สมาชิกภาพ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเป็ นสมาชิก
1. เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
2. เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อพนักงานประจําของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อเป็ น
เจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์น้ ี
4. เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดี
5. มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงินอยูก่ ่อน สําหรับผูท้ ี่เป็ นสมาชิก
ในสหกรณ์ ดงั กล่าวอยู่แล้ว ถ้าจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กในสหกรณ์ นี้ อีกเพื่อประโยชน์ในการถือหุ ้น
ก็ได้ แต่ไม่ให้รับเงินกูจ้ นกว่าจะได้ลาออกจากสมาชิกในสหกรณ์ เดิมแล้ว

การสมัครเป็ นสมาชิก
1. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์ ตามแบบที่กาํ หนดไว้ โดยต้อง
มีผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่ งไม่ต่าํ กว่าผูบ้ ริ หารทีม หรื อผูจ้ ดั การสาขา หรื อ ตําแหน่ งอื่น
ที่เทียบเท่าคนหนึ่ งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูบ้ ริ หารทีมหรื อผูจ้ ดั การสาขา
หรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ ับรอง
2. ผูส้ มัครต้องจัดทําแบบขอชําระค่าหุ ้นและหนี้ เงินกูด้ ว้ ยวิธีหักบัญชี เงินฝาก แนบมาพร้ อมกับ
ใบสมัคร
3. ผูส้ มัครที่ ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 10 ของเดื อน จะได้รับการพิจารณาภายในเดื อนนั้น ส่ วน
ผูส้ มัครที่ยนื่ ใบสมัครหลังวันที่ 10 ของเดือน จะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป
4. เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท พร้อมจํานวนหุน้ ซึ่ งเงินจํานวน
นี้จะหักจากบัญชี เงินฝากของผูส้ มัคร
ส่ วนผูท้ ี่ ลาออกจากการเป็ นสมาชิ กแล้ว สหกรณ์ จะรั บเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่ ได้อีกหลังจาก
ลาออกครบ 1 ปี และจะให้กเู้ งินได้เมื่อเป็ นสมาชิกครบ 1 ปี
อนึ่ ง ผูส้ มัครสามารถจัดทําหนังสื อแสดงเจตนาตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์มอบให้สหกรณ์ ถือไว้
ในวันยืน่ ใบสมัครหรื อภายหลังก็ได้

การขาดจากสมาชิกภาพ
เหตุที่สมาชิกต้องขาดจากสมาชิกภาพ มีสาเหตุดงั นี้
1. ตาย
2. ลาออกจากสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับข้อ 38
3. เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
5. ถูกออกจากงานประจํา โดยมีความผิด
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ 39
การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิ กผูไ้ ม่มีหนี้ สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าํ ประกัน อาจ
ลาออกจากสหกรณ์ ไ ด้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อ ต่ อ คณะกรรมการดําเนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญ าตแล้ว
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
การให้ อ อกจากสหกรณ์ สมาชิ ก อาจถู ก ให้ อ อกจากสหกรณ์ เพราะเหตุ อ ย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
1. ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. ขาดชําระค่าหุ ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
3. นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
4. ไม่ จัด การแก้ ไ ขหลัก ประกั น (สํ า หรั บ เงิ น กู้ ) ที่ เกิ ด บกพร่ องให้ คื น ดี ภ ายในเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
5. ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือนหรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ ง ๆ
6. ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก หรื อเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้ สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ ล้ว
7. จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบ หรื อมติ และคําสั่งของสหกรณ์
หรื อประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้
เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ

เมื่ อคณะกรรมการดําเนิ น การได้ส อบสวนพิ จารณา ปรากฏว่าสมาชิ ก มี เหตุ ใด ๆ ดังกล่ าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออก โดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ กที่ ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มี สิทธิ ยื่นอุทธรณ์ ต่อที่ ประชุ มใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็ นที่สิ้นสุ ด

สมาชิกทีอ่ อกจากงานประจําโดยไม่ มคี วามผิด
สมาชิ ก ที่ อ อกจากงานประจํา โดยไม่ มี ค วามผิ ด เว้น แต่ อ อกเพราะตาย หรื อเป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อเสมื อนไร้ ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิ ได้ลาออกจาก
สหกรณ์ ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิ กอยู่ และจะงดชําระค่าหุ ้นได้ก็ต่อเมื่ อมี หนี้ สิ น ไม่เกิ น ค่าหุ ้น
สมาชิกเช่นว่านี้อาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

การแก้ ไขประวัตสิ ่ วนตัว
การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ รวมทั้งเบอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ สามารถแก้ไขได้โดย
การทําบันทึก พร้อมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้สหกรณ์ ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
สิ ทธิของสมาชิก มีดงั นี้
1. เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรื อออกเสี ยงลงคะแนนกรรมการ
2. เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
3. เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
4. ได้รับการบริ การทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
2. เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิ กควรทําหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์บุคคลหนึ่ งหรื อหลายคน เพื่อให้เป็ นผูร้ ั บโอน
ประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์เมื่อถึงแก่กรรม มอบให้สหกรณ์ถือไว้(ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด)
ถ้าสมาชิกต้องการจะเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาํ ไว้ ต้องทํา
เป็ นหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ใหม่มอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่ อ สมาชิ ก ถึ ง แก่ ก รรมให้ ส หกรณ์ แ จ้งผูร้ ั บ โอนประโยชน์ ต ามความในวรรคก่ อ นทราบ
สหกรณ์ จะจ่ ายเงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ยวกับ การศพ เงิ น ค่าหุ ้น เงิ น รั บ ฝาก เงิ น ปั น ผล เงิ น เฉลี่ ยคื น และ
ดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอื่นใดที่พึงได้รับตามสิ ทธิ ของการเป็ นสมาชิกแล้วแต่กรณี หลังจาก
หักหนี้ สิน (ถ้ามี) แล้ว ให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ การยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ตอ้ งกระทําภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์
ถ้าสมาชิกไม่ได้ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะคืนเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลหรื อผูจ้ ดั การ
มรดกตามคําสั่งศาล ที่ได้นาํ หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ มาแสดงแก่คณะกรรมการดําเนิ นการว่าเป็ น
ทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น

ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
1. เงินปันผล
เมื่อสิ้ นปี บัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาํ ระแล้ว ให้แก่สมาชิ กตามมติที่ประชุมใหญ่
จัดสรรให้ ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุ ดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กาํ หนด (ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี )
โดยคิดให้เป็ นรายเดือน ซึ่ งสมาชิกจะได้รับเงินปั นผลตามหุ ้นเต็มจํานวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
สมาชิกต้องถือหุน้ ครบปี บัญชีของสหกรณ์

2. เงินเฉลีย่ คืน
สมาชิ กที่ กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่ อสิ้ นปี บัญ ชี สหกรณ์ จะจ่ายเงินเฉลี่ ยคื นให้ตามส่ วนจํานวนรวม
ของดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่จดั สรรให้ อัตราเงินเฉลี่ย
คืนอาจลดลงหรื อเพิ่มขึ้นก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเท่ากันทุกปี
สมาชิกที่ผิดนัดการส่ งเงินงวดชํ าระหนี้(ไม่ ว่าต้ นเงินหรื อดอกเบี้ย)ในปี ใด จะไม่ ได้ รับเงินเฉลี่ย
คืนสําหรั บปี นั้น

3. ดอกเบีย้ เงินฝาก
สมาชิ กจะได้รับดอกเบี้ ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าหรื ออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ของธนาคารพาณิ ชย์โดยทัว่ ไป และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อีก
ด้วย

4. ดอกเบีย้ เงินกู้
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราที่ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินอื่น

5. สวัสดิการต่ างๆ
สหกรณ์มีสวัสดิการที่หลากหลายสําหรับสมาชิก โดยสมาชิกต้องเป็ นผูย้ นื่ ขอรับสวัสดิการเข้ามา
ที่สหกรณ์

