หมวด 5
สมาชิก
ขอ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ ึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุน
ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และไดชําระ
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนขาราชการประจํา หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานสถาบัน สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร หรือเจาหนาที่ สังกัดสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด หรือผูที่ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกได
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
(6) หากเคยเปนสมาชิกอยูแลวขอลาออกจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหมได ตอเมื่อไดลาออกครบ 1
ปแลว
ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น
ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก
ตามขอ 36)
ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสมัครคนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทา
ขึ้นไปก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนด
ไวในขอ 31 ทัง้ เห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเขา
ใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ
คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 34. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก
ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชือ่ ของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะ
สมาชิก
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สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 35. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและ
คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และ
เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู
และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณอนื่
สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน ขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิก
อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชือ่ สัญชาติและที่อยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปน
ผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถอื ไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้
ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนทไี่ ดทําไวแลว ก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
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เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณจะจายเงิน
คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูใน
สหกรณใหแกผรู ับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 44
วรรคแรกและขอ 45
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งป
นับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรบั แจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิก
นั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีผูมีสทิ ธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนด
อายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 40. การลาออกจากสหกรณ
สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความใน
วรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้โดย
มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
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(3)
(4)

นําเงินกูไปใชผดิ ความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัด การสงเงินงวดชําระหนีด้ ังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะ
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือ ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด ตามขอ 46 หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้ และ
ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมด
ในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของทีป่ ระชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว
ขอ 43. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือ
เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณ
ดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได แตสมาชิกเชนนี้ใหไดรับเงินกูไมเกิน
รอยละเกาสิบแหงคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ เวนแตสมาชิกดังกลาวมีหนี้สินตอสหกรณจะตองสงคาหุนรายเดือน
และชําระหนี้เงินกูตามที่สหกรณกําหนด
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพ
ภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่
สมาชิกมีอยูใ นสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับ จะเรียกใหสหกรณจาย
คืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือ จะเรียกใหจายคืน หลังจากวันสิ้นปทางบัญชี
ที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นั้น สหกรณจะจายคืน ใหตามระเบียบของสหกรณ
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ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือ
ยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงิน
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 45. การหักจํานวนเงินซึง่ สมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ขอ 44 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
กลุมสมาชิก
ขอ 46. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของ
ที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 47. ความรับผิดของสมาชิก
เงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวน

