
หมวด 5 

สมาชิก 

 ขอ้ 29 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 

1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไดช้ าระค่าหุน้

ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและไดช้ าระ

ค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 30 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

2) ตั้งบา้นเรือนอยูท่อ้งท่ี ต าบล.....ทุกต าบล......อ  าเภอ......เขาย้อย.......จงัหวดั......เพชรบุรี........ 

3) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

4) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ มีกิจการร่วมกนั และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ่ืน 

ขอ้ 31 การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ

ท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ยสองคน 

ในกรณีท่ีมีกลุ่มสมาชิก ผูส้มคัรจะตอ้งเลือกเขา้สังกดักลุ่มสมาชิกซ่ึงมีอยูเ่ดิมหรือจะตั้งข้ึนใหม่

ตามท่ีตนอยูใ่กลเ้คียงกนั ทั้งน้ีใหย้ืน่ใบสมคัรดงักล่าวในวรรคแรกผา่นประธานกลุ่มนั้นเพื่อสอบสวน

พิจารณาเป็นเบ้ืองตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

เม่ือคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ไดรั้บรองวา่ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก มีความรู้ความเขา้ใจ 

เห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์และของเครดิตยเูน่ียนสากล โดยท่ีผูส้มคัรไดรั้บการศึกษาอบรมและ

ฝึกหดัสะสมทรัพยต์ามขอ้ 32 อยา่งสม ่าเสมอเป็นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หกเดือนแลว้ให้น าเสนอ

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 



เม่ือคณะกรรมการอ านวยการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้ 30 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกและจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิกและช าระค่าหุน้ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะไดสิ้ทธ์ิเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์โดยสมบูรณ์ ในกรณีท่ีมีกลุ่มสมาชิกใหส้หกรณ์แจง้เร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ประธานกลุ่มซ่ึง

เก่ียวขอ้งทรายโดยเร็ว 

ถา้คณะกรรมการอ านวยการมีมติไม่ยอมรับผูส้มคัรคนใดเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใดๆ ก็ดีใหรี้บแจง้

มติใหผู้ส้มคัรทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ถา้คณะกรรมการอ านวยการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใดๆ เม่ือผูส้มคัรร้องขอก็ให ้

คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉบัช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ใหรั้บเขา้เป็น

สมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ้ 32 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสม ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใน

วนัยืน่ใบสมคัรตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยเร่ืองน้ี ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้อง

สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ 

ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งเร่ิมฝึกหดัสะสมเงินออมของตนไวใ้นสหกรณ์ตามความสามารถท่ี

แสดงความจ านงไวใ้นใบสมคัร ทั้งใหเ้ร่ิมสะสมตั้งแต่วนัยืน่ใบสมคัร เงินสะสมดงักล่าวน้ี เม่ือ

คณะกรรมการอ านวยการมีมติรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ใหส้หกรณ์โอนเงินจ านวนดงักล่าวไปเป็นหุ้น

ตามความในขอ้ 6 

สิทธิแล้วหน้าทีข่องสมาชิก 

ขอ้ 33 สิทธิของสมาชิก มีดงัต่อไปน้ี 

1) เสนอขอ้คิดเห็นและลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 

2) ไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่เป็นประธานกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการ

ด าเนินการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

3) ไดรั้บบริการทางการเงิน ทางวชิาการและสวสัดิการต่างๆ ของสหกรณ์ 

4) สิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนของสหกรณ์ 



ขอ้ 34 หน้าทีข่องสมาชิก มีดงัต่อไปน้ี 

1) เขา้ประชุมใหญ่สามญัและประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสหกรณ์จดัใหมี้ข้ึน 

2) ปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

3) สอดส่องดูแลและใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ 

4) ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการพฒันาการสหกรณ์ 

ขอ้ 35 การเปลีย่นแปลงช่ือ สัญชาติ และทีอ่ยู่ของสมาชิก สมาชิกคนใดเปล่ียนแปลงในเร่ือง 

ช่ือ – นามสกุล สัญชาติ และท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ขอ้ 36 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายตน 

เพื่อใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้นมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้หนงัสือตั้งผูรั้บ

โอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ ก็ตอ้งท าเป็น

หนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

 เม่ือสมาชิกตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ

จ่ายเงินค่าหุน้   เงินรับฝาก   เงินปันผล   เงินเฉล่ีย   และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนในบรรดาท่ีสมาชิกผูต้าย

มีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็คือใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมา

แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี 

ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 41 และขอ้ 42 

 ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน

ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรท่ีทางราชการ

ออกใหแ้สดงวา่สมาชิกนั้นๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบพิจารณาดว้ย เม่ือคณะกรรมการอ านวยการได้

พิจารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนัในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน

ผลประโยชน์ ไม่ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกไดจ้ดัท าให้

สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบ

เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

 



การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ้ 37 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ตาย 

2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

4) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก   เวน้แต่ความผดิลหุโทษ   หรือความผดิอนักระท าโดย

ประมาท 

5) ลาออกจากสหกรณ์   และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

6) ขากคุณสมบติัตามขอ้ 30 

7) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 38 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ฐานะผูกู้ ้  หรือค าประกนัเงินกู้

หรือหน้ีสินอ่ืนท่ีผกูพนัจะตอ้งช าระต่อสหกรณ์ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดยแสดงความจ านงเป็น

หนงัสือต่อคณะกรรมการอ านวยการ   และเม่ือคณะกรรมการอ านวยการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการ

ชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้  แลว้ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ

ในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ขอ้ 39 การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใด ดงัต่อไปน้ี 

1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

2) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิจากวตัถุประสงค ์  และโครงการท่ีคณะกรรมการเงินกูไ้ดอ้นุมติั 

3) ไม่จดัการแกไ้ข   หรือเพิ่มเติมหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 

4) ผดินดัช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีก าหนดถึงสามคราวติดต่อกนัหรือเกินกวา่หกสิบวนัในกรณีท่ีผดิ

นดัช าระหน้ีเป็นรายเดือน 

5) จงใจปิดบงัความจริงอนัควรแจง้ใหท้ราบในใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก   เฉพาะเก่ียวกบัหน้ี

ของตน 

6) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั   หรือระเบียบ   หรือมติของสหกรณ์   หรือของท่ีประชุมกลุ่มสมาชิก

ซ่ึงตนสังกดั   หรือประพฤติ   หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต   

หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือเส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่วา่โดยประการใดๆ   



เม่ือคณะกรรมการอ านวยการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่สมาชิกมีเหตุใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้ให้

เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา   เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกให้

ออกจากสหกรณ์ 

คณะกรรมการอ านวยการมีหนา้ท่ีแจง้มติของคณะกรรมการด าเนินการใหส้มาชิกผูน้ั้นทราบโดยมิ

ชกัชา้ 

สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบ

มติใหอ้อกจากสหกรณ์   ค  าวินิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ใหถื้อเป็นส้ินสุด 

ขอ้ 40 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะ

เหตุใดๆ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกกบัใหปิ้ดประกาศท่ีส านกังาน

ของสหกรณ์เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบหา้วนัแลว้เสนอเร่ืองสมาชิกออกใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัคราวถดัไป

ทราบ โดยเฉพาะการใหอ้อกตอ้งช้ีแจงเหตุผลดว้ย 

อน่ึง   ใหส้หกรณ์แจง้เร่ืองสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งเสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 

ขอ้ 41 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุตามขอ้ 37 (1)(2)(4)(5)และ(6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้   เงินปันผล   และเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย

บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ   โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้

สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นหรือเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนั

ส้ินปีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติให้

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน

หุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุ้นของ

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ   เพราะเหตุตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลายตามขอ้ 37 (3) 

สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้   เงินรับฝาก   เงินปันผล   และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่

ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ   เพราะเหตุตามขอ้ 37 (7) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้เงินปันผลและ

เงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์   คืนให้ภายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มี



เงินปันผล    หรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์   หรือหากสมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัส้ินปี

โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลงัท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้  ส่วนเงินรับ

ฝากและดอกเบ้ียนั้น   สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมการจ่ายคืนค่าหุ้นใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 

กรณีท่ีสหกรณ์มีการด าเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุน้ท่ีปรากฏในขอ้ 5 

แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม   ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกท่ีพน้

จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปีและค านวณมูลค่าหุน้ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก 

การค านวณมูลค่าหุ้นตามวรรคทา้ยใหใ้ชเ้กณฑค์ านวณดงัต่อไปน้ี 

มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หนีสิ้นทั้งหมด) 

จ านวนหุ้นทั้งสิน 

ในการปรับลดมูลค่าหุน้ต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก   สหกรณ์ไม่ตอ้งท าการปรับปรุงบญัชีใดๆ แต่

ตอ้งเปิดเผยการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนหุน้ต่อหุน้ท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกไวแ้ละใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ

แสดงความเห็นต่องบการเงิน   ส าหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 5 ซ่ึงอยูใ่นบญัชีทุน

เรือนหุน้และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนหุน้ต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมใหน้ าไปลดยอดบญัชี

ขาดทุนสะสม 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ในปีต่อๆ ไป   สหกรณ์ตอ้งค านวณ

มูลคา่เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี   และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้ 5 จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขายทุนสะสม 

ขอ้ 42 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกจะต้องรับผดิชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดงักล่าว

ในขอ้ 41 นั้น   สหกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ขอ้ 43 กลุ่มสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์   และการใหก้ารศึกษาอบรมแก่

สมาชิกสหกรณ์อาจจดัตั้งกลุ่มสมาชิกนั้น   โดยรวมสมาชิกท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนัเป็นกลุ่มสมาชิกก็ได ้

การจดัตั้งกลุ่ม   การประชุมกลุ่ม   กิจกรรมของท่ีประชุมกลุ่ม   การเลือกตั้ง   การด ารงต าแหน่ง   

การพน้จากต าแหน่งของประธานกลุ่ม   และเลขานุการกลุ่ม   ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

 


