หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเ ห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจํา

ข้อ 50. คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทีบ รรลุนิตภิ าวะ ทีข าดคุณสมบัติตามข้อ 32(2)
ก. เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย พีห รือน้องร่วมบิดาหรือ มารดา ของสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ
ข. เป็ นหรือเคยเป็ นข้าราชการ หรือข้าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ค. เป็ นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์ทเี สียชีวติ
(3) ตัง8 บ้านเรือนอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(4) เป็ นผูท้ มี คี วามประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูท้ จี ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนื ทีม วี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 51. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที
กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น8 ี ไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีกาํ หนดในข้อ 50 ทัง8 เห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้
ผูส้ มัครได้ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจ ะถือครบถ้วน
เมือ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี8ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที-ในฐานะสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้าทีเฉพาะในส่วนทีไม่ขดั กับกฎหมาย

สหกรณ์
ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
(1) อาจถือหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึงในห้าของจํานวนหุน้ ทีช าํ ระแล้วทัง8 หมดทีสหกรณ์มอี ยู่ในขณะนัน8 และ
มีความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทีส ่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีต นถือ
(2) มีสทิ ธิฝากเงินกับสหกรณ์ทกุ ประเภทเงินฝาก
(3) มีสทิ ธิได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่าหุน้ และหรือ เงินฝากที
สมาชิกสมทบนัน8 มีอยู่ในเวลานัน8
(4) มีสทิ ธิทจี ะได้รบั สวัสดิการตามทีค ณะกรรมการเห็นสมควรและให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์

(5) ได้รบั เงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉลีย คืน
ข. หน้าที-ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง ของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง8 ทีส หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุ นกิจการของสหกรณ์เพือ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง

ค. สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื-องดังต่อไปนี
(1) นับชือเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) สิทธิการออกเสียงในทีประชุมใหญ่
(3) สิทธิได้รบั เลือกเข้าเป็ นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี8
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุ ญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานง
เป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมือ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุ ญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56. การให้อ อกจากสหกรณ์ ข องสมาชิ ก สมทบ สมาชิ กสมทบอาจถู ก ให้อ อกจากสหกรณ์ เ พราะเหตุ ใ ด ๆ
ดังต่อไปนี8
(1)
(2)
(3)
(4)

ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง ของสหกรณ์
แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ มเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

ข้อ 57. การเปลี-ยนแปลงชื-อ สัญชาติ และที-อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลีย นแปลงในเรือง
ชือ สัญชาติและทีอ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม กี ารเปลีย นแปลง
ข้อ 58. การตัง ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตัง8 บุคคลหนึงหรือหลายคนเป็ น
ผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่ าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน
หนังสือตัง8 ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี8ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม

ถ้า สมาชิกสมทบประสงค์จ ะเพิกถอนหรือ เปลียนแปลงผู ร้ บั โอนประโยชน์ทีได้ทาํ ไว้แล้ว ต้อ งทํา เป็ นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จะจ่ายเงินค่า
หุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใดบรรดาทีส มาชิกสมทบ ผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่
ผู ร้ บั โอนประโยชน์ทีได้ตงั8 ไว้ หรือ ถ้า มิได้ตงั8 ไว้ ก็คืนให้แก่ บุค คลทีได้นําหลักฐาน มาแสดงให้เป็ นทีพ อใจคณะกรรมการ
ดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน8 ทัง8 นี8 ตามข้อกําหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึงปี นบั แต่วนั ที
สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรทีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน8 ๆ ได้ถงึ
แก่ ค วามตายไปประกอบการพิจ ารณาด้ว ย เมือ คณะกรรมการดํา เนิ น การได้พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิแล้ว สหกรณ์จ ะจ่ า ยเงิน
ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีสบิ ห้าวัน ในกรณี ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ยนื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ มี ชี ือเป็ นผูร้ บั
โอนประโยชน์ทสี มาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่ก็ดี เมือ พ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั8 สิ8น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที-ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ทสี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) (4) นัน8 สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึง
ออกเพราะเหตุอืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย คืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนัน8 มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน8 ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทอี อกนัน8 หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ8นปี ทางบัญชีทอี อกโดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลีย คืนสําหรับปี ทอี อกนัน8 ด้วยในเมือ ทีประชุมใหญ่มี
มติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั8 แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี8ยนัน8 สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่ าหุน้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของ
สหกรณ์ตามทีมอี ยู่ในวันต้นปี นนั8 คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปี นนั8 ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ทสี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3)สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผลและ
เงินเฉลีย คืนกับดอกเบี8ยค้างจ่ายบรรดาทีส มาชิกสมทบนัน8 มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย ล้มละลาย
ในกรณี ทสี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) (6) นัน8 สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผลและเงิน
เฉลียคืนกับดอกเบี8ยค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนัน8 มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน สมควรโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงิน
เฉลีย คืนตัง8 แต่ปีทอี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ8นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย
คืนในปี นนั8 ภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี8ยนัน8 สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิกสมทบทีพน้ จากสมาชิก
ภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือน
หุน้ ทัง8 หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี8สนิ ทัง8 สิ8นแล้วนํามาเฉลีย โดยใช้จาํ นวนหุน้ ทัง8 สิ8นเป็ นฐานในการคํานวณ
เมือ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืน
ต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ทีกาํ หนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุน
สะสม

ข้อ 60. การหักจํานวนเงินซึ-งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตาม
ข้อ 59 นัน8 ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึง สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื-อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก
ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

ในกรณี ทสี มาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด

