
 

ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ  

พ.ศ. 2562 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 29 ขอ 44 และขอ 74(16) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 42  ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 11 เมษายน  2562  ไดกําหนดระเบียบวาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก

และ การขาดจากสมาชิกภาพ  ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก 

และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2562” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 12 เมษายน 2562 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและ การขาด

จากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2533  และบรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใช

ระเบียบนี้แทน 

หมวด 1 

คุณสมบัติของสมาชิก 

          ขอ 4. ผูเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอบังคับ รวมท้ังขอตอไปนี้ 

(1) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(2) เปนผูท่ีมีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจการรวมกันตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3) ต้ังบานเรือน หรือยายเขามาอยูท่ีอําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด ไมนอยกวาหนึ่งป 
(4) เปนผูซ่ือสัตย  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรูจักประหยัด 
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ   หรือเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
(7) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากสหกรณใดๆโดยมีความผิดเวนแตพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีถูกออก 

   

 

 

 

 

 

 

หมวด 2 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชกิและ การขาดจากสมาชิกภาพ 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

วิธีรับสมาชิก 

ขอ 5. การเขาเปนสมาชิกผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนด

ไว  เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

ผูสมัครจะตองเขาสังกัดกลุมสมาชิกในหมูบานท่ีตนมีถ่ินท่ีอยูหรือหมูบานใกลเคียงกันท้ังนี้ใหยื่นใบสมัคร

ดังกลาวในวรรคแรกผานประธานกลุมเพ่ือเสนอท่ีประชุมกลุม(กลุมสมาชิกหรือกลุมผูสมัครเขาเปนสมาชิก)  

สอบสวนพิจารณา 

เม่ือท่ีประชุมกลุม(กลุมสมาชิกหรือกลุมผูสมัครเขาเปนสมาชิก)ไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา     

ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามขอ 4  ท้ังท่ีประชุมกลุมเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง

ในสามแหงจํานวนผูท่ีเขาประชุมแลว  คณะกรรมการดําเนินการจึงรับพิจารณาผูสมัครนั้นได 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัคร ซ่ึงท่ีประชุมกลุมรับรองแลวนั้น  

มีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ4 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกไดก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือ

ชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือ  จนครบถวนแลว   

จึงถือวาไดเขาเปนสมาชิกของสหกรณในสังกัดกลุมซ่ึงรับรองนั้น ใหสหกรณแจงเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม ใหท่ี

ประชุมกลุมทราบโดยเร็วและใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุม

ใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆเม่ือผูสมัครรองขอก็ให

คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก

ในกรณีดังวานี้   ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 ขอ 6. ผูเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรก

เขานี้ถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

          ขอ7. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิกผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนเม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เขาประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ 

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชกิและ การขาดจากสมาชิกภาพ 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

(ข) หนาท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขาประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

ขอ 8. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ  และท่ีอยู    สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ 

ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

หมวด 3 

การขาดจากสมาชิก 

 ขอ 9. เหตุท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) วิกลจริต 

(3) ลาออกจากสหกรณ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามขอ 4 ยกเวน 4 (5) 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(7) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 4 (5) โดยมีความผิด 

(8) ขาดคุณสมบัติตามขอ 4 (6) 

ขอ 10. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีพันธะตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน   อาจลาออก

จากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน

พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยระเบียบและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการ

สอบสวน แลวใหเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาตามวรรคแรก 

 

 

 

 

 ขอ 11. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 
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(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขาหรือไมชําระเงิน      

คาหุนแรกเขา 

(2) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติ หรือกระทําการใดๆ 

อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือ

ประโยชนของสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

(4) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด ท้ังนี้ โดยมิไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย เปนเวลาถึงสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 

(6) ไมจัดการแกไขหลักประกัน (สําหรับเงินกู) ท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(7) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเมื่อจะ   

กอความผูกพันตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกลาวขางตน   และได

ลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มาประชุม    ก็

เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ และใหสหกรณมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมี

มติใหออกจากสหกรณ ผูถูกใหออกมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญโดยผานคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับแจง ถาท่ีประชุมใหญยังไมไดวินิจฉัย ใหถือวาผูนั้นยังเปนสมาชิกอยู แตคณะกรรมการดําเนินการ

อาจจํากัดสิทธิตามท่ีเห็นสมควรได คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหถือเปนท่ีสุด 

  ขอ 12. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ ไมวาเพราะเหตุ

ใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

 อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุมทราบ (ถามี) ซ่ึงเก่ียวของเสนอท่ีประกลุมทราบ

โดยเร็ว 
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หมวด 4 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 ขอ 13. สมาชิกท่ีประสงคจะต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตน   มีอยูใน

สหกรณเม่ือตนตายนั้น ตองทําเปนหนังสือมอบใหสหกรณถือไวเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน ดังวานี้ 

ใหทําตามแบบท่ีสหกรณกําหนดหรือแบบเอกสารเขียนเองท้ังฉบับ 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตอง   

ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอน มอบใหสหกรณถือไว 

  เม่ือสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนดอกเบ้ียและอ่ืนๆ 

บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว หรือถายังมิไดต้ังไวก็คืนใหแกทายาทผูมีสิทธิ

รับมรดกหรือผูจัดการมรดก เม่ือไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตน ณ สํานักงานของสหกรณใหเปนท่ีพอใจแก

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนผูมีสิทธิไดรับจํานวนเงินดังกลาวขางตนนั้น 

 

ขอ 14. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุตามขอ 9 (1),(2),(3) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมี

อยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงิน

ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปท่ีออก โดยไดรับเงินปนผลและเงิน

เฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได   สุดแต

จะเลือก สวนเงินฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในระเบียบนี้ตาม

ขอบังคับสหกรณ   

 

หมวดท่ี 5 

สมาชิกสมทบ 

          ขอ 15.  สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิก

สมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

          ขอ  16. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ 30   

(3) ต้ังบานเรือนหรือยายเขามาอยูทองท่ี อําเภอโพธิ์ชัย  จังหวดัรอยเอ็ด ไมนอยกวาหนึ่งป 

(4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 

(5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชกิและ การขาดจากสมาชิกภาพ 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

ขอ 17. การเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง  

สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ

ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 16 ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ให

รับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 18. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ 

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ  จะ

เรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

ขอ 19. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับ

กฎหมายสหกรณ   

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ   มีสิทธิหนาท่ีเชนเดียวกับสมาชิกเฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 

รวมท้ังไมใหสิทธิในเรื่องดังนี้ 

(1)  สิทธิท่ีหาม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

(2) สิทธิในการออกเสียงลงมติ 

(3) สิทธิในการไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการ 

(ข)  หนาท่ีของสมาชิกสมทบ   มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

 (ค)  สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) สิทธิท่ีหาม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

(2) สิทธิในการออกเสียงลงมติ 

     (2) สิทธิในการไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการ  

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชกิและ การขาดจากสมาชิกภาพ 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 20. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  

ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 

(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 21. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความ

จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ

ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 22. การใหออกจากสหกรณสมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

 (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2562 

 

(นายหนู  กมลสินธ) 

ประธานกรรมการ                                            

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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