ีสหกรณ์ฯ กำ�หนดส่งท่ี
สหกรณ์ฯ ได้ทุกส�ข�

การบริการอื่นๆ เกี่ยวกับเงินฝาก

การขอให้ออกเช็คแทนการถอนเป็นเงินสด 

  ในก�รถอนเงินเป็นจำ�นวนม�ก สม�ชิกอ�จไม่สะดวกในก�รพกพ�
ซ่ึงอ�จเป็นอันตร�ยได้ สหกรณ์ฯ อำ�นวยคว�มสะดวกด้วยก�รออกเช็ค
ธน�ค�รพ�ณิชย์แทนก�รถือเป็นเงินสด เพียงแต่เจ้�ของบัญชีเงินฝ�กกรอก
แบบพิมพ์ขอให้ออกเช็คโดยระบุว่�จะสั่งจ่�ยในน�มใด สหกรณ์ฯ จะดำ�เนิน
ก�รให้ไม่คิดค่�ใช้จ่�ยใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว้น ในกรณีท่ีสม�ชิกขอออกเช็ค
จำ�นวนเงินตำ่�กว่� 5,000.-บ�ท และหรือขอออกเช็คแล้วต้องก�รเปลี่ยนแปลง

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การบริการเงินกู้ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บริการเงนิ
กู้ 3 ประเภท คือ 
 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 2.  เงินกู้ส�มัญ 
 3.  เงินกู้พิเศษ 

 ร�ยละเอยีดในเช็ค โดยขอให้ออกเช็คฉบบัใหม่สม�ชิกต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียม
30 บ�ท หรือต�มประก�ศของสหกรณ์ฯ สำ�หรับเช็คฉบับใหม่นั้น
  เพื่อคว�มสะดวกโปรดยื่นขอออกเช็คล่วงหน้� 1 วัน โดยยื่นใบถอนเงิน
และกรอกร�ยละเอียดในใบขอออกเช็คโดยลงวันท่ีในใบถอนเงินวันรุ ่งขึ้น 
สม�ชิกจะไม่ต้องเสียเวล�รอคอยเช็ค ส�ม�รถขอรับเช็คในวันทำ�ก�รถัดไปได้
ทันที

การขอหนังสือรับรองแสดงฐานะทางการเงิน 

  สม�ชิกที่มีคว�มประสงค์จะให้สหกรณ์ฯ  ออกหนังสือรับรองเพื่อแสดง
ฐ�นะท�งก�รเงิน ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ส�ม�รถกรอกแบบพิมพ์แจ้ง
คว�มจำ�นงได้ท่ีสหกรณ์ฯ สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี 9 และทุกส�ข� หรือ
ด�วน์โหลดจ�กเว็บไซด์สหกรณ์และรับเอกส�รได้ในวันทำ�ก�รถัดไป

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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การบริการเงินกู้
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ ให้บริก�รเงินกู้ 3 ประเภท คือ 
 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 2.  เงินกู้ส�มัญ 
 3.  เงินกู้พิเศษ

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  สหกรณ์ฯ อ�จให้กู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่ผู้เป็นสม�ชิกติดต่อกันเป็น
เวล�ไม่น้อยกว่� 6 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บ�ท มูลค่�หุ้นที่ใช้คำ้�ประกัน
ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่�หุ ้นท่ีสม�ชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ก�รส่งคืน
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จะส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดเดียวหรืออ�จ
แบ่งคืนเป็น 2 งวด เท่�กันก็ได้ สม�ชิกส�ม�รถชำ�ระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินก่อน
กำ�หนดได้ แต่จะกู้ใหม่ในเดือนนั้นไม่ได้ 
 สม�ชิกส�ม�รถแจ้งคว�มจำ�นงขอกู้เงินฉุกเฉินพร้อมใบแจ้งยอดเงินเดือน
บัตรประจำ�ตัว โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินกู้เข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์

เงินกู้สามัญ 

  สม�ชิกท่ีจะกู้เงินส�มัญ จะต้องมีอ�ยุก�รเป็นสม�ชิกติดต่อกันม�เป็น
เวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี โดยใช้มูลค่�หุ้นหรือบุคคลคำ้�ประกันวงเงินกู้ไม่เกิน
600,000 บ�ท ต�มสิทธิของสม�ชิกดังนี้
 1. วงเงินกู ้ของสม�ชิกผันแปรต�มอ�ยุสม�ชิกและ/หรือสถ�นภ�พ
  ก�รเป็นสม�ชิก 

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เป็นสม�ชิก 1 ปี ไม่ถึง 5 ปี
กู้ได้ 17  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 5 ปี ไม่ถึง 11 ปี
กู้ได้ 20  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 11 ปี ไม่ถึง 13 ปี
กู้ได้ 24  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 13 ปี ไม่ถึง 15 ปี
กู้ได้ 25  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 15 ปี ไม่ถึง 17 ปี
กู้ได้ 26  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 17 ปี ไม่ถึง 19 ปี
กู้ได้ 27  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 19 ปี ขึ้นไป
กู้ได้ 28  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี
กู้ได้ 11  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 2 ปี ไม่ถึง 3 ปี
กู้ได้ 13  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 3 ปี ไม่ถึง 4 ปี
กู้ได้ 15  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 4 ปี ไม่ถึง 5 ปี
กู้ได้ 17  เท่�ของเงินเดือน

เป็นสม�ชิก 5 ปี ขึ้นไป

ให้หลักเกณฑ์เดียวกับข้�ร�ชก�ร หรือ

ลูกจ้�ง

 2. กรณพีนักง�นมห�วทิย�ลัยท่ีเปล่ียนสถ�นภ�พ   หรอืพนักง�นมห�วทิย�ลัย
  มีสัญญ�จ้�ง 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิชำ�ระหน้ีสูงสุด 96 งวด แต่ไม่เกินวัน
  เกษียณอ�ยุง�นของผู้กู้และ/หรือผู้คำ้�ประกัน
 3. กรณเีป็นพนักง�นมห�วทิย�ลัย มสีญัญ�จ้�งตำ�่กว่� 5 ปี งวดชำ�ระหน้ี
  ต้องไม่เกนิระยะเวล�คงเหลือในสัญญ�จ้�งของผู้กู ้ และหรอืผู้คำ�้ประกนั
 4. สม�ชิกต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจ�กหักชำ�ระหนี้แล้วไม่น้อยกว่� 10%
 5. สม�ชิกท่ีได้รบัอนุมติัก�รกูส้�มญัไปแล้ว  มคีว�มประสงค์จะกูส้�มญัครัง้
  ต่อไป   จะต้องชำ�ระหน้ีเดิมม�แล้วไม่น้อยกว่� 8 งวดเดือน หรอืไม่น้อยกว่�
  1 ใน 12 ของยอดเงินกู้ส�มัญเดิม

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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หลักประกันเงินกู้สามัญ มีดังนี้ 

 1.  หุน้ของผู้กูท่ี้มอียู่ในสหกรณ์ฯ  ขณะท่ีขอกู ้ใช้คำ�้ประกนัได้ไม่เกนิ  ร้อยละ 95
 2.  เงินฝ�กของผู้กูท่ี้มอียู่ในสหกรณ์ฯ  ใช้คำ�้ประกนัเงินกูไ้ด้ไม่เกนิ  ร้อยละ 95
 3. พนักง�นมห�วทิย�ลัยท่ีกูส้�มญัต้องส่งเงินค่�หุน้ร�ยเดือน   ไม่น้อยกว่�
  ร้อยละ 6 ของเงินได้ร�ยเดือน
 4. วงเงินกูต้ั้งแต่ 400,000 บ�ทขึน้ไป  กรณใีช้สม�ชิกคำ�้ประกนัต้องใช้สม�ชิก
  คำ้�ประกันอย่�งน้อย 2 คนและต้องมีวงเงินคำ้�ประกันเพียงพอ
 5.  สม�ชิกสหกรณ์ฯ  ส�ม�รถคำ้�ประกันได้ไม่เกินสิทธิก�รกู้ส�มัญแห่งตน
 6.  สม�ชิกท่ีเป็นพนักง�นมห�วิทย�ลัยคำ�้ประกนักนัเองได้    ท้ังน้ี     ผู้คำ�้ประกนั
  ต้องมีสัญญ�จ้�งคงเหลือไม่น้อยกว่� 12 เดือน และต้องมีระยะเวล�
  คงเหลือในสัญญ�จ้�งเท่�กับหรือม�กกว่�ผู้กู้
 7. กรณผู้ีคำ�้ประกนัพ้นจ�กสม�ชิกภ�พหรอืสิน้สุดสัญญ�จ้�ง   ให้ผู้กูห้�ผู้คำ�้
  ประกันคนใหม่ม�ทำ�สัญญ�คำ้�ประกันภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 60 วัน
 8. ห�กผู้กู้ไม่ส�ม�รถห�ผู้คำ้�ประกันใหม่ม�แทนได้  ให้ผู้กู้ยื่นขอกู้ใหม่เท่�
  หนี้คงเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงงวดก�รชำ�ระหนี้เดิม
 9. ห�กผู้กูไ้ม่ดำ�เนินก�รต�มข้อ 5. หรอืข้อ 6. สหกรณ์ฯ  จะเรยีกหน้ีท้ังหมด
  คืนทันที  มิฉะนั้นจะต้องพ้นสม�ชิกภ�พต�มข้อบังคับ

  การส่งคืนเงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ส�มัญเป็นเงินต้นร�ยเดือน
เท่�ๆ กัน (ยกเว้นงวดสุดท้�ยที่เหลือ) พร้อมดอกเบี้ย จำ�นวนงวดชำ�ระหนี้ต้อง
ไม่เกิน 96 งวดเดือน ยกเว้นพนักง�นมห�วิทย�ลัย ต้องส่งชำ�ระหน้ีได้ไม่เกิน
สัญญ�ว่�จ้�งท่ีเหลืออยู่ กรณีกู้วนซำ้� ต้องส่งชำ�ระหน้ีม�แล้ว ไม่น้อยกว่� 1 
ใน 12 ของจำ�นวนงวดเดือนในสัญญ�ก�รชำ�ระหน้ี (ไม่นับก�รชำ�ระหน้ีล่วงหน้�) 

  กรณใีช้หุน้ค�า้ประกัน ส�ม�รถกูว้นซำ�้ได้โดยไม่จำ�กดัครัง้ต่อเดือน  เพียง
มีเงินเดือนพอหักชำ�ระหนี้ในแต่ละเดือน

 สม�ชิกส�ม�รถชำ�ระเงินต้นได้เป็นครั้งคร�ว ได้ทุกวันทำ�ก�ร โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยแต่จะไปคิด ณ วันสิ้นเดือน ฉะนั้นงวดชำ�ระจะไม่เกิด

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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เอกสารประกอบการขอกู้สามัญ 

 1. แบบพิมพ์คำ�ขอกู้ส�มัญ
 2. แบบพิมพ์หนังสือยินยอมคูส่มรสและสำ�เน�บตัรประจำ�ตัวคูส่มรสพร้อม
  เซ็นชื่อรับรอง (กรณีผู้กู้มีคู่สมรสเว้นแต่ใช้หุ้นคำ้�ประกันไม่ต้องใช้)
 3. แบบพิมพ์สัญญ�คำ้�ประกัน (กรณีใช้สม�ชิกคำ้�ประกัน) 
 4. สำ�เน�บตัรประจำ�ตัวผู้กู ้  และสำ�เน�บตัรประจำ�ตวัผู้คำ�้ประกนัท่ีมลี�ยเซ็น
  พร้อมเซ็นชื่อรับรอง 
 5.  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้กู้พร้อมเซ็นชื่อรับรอง 
 6.  ใบแจ้งยอดเงินเดือนฉบับล่�สุด
 7. สำ�เน�หนังสือสญัญ�ว่�จ้�งกรณเีป็นพนักง�นมห�วทิย�ลัยของผู้กูแ้ละ
  ผู้คำ้�ประกัน 

  สม�ชิกส�ม�รถย่ืนคำ�ขอกู้พร้อมทำ�สัญญ�เงินกู้ส�มัญและรับเงินได้
ทุกวันทำ�ก�รรับแบบพิมพ ์คำ�ขอกู ้ส�มัญท่ีเค�น ์ เตอร ์ประช�สัมพันธ ์
พร้อมแนบเอกส�รประกอบก�รขอกู้
 1. กดบัตรคิวเงินกู้
 2. รอรับบริก�รเงินกู้ที่ช่องบริก�รหม�ยเลข 6-11
หม�ยเหตุ ตรวจสอบสิทธิก�รกู้และ/หรือรับบริก�รเงินกู้ส�มัญได้ท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี 9 เท่�นั้น

เงินกู้พิเศษ
คุณสมบัติผู้กู้

 1. ต้องมีอ�ยุก�รเป็นสม�ชิกติดต่อกันม�เป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี
 2. พนักง�นมห�วิทย�ลัย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  2.1 เป็นสม�ชิกไม่น้อยกว่� 5 ปี และเมื่อรวมระยะเวล�จ้�งที่เหลืออยู่ 
   ของสัญญ�ฉบับปัจจุบันมีระยะเวล�ตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป
  2.2 ต้องมีมูลค่�หุ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของยอดเงินที่กู้ 
  2.3 เมื่อได้รับก�รอนุมัติเงินกู้แล้วสม�ชิกจะต้องส่งค่�หุ้นไม่น้อยกว่�
   ร้อยละ 6 ของเงินได้ร�ยเดือน

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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หลักประกันเงินกู้พิเศษ

 1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันปลอดภาระจ�านองรายอื่น
  1.1 สม�ชิกต้องเป็นเจ้�ของหลักทรัพย์ หรือมีชื่อร่วมในโฉนด
  1.2 หลักทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม  ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมอย่�งน้อย
   1 ปี ก่อนก�รยื่นกู้ ยกเว้นก�รรับโอนมรดก
  1.3 หลักทรัพย์เป็นของ บดิ�  ม�รด�  คูส่มรส  บตุร (ไม่รวมบตุรบญุธรรม)
   ท้ังนิ้ี  ในก�รทำ�นิติกรรมเจ้�ของกรรมสิทธิต้์องจดจำ�นองร่วมท้ังแปลง

 2. ห้องชุดอันปลอดภาระจ�านองรายอื่น

 3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  หรือห้องชุดอันปลอดภาระจ�านองรายอื่น 
ซึ่งซื้อโดยตรงจากโครงการ
  3.1 ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และสัญญ�จะซื้อจะข�ย
  3.2 ระบุชื่อสม�ชิกหรือคู่สมรสเป็นผู้ซ้ือร�ยแรก
  3.3 หลักทรพัย์ท่ีดินและสิง่ปลูกสร้�ง  (บ้�นใหม่)  ท่ีอยู่ในโครงก�ร   ซ่ึงได้
   รับอนุญ�ตให้ทำ�ก�รจัดสรรท่ีดิน เป็นผู้ประกอบก�รต�มพระร�ช
   บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
 4. หุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
  หุน้ของผู้กูท่ี้มอียู่ในสหกรณ์ฯ ใช้คำ�้ประกนัเงินกูไ้ด้ไม่เกนิร้อยละ 95 ของ
มูลค่�หุ้น

 5. เงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
 เงินฝ�กของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ใช้คำ้�ประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 
ของเงินฝ�ก

ที่ดินที่เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน
 ì มีสำ�เน�โฉนดครบทุกหน้�
 ì ต้องเป็นที่ดินมีท�งเข้�ออก และรถยนต์เข้�ถึงที่ดิน
 ì ในกรณีรถยนต์เข้�ไม่ถึงท่ีดิน ต้องมีท�งส�ธ�รณะกว้�งไม่น้อยกว่�
  1 เมตร เป็นระยะท�งไม่เกิน 1 กิโลเมตร จ�กถนนซอยหรือถนนใหญ่

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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	 ì ต้องมีระบบส�ธ�รณูปโภค
 ì ท่ีดินในกลุ่มหลักทรพัย์ท่ี 3 และหลักทรพัย์กลุ่มท่ี 4 กรณเีป็นท่ีว่�งเปล่�
  (ไม่มีสิ่งปลูกสร้�งถ�วร) จะต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่� 1 ไร่ 
 ì ต้องนำ�หนังสือรับรองร�ค�ประเมินของสำ�นักง�นท่ีดิน ซ่ึงท่ีดินตั้งอยู่
  หรือพิมพ์จ�กเว็บไซด์ของกรมที่ดินม�ประกอบคำ�ขอกู้ทุกครั้ง  เอกส�ร
  ดังกล่�วมีอ�ยุไม่เกิน 6 เดือน
 ì ที่ดินต้องมีหมุดหลักเขตให้ตรวจสอบได้ชัดเจน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใหม่

	 ì ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้�งใหม่ ระบุช่ือโครงก�ร ต้องแล้วเสร็จพร้อมเข้�
  อยู่อ�ศัย
 ì (สำ�เน�)  โฉนดที่ดินครบทุกหน้�
 ì สัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ดินจัดสรร 
 ì ระบุร�ยละเอียดสิ่งก่อสร้�งแนบท้�ยสัญญ�
 ì สื่อโฆษณ�  เช่น  แผ่นพับ ฯลฯ
 ì ที่ดินต้องมีหมุดหลักเขตให้ตรวจสอบได้ชัดเจน

สิ่งปลูกสร้าง

 ì มีบ้�นเลขที่
 ì ต้องแล้วเสร็จพร้อมอยู่อ�ศัย
 ì ก�รต่อเติมสิ่งปลูกสร้�งใหม่ หม�ยถึงก�รขย�ยพื้นที่จ�กเดิมที่มีอยู่บน
  ที่ดินและต่อเติมออกไปเพิ่มขึ้น
	 ì ก�รปรบัปรงุส่ิงปลกูสร้�ง  หม�ยถึงทำ�ก�รปรบัปรงุในพ้ืนท่ีท่ีมแีล้วให้ดีขึน้
  เพื่อเพิ่มมูลค่�โดยให้คำ�นวณเป็นต�ร�งเมตรว่�มีมูลค่�เพิ่มขึ้นเท่�ใด

คู่มอืสมาชกิ
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 1. อ�ค�รชุดท่ีอยู่กลุ่มหลักทรพัย์เช่นเดียวกบัท่ีดิน/ท่ีดินพร้อมสิง่ปลูกสร้�ง 
 2. อ�ค�รชุดท่ีสถ�บันก�รเงินถือเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPL)
  ส�ม�รถนำ�ม�เป็นหลักทรพัย์คำ�้ประกนัได้โดยอ�ค�รชุดน้ีต้องอยู่ในเขต
  กรุงเทพมห�นคร 
 3. อ�ค�รชุดท่ีถือครองแล้ว โดยอ�ค�รชุดดังกล่�วต้องเป็นของสม�ชิก
  คูส่มรส บดิ�/ม�รด� และบตุร โดยอ�ค�รชุดน้ีต้องอยู่ในกลุ่มหลักทรพัย์
  ที่ 1 เท่�นั้น
 4. ห้องชุดท่ีเป็นผู้ซ้ือร�ยแรกจ�กนิติบุคคล ประเมินร�ค�โดยใช้ร�ค�ใน
  สญัญ�จะซื้อจะข�ย 100%
 5. ห้องชุดที่สม�ชิก-คู่สมรส

การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ตามจังหวัดดังนี้

  กลุม่หลักทรัพย์ท่ี 1 ไม่เสยีค่�ธรรมเนียมในก�รประเมนิร�ค�หลักทรพัย์
ประกอบด้วย กรุงเทพมห�นคร / จังหวัดนนทบุรี / จังหวัดสมุทรปร�ก�ร / 
จังหวัดปทุมธ�นี 

  กลุม่หลกัทรัพย์ท่ี 2 เขตปรมิณฑล เสียค่�ธรรมเนียมในก�รประเมนิร�ค�
หลักทรัพย์ 300.- บ�ท  ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทร� / จังหวัดนครปฐม / 
จังหวัดสมุทรส�คร / จังหวัดสมุทรสงคร�ม / จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 

  กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 3 ระยะท�งไม่เกิน 110 กิโลเมตร เสียค่�ธรรมเนียม
ในก�รประเมินร�ค�หลักทรัพย์ 500.- บ�ท ประกอบด้วย
  จังหวัดราชบุร ี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอบ้�นโป่ง / อำ�เภอบ�งแพ /
     อำ�เภอโพธ�ร�ม / อำ�เภอดำ�เนินสะดวก /
     อำ�เภอป�กท่อ /อำ�เภอวัดเพลง
  จังหวัดสระบุร ี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอหนองแค / อำ�เภอหนองแซง / 
          อำ�เภอวิห�รแดง /อำ�เภอดอนพุด / อำ�เภอเส�ไห้
  จังหวัดสุพรรณบุร ี อำ�เภอเมอืง / อำ�เภอบ�งปล�ม้� / อำ�เภอสองพ่ีน้อง

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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  จังหวัดอ่างทอง อำ�เภอเมือง / อำ�เภอป่�โมกข์ / อำ�เภอไชโย / 
     อำ�เภอโพธิ์ทอง / อำ�เภอวิเศษไชยช�ญ
  จังหวัดชลบุร ี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอพ�นทอง / อำ�เภอพนัสนิคม / 
     อำ�เภอบ้�นบึง / อำ�เภอศรีร�ช�
  จังหวัดนครนายก อำ�เภอเมือง / อำ�เภอองครักษ์ / อำ�เภอบ้�นน�

  กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 4 ระยะท�งไม่เกิน 160 กิโลเมตร เสียค่�ธรรมเนียม
ในก�รประเมินร�ค�หลักทรัพย์ 700.- บ�ท ประกอบด้วย 
  จังหวัดกาญจนบุร ี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอท่�มะก� / อำ�เภอท่�ม่วง / 
     อำ�เภอพนมทวน / อำ�เภอด่�นมะข�มเตี้ย / 
     อำ�เภอเล�ขวัญ / อำ�เภอห้วยกระเจ�
  จังหวัดลพบุรี   อำ�เภอเมือง / อำ�เภอท่�วุ้ง
  จังหวัดอ่างทอง อำ�เภอส�มโก้ / อำ�เภอแสวงห� 
  จังหวัดนครนายก อำ�เภอป�กพลี
  จังหวัดชลบุร ี อำ�เภอเก�ะจนัทร์ / อำ�เภอพัทย� / อำ�เภอบ�งละมงุ / 
    อำ�เภอหนองใหญ่ / กิง่อำ�เภอเก�ะสีชัง / อำ�เภอบ่อทอง
  จังหวัดสระบุร ี อำ�เภอแก่งคอย / อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ /
    อำ�เภอบ้�นหมอ / อำ�เภอหนองโดน /
    อำ�เภอพระพุทธบ�ท / อำ�เภอมวกเหล็ก
  จังหวัดปราจีนบุร ี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอบ้�นสร้�ง / อำ�เภอศรีมโหสถ / 
    อำ�เภอศรีมห�โพธิ์ / อำ�เภอประจันตค�ม
  จังหวัดเพชรบุรี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอบ้�นแหลม / อำ�เภอเข�ย้อย / 
  อำ�เภอหนองหญ้�ปล้อง / อำ�เภอบ้�นล�ด /
    อำ�เภอท่�ย�ง
  จังหวัดสิงห์บุรี อำ�เภอเมือง / อำ�เภอพรหมบุรี / อำ�เภอท่�ช้�ง / 
    อำ�เภอค่�ยบ�งระจัน / อำ�เภอบ�งระจัน / 
    อำ�เภออินทร์บุรี
  จังหวัดสุพรรณบุร ี อำ�เภอศรปีระจนัต์ / อำ�เภออูท่อง / อำ�เภอดอนเจดีย์ / 
    อำ�เภอส�มชุก / อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช   
  จังหวัดระยอง อำ�เภอปลวกแดง / อำ�เภอบ้�นฉ�ง
  จังหวัดราชบุรี อำ�เภอจอมบึง

คู่มอืสมาชกิ
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  กลุ่มหลักทรัพย์ที่ 5 ระยะท�งไม่เกิน 200 กิโลเมตร เสียค่�ธรรมเนียม
ในก�รประเมินร�ค�หลักทรัพย์ 900.- บ�ท ประกอบด้วย 
  จังหวัดชัยนาท อำ�เภอเมือง / อำ�เภอสรรพย� / อำ�เภอหันค� / 
     อำ�เภอสรรคบุรี
  จังหวัดระยอง  อำ�เภอเมือง / อำ�เภอนิคมพัฒน� / อำ�เภอวังจันทร์ / 
     อำ�เภอบ้�นค่�ย / อำ�เภอเข�ชะเม� / อำ�เภอแกลง
  จังหวัดปราจีนบุร ี อำ�เภอกบินทร์บุรี / อำ�เภอน�ดี 
  จังหวัดเพชรบุรี อำ�เภอแก่งกระจ�น / อำ�เภอชะอำ�  
  จังหวัดนครราชสีมา อำ�เภอป�กช่อง
  จังหวัดราชบุรี อำ�เภอบ้�นค� / อำ�เภอสวนผึ้ง   
  จังหวัดสุพรรณบุร ี อำ�เภอหนองหญ้�ไซ / อำ�เภอด่�นช้�ง
  จังหวัดสระบุร ี อำ�เภอวังม่วง
  จังหวัดกาญจนบุร ี อำ�เภอบ่อพลอย / อำ�เภอไทรโยค /
      อำ�เภอหนองปรือ
  จังหวัดลพบุร ี อำ�เภอพัฒน�นิคม / อำ�เภอบ้�นหมี่ /
     อำ�เภอโคกสำ�โรง / อำ�เภอลำ�สนธ ิ/อำ�เภอสระโบสถ์ /
     อำ�เภอหนองม่วง / อำ�เภอท่�หลวง
  จังหวัดชลบุรี อำ�เภอสัตหีบ

เอกสารประกอบค�าขอกู้พิเศษ

กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค�้าประกัน
 - สำ�เน�โฉนดครบทุกหน้�
 - หนังสือรับรองร�ค�ประเมินท่ีดินจ�กสำ�นักง�นท่ีดิน หรือพิมพ์จ�ก
  อินเตอร์เน็ท  เว็บไซต์สหกรณ์ฯ  http://www.savings.chula.ac.th 
 - เว็บไซต์กรมที่ดิน http://www.dol.go.th
 - สำ�เน�บัตรประช�ชนหรือบัตรท่ีท�งร�ชก�รออกให้ ท้ังของผู้กู ้และ
  เจ้�ของโฉนด
 - สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  ทั้งของผู้กู้และเจ้�ของโฉนด
 - ใบแจ้งยอดเงินเดือนฉบับล่�สุด
 - สำ�เน�หนังสือสัญญ�ว่�จ้�งของสม�ชิกที่เป็นพนักง�นมห�วิทย�ลัย

คู่มอืสมาชกิ
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กรณีใช้อาคารชุดค�้าประกัน
 - หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์อ�ค�รชุด
 - หนังสือสัญญ�จะซื้อจะข�ยระบุชื่อผู้กู้
 - หนังสือจดทะเบียนอ�ค�รชุด
 - สำ�เน�บัตรประช�ชนหรือบัตรที่ท�งร�ชก�รออกให้ของผู้กู้
 - สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้กู้
 - ใบแจ้งยอดเงินเดือนฉบับล่�สุด
 - สำ�เน�หนังสือสัญญ�ว่�จ้�งของสม�ชิกที่เป็นพนักง�นมห�วิทย�ลัย

ขั้นตอนในการขอกู้พิเศษ
 - กรอกคำ�ขอกู้พิเศษและเขียนแผนที่ให้ชัดเจน
 - ยื่นคำ�ขอกู้พิเศษด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�ก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สำ�นักง�น
  อ�ค�รจ�มจุรี 9
 - จัดเตรียมห�หมุดหลักเขตท่ีดิน (เว้นแต่กรณีใช้อ�ค�รชุดคำ้�ประกัน)
  ให้เรียบร้อยก่อนที่อนุกรรมก�รจะไปประเมินร�ค�หลักทรัพย์
 - ให้ติดต่อเจ้�หน้�ท่ีโดยโทรศัพท์ม�ติดต่อขอทร�บวันไปประเมินร�ค�
  หลักทรัพย์
 - เมื่อทร�บวันไปประเมินร�ค�หลักทรัพย์ให้ม�ติดต่อเจ้�หน้�ท่ีเพ่ือนำ�
  อนุกรรมก�รไปประเมินร�ค�หลักทรัพย์
 - ติดต่อเจ้�หน้�ท่ีโดยโทรศัพท์ม�ขอทร�บอนุมัติวงเงินกู้ และวันทำ�
  นิติกรรม
 - ให้ม�ติดต่อเจ้�หน้�ที่ก่อนวันนัดทำ�นิติกรรมเพื่อทำ�สัญญ�กู้พิเศษ
 - ไปทำ�นิติกรรมต�มวันที่นัดหม�ย

การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก

  ก�รพิจ�รณ�ให้เงินกู้แก่สม�ชิกต�มควรแก่ฐ�นะและคว�มส�ม�รถใน
ก�รชำ�ระหน้ี ต�มระเบียบว่�ด้วยก�รให้เงินกู ้พิเศษ พ.ศ. 2555 กำ�หนด
วงเงินกู้ ดังนี ้

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 1) วงเงนิกู้ไม่เกิน 3,000,000.- บาท ใช้หลักทรพัย์คำ�้ประกนัต�มหม�ยเหตุ
  (1) - (6)
 2) วงเงนิกู้มากกว่า 3,000,000.- บาท  แต่ไม่เกนิ 6,000.000.- บ�ท ใช้หลัก
  ทรัพย์คำ้�ประกันเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  ก. ใช้หลักทรพัย์คำ�้ประกนัต�มหม�ยเหตุ (4) และ/หรอื (5)  และ/หรอื (6)
  ข. ใช้หลักทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (5) และ/หรือ (6) เต็มสิทธิ์  
   และใช้หลักทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (1) และ/หรือ (2) และ/
   หรือ (3) คำ้�ประกันได้อีกไม่เกิน  4,200,000.-บ�ท
 3) วงเงินกู้มากกว่า 6,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000.- บ�ท  ให้ใช้หลัก
  ทรัพย์คำ้�ประกันข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  ก. ใช้หลักทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (5) และ/หรือ (6)
  ข. ใช้หลักทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (5) และ/หรือ (6)  เต็มสิทธิ์ และใช้
   หลักทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3)
   คำ้�ประกันได้อีกไม่เกิน 4,200,000.-บ�ท
 ค. ใช้หลักทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (5) และ/หรือ (6) เต็มสิทธิ์ และใช้หลัก
  ทรัพย์คำ้�ประกันต�มหม�ยเหตุ (4) คำ้�ประกันได้อีกไม่เกิน 6,000,000.-บ�ท
หมายเหตุ  หลักทรัพย์ที่ใช้คำ้�ประกันเงินกู้พิเศษ  มีดังนี้
  (1) ที่ดินอันปลอดภ�ระจำ�นองร�ยอื่น
  (2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งอันปลอดภ�ระจำ�นองร�ยอื่น
  (3) ห้องชุดอันปลอดภ�ระจำ�นองร�ยอื่น
  (4) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งหรือห้องชุดอันปลอดภ�ระจำ�นองร�ยอื่น  ซ่ึงซ้ือ
   โดยตรงจ�กโครงก�ร
  (5) หุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ขณะที่ขอกู้ให้คำ้�ประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 
   ของมูลค่�หุ้น
  (6) เงินฝ�กของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้คำ้�ประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 
   ของเงินฝ�ก

การก�าหนดจ�านวนงวดช�าระหนี้
  ต�มระเบยีบว่�ด้วยก�รให้เงินกูพิ้เศษ พ.ศ. 2556 ได้กำ�หนดจำ�นวนงวด
ชำ�ระหนี้เป็นดังนี้

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 1. กรณีจำ�นวนเงินท่ีให้สม�ชิกกู้พิเศษไม่เกินสิทธิของผู้กู้ในก�รกู้ส�มัญ
  จำ�นวนงวดที่ชำ�ระหนี้ต้องไม่เกิน  96  งวด
 2. กรณีจำ�นวนเงินที่ให้สม�ชิกกู้พิเศษเกินกว่�สิทธิก�รกู้ส�มัญ แต่ไม่เกิน
  1,500,000 บ�ท จำ�นวนงวดที่ชำ�ระหนี้ต้องไม่เกิน 180 งวด
 3. กรณีจำ�นวนเงินให้สม�ชิกกู้พิเศษเกินกว่� 1,500,000 บ�ทแต่ไม่เกิน 
  3,000,000  บ�ท จำ�นวนงวดที่ชำ�ระหนี้ต้องไม่เกิน  240  งวด
 4. กรณจีำ�นวนเงินท่ีให้สม�ชิกกูพิ้เศษเกนิกว่� 3,000,000 บ�ท จำ�นวนงวด
  ที่ชำ�ระหนี้ต้องไม่เกิน 300 งวด  
 5. งวดก�รชำ�ระหน้ีต้องชำ�ระภ�ยในอ�ยุ  60  ปีบรบิรูณ์ และ/หรอืวนัเกษียณ
  อ�ยุง�น ยกเว้นข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ ลูกจ้�งรบัเงินบำ�เหน็จร�ยเดือน

การก�าหนดวันไปส�ารวจหลักทรัพย์

 สม�ชิกส�ม�รถยื่นกู้พิเศษได้ทุกวันทำ�ก�ร   สหกรณ์ฯ จะนัดวันไปประเมิน
ร�ค�หลักทรัพย์ในเดือนถัดไป

 เอกสารประกอบการท�านิติกรรม

 ì โฉนดท่ีดินฉบับจริงทุกหน้�หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์อ�ค�รชุดท่ี
  นำ�ม�เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกัน
 ì บตัรประจำ�ตัวประช�ชน  หรอืบตัรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร  หรอืบตัรประจำ�ตัว
  ลูกจ้�งของเจ้�ของโฉนด
 ì ทะเบียนบ้�นของเจ้�ของโฉนด
 ì หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กคูส่มรสของเจ้�ของโฉนดให้ทำ�นิติกรรม
  (ขอแบบพิมพ์ได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) พร้อมท้ังสำ�เน�ทะเบียนสมรส
 ì กรณหีย่�ข�ดจ�กก�รสมรสโดยก�รหย่� ให้นำ�หลักฐ�นก�รหย่�ไปแสดง
  ด้วย

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 ก�รจดทะเบียนจำ�นองเป็นประกันก�รกู้ยืมเงิน สหกรณ์ฯ  ได้รับก�รยกเว้น
ไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมและอ�กรแสตมป์

การรับเงินกู้

 ì สม�ชิกขอรับเงินกู้ได้ทุกวันทำ�ก�ร หลังจ�กทำ�นิติกรรมเสร็จสมบูรณ์
  และทำ�ประกันอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว กรณีสม�ชิกมีหน้ี ขอรับเงินกู้ได้
  ทุกวันทำ�ก�ร  สหกรณ์ฯ จะจ่�ยเงินกู้ให้สม�ชิกโดยก�รโอนเข้�บัญชี
  เงินฝ�กออมทรัพย์ของผู้กู้ และส�ม�รถถอนเงินได้ทุกส�ข� 
 ì สำ�หรับสม�ชิกท่ีใช้หุน้หรอืเงินฝ�กคำ�้  หลังจ�กทำ�สัญญ�เสรจ็เรยีบร้อย
  แล้ว  สม�ชิกส�ม�รถรับเงินได้ทันที
 ì สหกรณ์ฯ อนุโลมให้สม�ชิกชะลอก�รรับเงินกู้ได้ 3 เดือน นับจ�กวัน
  อนุมัติเงินกู้ของเดือนนั้นๆ 

  โปรดแสดงบัตรประจำ�ตัวฯ เมื่อติดต่อทำ�สัญญ�กู้และรับเงิน

การส่งคืนเงินกู้พิเศษ

 ì สม�ชิกอ�จส่งคนืเงินต้นกูพิ้เศษเป็นงวดร�ยเดือนเท่�ๆ กนั  (ยกเว้นงวด
  สดุท้�ย) พร้อมดอกเบี้ย เรียกว่� “ส่งแบบสหกรณ์” 
 ì สม�ชิกอ�จส่งคืนเงินกู้พิเศษพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดร�ยเดือนเท่�ๆ กัน
  (ยกเว้นงวดสุดท้�ย) เรียกว่� “ส่งแบบธน�ค�ร”

 นอกเหนือจ�กน้ี สม�ชิกส�ม�รถชำ�ระหน้ีเงินกู ้เพ่ิมเติมได้ท่ีสหกรณ์ฯ
สำ�นักง�น อ�ค�รจ�มจุรี 9

การลดหย่อนภาษี

  ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสม�ชิกชำ�ระให้กับสหกรณ์ฯ สม�ชิกส�ม�รถนำ�ไป
คำ�นวณลดหย่อนภ�ษีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. เป็นก�รกู้จำ�นองเพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง หรือปลูกสร้�งอ�ค�ร
  ที่อยู่อ�ศัยบนที่ดินของตนเอง หรือที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง
 2. ระยเวล�ก�รจำ�นองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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 3. หักลดหย่อนได้ตลอดปีภ�ษีไม่ว่�กรณีก�รหักลดหย่อนนั้นจะมีอยู่
  ตลอดปีภ�ษีหรือไม่
 4. กรณีเปลี่ยนสัญญ�เงินกู้ใหม่ ไม่ส�ม�รถหักลดหย่อนได้ 
 5. ยื่นคำ�ร้องเพื่อขอรับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ตั้งแต่เดือน  
  มกร�คมถึงเดือนมีน�คมของทุกปี

การกู้พิเศษวนซ�้า

 ì	หลักทรัพย์ท่ีนำ�ม�คำ้�ประกันท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง จะต้องชำ�ระหน้ี
  เงินกู้ต�มสัญญ�เดิมม�แล้วไม่น้อยกว่� 24 เดือน (กรณีหลักทรัพย์เก่�)
 ì	กรณีหลักทรัพย์ใหม่ประเมินเดิม 100% ส่งม�ครบ 24 เดือน ส�ม�รถกู้
  วนซำ�้โดยใช้ร�ค�ประเมนิเดิม 100% หลังจ�กครบ 48 เดือน นับจ�กวันท่ี
  คณะกรรมก�รไปประเมินร�ค� จะต้องไปประเมิณร�ค�ใหม่วงเงินให้กู้
  ได้ไม่เกิน 70%
 ì	หลักทรัพย์ที่นำ�ม�คำ้�ประกันเป็นที่ดินว่�งเปล่� จะต้องชำ�ระหนี้เงินกู้ 
  ต�มสัญญ�ม�แล้วไม่น้อยกว่� 30 งวดเดือน
 ì กรณีชำ�ระม�ไม่ครบ 24 งวดเดือน หรือ 30 งวดเดือน สำ�หรับที่ว่�งเปล่� 
  ห�กสม�ชิกประสงค์จะซ้ือท่ีดินแปลงอืน่ หรอืซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้�ง
  แปลงอื่น จะต้องนำ�หลักทรัพย์ท่ีจะซ้ือใหม่ม�คำ้�ประกันร่วมกับหลัก
  ทรัพย์เดิมด้วย 
 ì	กรณีร�ค�ประเมินกรมท่ีดินตำ่�กว่�ร�ค�ประเมินท่ีเคยประเมินไว้ให้ใช้
  ร�ค�ประเมินกรมท่ีดินในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้ไป
  ประเมินใหม่
 ก�รกู้เงินพิเศษวงเงินซำ้� ต้องไปประเมินร�ค�หลักทรัพย์ใหม่ 
 ì ก�รกู้พิเศษวนซำ้�โดยใช้หลักทรัพย์เป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้�งให้นับ
  จ�กวันที่ประเมินหลักทรัพย์ครั้งสุดท้�ย ไม่เกิน 48 เดือน
 ì	ก�รกู้เงินพิเศษวนซำ้�โดยใช้หลักทรัพย์เป็นที่ดินว่�งเปล่�ให้นับจ�กวัน 
  ที่ประเมินร�ค�หลักทรัพย์ครั้งสุดท้�ยไม่เกิน 36 เดือน
 **อ�ค�รชุดไม่มีก�รกู้วนซำ้�

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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สิทธิในการกู้

 1. ให้ยึดถือวันเกษียณอ�ยุง�น จะต้องชำ�ระหนี้เงินกู้จนครบ
 2. สม�ชิกที่ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 50  ปีขึ้นไป ต้องตรวจสอบเงินบำ�เหน็จ บำ�น�ญ
  ที่จะได้รับและต้องคงเหลือพอหักชำ�ระหนี้ 
 3. สม�ชิกท่ีรับเงินบำ�น�ญ/บำ�เหน็จร�ยเดือน ห�กเงินบำ�น�ญ/บำ�เหน็จ   
  ร�ยเดือนไม่พอหกัชำ�ระหน้ี ส�ม�รถย่ืนกูใ้นวงเงินเดิมเพ่ือเปล่ียนสัญญ�
  ขย�ยงวดได้โดยไม่ขอรับเงินเพิ่ม
 4. สม�ชิกที่เป็นข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ/สม�ชิกรับเงินบำ�เหน็จร�ยเดือน และ
  มีอ�ยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ส�ม�รถใช้หลักทรัพย์ที่เป็นอสังห�ริมทรัพย์
  คำ้�ประกันเงินกู้พิเศษได้
 5.  ก�รกู้เงินพิเศษโดยใช้หุ้นคำ้�ประกันน้ันจะต้องเกินกว่�สิทธิก�รกู้เงิน
  ส�มัญ
 6. ข้�ร�ชก�ร และ/หรอืลูกจ้�งท่ีออกนอกระบบเป็นพนักง�นมห�วทิย�ลัย   
  โดยรับเงินบำ�น�ญและ/หรอืบำ�เหน็จร�ยเดือน ส�ม�รถนำ�เงินดังกล่�วม�
  คำ�นวณในก�รชำ�ระหน้ี และสิทธใินก�รกูร้วมกบัเงินเดือนปัจจบุนัได้โดย
  ต้องใช้สิทธิก�รกู้สถ�นภ�พก�รทำ�ง�นปัจจุบัน
 7.  ก�รกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมสิง่ปลูกสร้�งระหว่�งจำ�นอง ผู้กูจ้ะกูไ้ด้เท่�
  หนี้คงเหลือของสม�ชิก (ผู้ข�ย) เท่�นั้น

การไถ่ถอนโฉนดคืน
 สม�ชิกจะต้องกรอกแบบพิมพ์คำ�ขออนุมตัไิถ่ถอนโฉนด และเตรยีมเอกส�ร
ประกอบก�รขออนุมัติไถ่ถอน ดังนี้
 1. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน พร้อมรับรองสำ�เน�ถุกต้องของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 
 2. สำ�เน�บัตรประช�ชน พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้องของผู้รับมอบอำ�น�จ 
 3. หนังสือมอบอำ�น�จ (ต�มแบบพิมพ์ของสหกรณ์ฯ)

คู่มอืสมาชกิ
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สมาชิกสมทบ 

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
 1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 2.  เป็นผู้บรรลุนิติภ�วะ 
 3.  เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
  3.1  บิด� ม�รด� คู่สมรส หรือบุตรของสม�ชิก (ที่มิใช่สม�ชิกสมทบ)
  3.2  เป็นหรือเคยเป็นนิสิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
  3.3  เป็นนักเรียนเก่�ส�ธิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
  3.4 เป็นหรือเคยเป็นข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�ง พนักง�นมห�วิทย�ลัย สังกัด 
   จุฬ�ลงกรณ์
   มห�วิทย�ลัย หรือเคยเป็นเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ฯ 
  3.5 เป็นหรอืเคยเป็นลูกจ้�งหรอืพนักง�นของหน่วยง�นท่ีต้ังอยูบ่รเิวณ
   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
 4.  เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ
 1. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
 2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
 3. สำ�เน�ทะเบียนสมรส(ถ้�มี)
 4. สำ�เน�หลักฐ�นก�รศึกษ� (กรณเีป็นนิสติ หรอืนิสติเก่�จฬุ�ฯ หรอืนักเรยีน
  เก่�ส�ธิตจุฬ�ฯ)
 5. หนังสือรับรองก�รปฎิบัติง�น (กรณีเคยปฏิบัติง�นในจุฬ�ฯ)

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บ�ท ค่�ธรรมเนียมน้ีถือเป็นร�ยได้
ของสหกรณ์ฯ จะเรียกคืนไม่ได้ 

  ถือหุน้คร้ังแรก 100 บาท ไม่ต้องส่งหุน้ร�ยเดือนเพ่ิมหุน้เป็นครัง้คร�วได้
แต่รวมหุ้นเก่�แล้วต้องไม่เกิน100,000 บ�ท (1 หุ้น / 10.-)

  เปิดบัญชีออมทรัพย์ครั้งแรกขั้นต�่า 100 บาท

คู่มอืสมาชกิ
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สิทธิของสมาชิกสมทบ 

 1.  เข้�ร่วมประชุมใหญ่ได้ในฐ�นะผู้สังเกตก�รณ์ ไม่นับเป็นองค์ประชุมไม่
  ส�ม�รถเสนอคว�มเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนได้ 
 2.  ไม่ส�ม�รถเข้�ชื่อเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญได้ 
 3.  ไม่ส�ม�รถเสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมก�ร หรือผู้ตรวจสอบกิจก�ร 
 4.  ได้รับบริก�รท�งธุรกิจและวิช�ก�รจ�กสหกรณ์ฯ
 5.  สิทธิอื่นๆ ต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ
  การเปลีย่นแปลง ชือ่ ชือ่สกุล สัญชาติ และท่ีอยู ่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ
ทร�บภ�ยใน 15 วนั

  การแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สม�ชิกสมทบจะทำ�หนังสือตั้ง
บคุคลหน่ึงหรอืหล�ยคน   เพ่ือให้เป็นผู้รบัโอนประโยชน์   ซ่ึงตนมอียู่ในสหกรณ์ฯ
ในเมือ่ตนต�ย มอบให้สหกรณ์ฯ ถือไว้ หนังสือแสดงเจตน�ตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์
ต้องทำ�ต�มลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมด� หรือแบบเอกส�รเขียนเองทั้งฉบับ
ถ้�สม�ชิกสมทบจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงก�รตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้
ทำ�ไว้แล้ว ก็ต้องทำ�เป็นหนังสือต�มลักษณะดังกล่�วในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ฯ ถือไว้ 

หลักเกณฑ์การกู้ส�าหรับสมาชิกสมทบ

 ì ต้องเป็นสม�ชิกสมทบ ไม่น้อยกว่� 1 ปี
 ì วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้�นบ�ท

หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้

 ì ใช้หุน้ และ/หรอื เงินฝ�กประจำ� ท่ีมอียู่ในสหกรณ์ฯ คำ�้ประกนัได้ไม่เกนิ 95%

งวดช�าระหนี้เงินกู้

 ì วงเงินไม่เกิน 50,000 บ�ท  ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 2 งวด
 ì วงเงินไม่เกิน 500,000 บ�ท ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 84 งวด
 ì วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บ�ท  ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 180 งวด
 ì วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บ�ท  ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 240 งวด

คู่มอืสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�ากัด
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เอกสารประกอบการยื่นกู้

 ì สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
 ì สำ�เน�ทะเบียนบ้�น พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

การส่งคืนเงินกู้

 วิธีที่ 1  ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดร�ยเดือนเท่�ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย
   (ยกเว้นงวดแรกซึ่งน้อยกว่�งวดต่อไป)
 วิธีที่ 2  ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดร�ยเดือนเท่�ๆ กัน
   (ยกเว้นงวดสุดท้�ยซึ่งน้อยกว่�งวดก่อนนั้น)

เหตุที่สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์ 

 1.  ต�ย 
 2.  วิกลจริต 
 3.  ล�ออกจ�กสหกรณ์ฯ
 4.  ต้องคำ�พิพ�กษ�ให้ล้มละล�ย 
 5.  ถูกให้ออกจ�กสหกรณ์ฯ

  การลาออกจากสหกรณ์ฯ โดยแสดงคว�มจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมก�รดำ�เนินก�ร ห�กไม่ขัดต่อ ข้อบังคับก็ให้ออกได้ และเสนอต่อคณะ
กรรมก�รดำ�เนินก�รในก�รประชุมคร�วถัดไปทร�บ

  การให้ออกจากสหกรณ์ฯ สม�ชิกสมทบอ�จถูกให้ออกจ�กสหกรณ์ฯ
เพร�ะเหตุดังนี้
 1.  ไม่ลงล�ยมือชื่อในทะเบียนสม�ชิก หรือไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 
  หรือไม่ถือหุ้น ครั้งแรกเป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่� 100 บ�ท เมื่อได้ปฏิบัติ 
  แล้วจึงจะถือว่�ได้สิทธิในฐ�นะสม�ชิก สมทบ 
 2.  นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดคว�มมุ่งหม�ยที่ให้กู้นั้น 
 3.  ค้�งส่งเงินงวดชำ�ระหน้ี (ไม่ว่�ต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวล�ถึงสอง
  เดือนหรือผิดนัดก�ร ส่งเงินงวดชำ�ระหน้ีถึงส�มคร�ว สำ�หรับเงินกู้
  ร�ยหนึ่ง 

คู่มอืสมาชกิ
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 4.  ไม่ให้ข้อคว�มจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ฯ เมื่อสมัครเข้�เป็น
สม�ชิก หรือเมื่อจะก่อคว�มผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ อยู่แล้ว 
 5.  จงใจฝ่�ฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ฯ หรือประพฤติ
  ก�รใดๆ ส่อไปใน ท�งทุจริต หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ฯ เมื่อคณะ
  กรรมก�รดำ�เนินก�รสอบสวน ลงมติให้สม�ชิกสมทบออกโดยคะแนน
  เสียงไม่น้อยกว่�สองในส�มแห่งจำ�นวนกรรมก�รดำ�เนินก�รท่ีประชุม
  แล้วก็เป็นอันว่�สม�ชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจ�กสหกรณ์ฯ

  ในกรณีที่สม�ชิกสมทบออกจ�กสหกรณ์ฯ ให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 
จำ�หน่�ยช่ือออกจ�กทะเบียนสม�ชิก แล้วเสนอเรื่องสม�ชิกสมทบออกให้ท่ี
ประชุมใหญ่ส�มัญคร�วถัดไป

 **ผู้ที่พ้นจากสมาชิกสมทบด้วยเหตุใดก็ตาม  จะไม่สามารถสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบใหม่ได้อีกต่อไป

คู่มอืสมาชกิ
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