
 

สมาชิกภาพ 
 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเป็นสมาชิก 
1. เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ 
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
3. เป็นผูจ้ดัการ หรือพนกังานประจาํของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือเป็น

เจา้หนา้ท่ีประจาํของสหกรณ์น้ี 
4. เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดี 
5. มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงินอยูก่่อน สาํหรับผูท่ี้เป็นสมาชิก  

ในสหกรณ์ดงักล่าวอยู่แลว้ ถา้จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ น้ีอีกเพ่ือประโยชน์ในการถือหุ้น   
กไ็ด ้แต่ไม่ใหรั้บเงินกูจ้นกวา่จะไดล้าออกจากสมาชิกในสหกรณ์ เดิมแลว้ 
 

การสมคัรเป็นสมาชิก 
1. ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ตอ้งยื่นใบสมคัรถึง สหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้โดยตอ้ง    

มีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผูบ้ริหารทีม หรือผูจ้ดัการสาขา หรือ ตาํแหน่งอ่ืน    
ท่ีเทียบเท่าคนหน่ึงรับรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผูบ้ริหารทีมหรือผูจ้ดัการสาขา
หรือตาํแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่ากไ็ม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

2. ผูส้มคัรตอ้งจดัทาํแบบขอชาํระค่าหุ้นและหน้ีเงินกูด้ว้ยวิธีหักบญัชีเงินฝาก แนบมาพร้อมกบั         
ใบสมคัร 

3. ผูส้มคัรท่ียื่นใบสมคัรภายในวนัท่ี 10 ของเดือน จะไดรั้บการพิจารณาภายในเดือนนั้น ส่วน
ผูส้มคัรท่ียืน่ใบสมคัรหลงัวนัท่ี 10  ของเดือน จะไดรั้บการพิจารณาในเดือนถดัไป 

4. เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 100 บาท พร้อมจาํนวนหุน้ ซ่ึงเงินจาํนวน
น้ีจะหกัจากบญัชี  เงินฝากของผูส้มคัร 
 ส่วนผูท่ี้ลาออกจากการเป็นสมาชิกแลว้ สหกรณ์ จะรับเขา้เป็นสมาชิกใหม่ได้อีกหลงัจาก
ลาออกครบ 1 ปี และจะใหกู้เ้งินไดเ้ม่ือเป็นสมาชิกครบ 1 ปี 
 อน่ึง ผูส้มคัรสามารถจดัทาํหนงัสือแสดงเจตนาตั้งผูรั้บโอนประโยชน์มอบให้สหกรณ์ถือไว ้
ในวนัยืน่ใบสมคัรหรือภายหลงักไ็ด ้
 



 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 เหตุท่ีสมาชิกตอ้งขาดจากสมาชิกภาพ มีสาเหตุดงัน้ี 
 1. ตาย 
 2. ลาออกจากสหกรณ์ฯ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 38 
 3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 4. ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 5. ถูกออกจากงานประจาํ โดยมีความผดิ 
 6. ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั 39 

การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้ าประกนั อาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเม่ือ
คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้     
จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
 2. ขาดชาํระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ีโดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 3. นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  (สําหรับเงินกู้) ท่ี เกิดบกพร่องให้ คืนดีภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 5. คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผดินดั
การส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 6. ไม่ให้ขอ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์ เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเม่ือจะ
ก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั หรือเม่ือมีความผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 
 7. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ หรือมติและคาํสั่งของสหกรณ์ 
หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํให้
เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ 



 

 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ขา้งตน้น้ีและไดล้งมติให้สมาชิกออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการ
ดาํเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้ กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบมติการให้ออก คาํวินิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่  
ใหเ้ป็นท่ีส้ินสุด 
 

สมาชิกทีอ่อกจากงานประจําโดยไม่มคีวามผดิ 
 สมาชิกท่ีออกจากงานประจําโดยไม่มีความผิด  เว ้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย ถา้มิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาํระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น 
สมาชิกเช่นวา่น้ีอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 

การแก้ไขประวตัส่ิวนตวั 
 การเปล่ียนช่ือ นามสกุล ยา้ยสังกดั ยา้ยท่ีอยู ่รวมทั้งเบอร์โทรศพัท ์ฯลฯ สามารถแกไ้ขไดโ้ดย
การทาํบนัทึก พร้อมแนบหลกัฐานของทางราชการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก 
 สิทธิของสมาชิก มีดงัน้ี 
 1. เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนกรรมการ 
 2. เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 

3. เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการ 
 4. ไดรั้บการบริการทางธุรกิจ และทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 5. สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

หนา้ท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 2. เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือใหส้หกรณ์ เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

5. ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการ เพ่ือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 



 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
สมาชิกควรทาํหนังสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์บุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผูรั้บโอน

ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์เม่ือถึงแก่กรรม มอบใหส้หกรณ์ถือไว(้ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด) 
 ถา้สมาชิกตอ้งการจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไว ้ ตอ้งทาํ
เป็นหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ใหม่มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
 เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรมให้สหกรณ์แจ้งผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศพ เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และ
ดอกเบ้ีย รวมทั้งบรรดาทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีพึงไดรั้บตามสิทธิของการเป็นสมาชิกแลว้แต่กรณี หลงัจาก
หกัหน้ีสิน (ถา้มี) แลว้ ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ทั้งน้ี การยื่นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ตอ้งกระทาํภายในกาํหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ 
 ถา้สมาชิกไม่ไดต้ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไว ้สหกรณ์จะคืนเงินดงักล่าวให้แก่บุคคลหรือผูจ้ดัการ
มรดกตามคาํสั่งศาล ท่ีไดน้าํหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์มาแสดงแก่คณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็น
ทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น 



 

ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 
 

1. เงนิปันผล 
      เม่ือส้ินปีบญัชี สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํระแลว้ ให้แก่สมาชิกตามมติท่ีประชุมใหญ่
จดัสรรให ้ ทั้งน้ีในอตัราไม่เกินอตัราสูงสุดท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์กาํหนด (ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี) 
โดยคิดให้เป็นรายเดือน ซ่ึงสมาชิกจะไดรั้บเงินปันผลตามหุ้นเตม็จาํนวน โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
สมาชิกตอ้งถือหุน้ครบปีบญัชีของสหกรณ์ 
 

2. เงนิเฉลีย่คนื 
      สมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ เม่ือส้ินปีบญัชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉล่ียคืนให้ตามส่วนจาํนวนรวม  
ของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดส่้งให้แก่สหกรณ์ ในระหว่างปีตามมติท่ีประชุมใหญ่จดัสรรให้ อตัราเงินเฉล่ีย
คืนอาจลดลงหรือเพ่ิมข้ึนกไ็ด ้ไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากนัทุกปี 
       สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ี(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย)ในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ย
คนืสําหรับปีน้ัน 
 

3. ดอกเบีย้เงนิฝาก 
      สมาชิกจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไป และยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยอี์ก
ดว้ย 
 

4. ดอกเบีย้เงนิกู้ 
      สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราท่ีตํ่ากวา่หรือเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน 
 

5. สวสัดกิารต่างๆ 
       สหกรณ์มีสวสัดิการท่ีหลากหลายสาํหรับสมาชิก โดยสมาชิกตอ้งเป็นผูย้ืน่ขอรับสวสัดิการเขา้มา
ท่ีสหกรณ์  
 


