สมาชิกสมทบ(รายละเอียดแนบ)
ข้ อ 48 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความ
ประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามสิ ทธิ
ข้ อ 49 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
3. เป็ นบิดา หรื อมารดา หรื อบุตร หรื อคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ 4. เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
5. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 50 การได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนดไว้ และต้องมีสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 49 ทั้ง
เห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าหุน้ ตามที่จะถือให้ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 51 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าของสมาชิกสมทบ ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์รายละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์ และจะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้ อ 52 สิ ทธิและหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์
สิ ทธิของสมาชิกสมทบได้ รับบริการทางธุรกิจ
1. ซื้อหุน้
2. ฝากเงิน
3. กูเ้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ และหรื อเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นเวลานั้น
4.ได้รับสวัสดิการตามที่สมาชิกสมทบออกค่าใช้จ่ายเอง
5. ได้รับบริ การทางวิชาการ
หน้ าทีข่ องสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
2. เข้าร่ วมประชุมตามที่สหกรณ์นดั หมาย
3. ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
ข้ อ 53 สมาชิกสมทบจะไม่ ได้ รับสิ ทธิ ดังนี้
1. สิ ทธินบั เข้าเป็ นองค์ประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
2. สิ ทธิได้รับเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการสหกรณ์
3. สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องใด ๆ ทั้งสิ้ น
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
3. ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
4. ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
5. ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 49
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้ อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบผูไ้ ม่มีหนี้ สินอยูต่ ่อสหกรณ์ ในฐานะผูก้ ู้ อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและ
อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้ อ 56 การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
1. ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(1) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองงวด หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนีด้ งั
ว่ านั้น ถึงสามคราวสํ าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(3) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทําให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้ อ 57 การเปลีย่ นแปลงชื่อและทีอ่ ยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับตั้งแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 58 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อให้เป็ นผูร้ ับโอน
ประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรมนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี้ ต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม ถ้า
สมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ทาํ ไว้แล้ว ต้องทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมามอบให้
สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรื อเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกสมทบผูถ้ ึงแก่กรรมมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์
ที่ได้ต้งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิรับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับกําหนดไว้ในข้อ 58 และข้อ 59
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปี นับตั้งแต่สมาชิก
สมทบถึงแก่กรรมหรื อรับแจ้งจากสหกรณ์ โดยแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นได้ถึงแก่กรรมไปประกอบการ
พิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผทู ้ ี่มีสิทธิรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยนื่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั ตนอยูก่ ด็ ี เมื่อพ้น
กําหนดอายุความฟ้ องคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้ อ 59 การจ่ ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 53(1)
(2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึ่ งออกเพราะเหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปั นผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ผมู ้ ีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุน้ นั้นผูม้ ีสิทธิได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่
มีเงินปันผลและหรื อเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลและหรื อเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิประจําปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่าย
คืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใดจํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพมีจาํ นวนเกินร้อยละสิ บแห่งทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นจนถึงปี
ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
กับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53(5) และ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ย
คืนดอกเบี้ยจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์ คืนให้ในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรื อ
หากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินคืนเฉลี่ยในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุน้ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 60 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 58 นั้น
สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้ อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก

