หมวด 5/1
สมาชิกสมทบ
ขอ 47/1 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตอง
สมัคร เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจและมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนการ
ประจํา
ขอ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) ก. เปนบุคคลธรรมดาที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 31 ในกรณีที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับคํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร หรือ
ข. เคยเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานสถาบัน สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือเจาหนาที่สังกัดสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จํากัด หรือผูทปี่ ฏิบัติงานของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกสมทบ
ได ตาม ขอ 31 (3) หรือ
ค. นิติบุคคล หรือหนวยงาน สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(3) เปนผูมีความประพฤติและลักษณะนิสัยดี
(4) เปนผูที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวตั ถุประสงคในการให
กูยืมเงิน
ขอ 47/3 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ ตอง
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คน รับรอง เมื่อ
คณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 47/2 ทั้งเห็นเปนการ
สมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชือ่ ในทะเบียนสมาชิกสมทบ
รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ
สมาชิกสมทบตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณทุก
ประการ
กรณีผูมีคุณสมบัติตามขอ 47/2(2)ค. ตองใหผูแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจยื่น
ใบสมัครตามทีส่ หกรณกําหนด

ขอ 47/4 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบจะตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ รายละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะ
เรียกคืนไมได
ขอ 47/5 การถือหุน สมาชิกสมทบตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่
เขาเปนสมาชิกสมทบตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ สําหรับสมาชิกสมทบซึ่งเปนนิติบุคคลหรือหนวยงาน
ตามขอ 47/2(2)ค. ตองถือหุนอยางนอย 1 หุน
ขอ 47/6 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่
ดังนี้
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังตอไปนี้
(1) มีสิทธิฝากเงินไดทุกประเภท ประเภทละ 1 บัญชี
(2) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณ แตไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาหุนและ
หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยูในเวลานัน้
(3) ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ
อนึ่ง สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ ดังนี้
(1) ในการนับชือ่ เขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
(2) การออกเสียงในเรื่องตางๆ
(3) การไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่
เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณให
เจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 47/7 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามขอ 47/2
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ

สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ จะสมัครเปน
สมาชิกสมทบอีกไมได
ขอ 47/8 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออก
จากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 47/9 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออก
จากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุน รายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหก
งวด
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง
สองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปน
สมาชิก หรือเมือ่ จะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อม
เสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกสมทบ
มีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้ และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนัน้ ถูกใหออกจาก
สหกรณ
ขอ 47/10 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและทีอ่ ยูของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 47/11 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเปน
หนังสือ ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้นมอบ
ใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่
ไดทําไวแลว ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความใน
วรรคกอนทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงิน
อื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูใ นสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแก
บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 47/12 และขอ 47/13
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรกยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณ
บัตรที่ทางราชการออกให แสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมือ่
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสีส่ ิบหาวัน
ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มชี ื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิก
สมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงิน
ดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 47/12 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ใน
กรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 47/7 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่
สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจาย
คืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อทีป่ ระชุม
ใหญมีมติใหจดั สรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลว ก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะ
จายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพ จะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการ จายคืนคาหุน ของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 47/7 (3)
สหกรณ จะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณ คืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 47/7 (5) (6)
นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก
สมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของ
สหกรณ

ขอ 47/13 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจาย
คืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ 47/11 นั้น สหกรณมีอํานาจหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอ
สหกรณออกกอน
ขอ 47/14 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิก
สมทบออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(นายเลอสรรค โบสุวรรณ)
ลงชื่อ.....................................................เลขานุการ
(นายยุทธนา สุจริต)
เหตุผล เพื่อใหผูที่เกี่ยวของหรือหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนสมาชิกสมทบได

