
 1

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยหุน พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 
2554” 
 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยหุน พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ัง
อ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เงินไดรายเดือน” หมายความวา เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินท่ีจายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายความวาบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
 

หมวด 1 
การออกหุน 

 

 ขอ  5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาทและผูถือ
หุนจะตองเปนสมาชิกเทานั้น 
 

หมวด 2 
การถือหุน 

 

 ขอ  6. ใหสมาชิกถือหุน ดังตอไปนี ้
  (1) สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือนของสมาชิก ดังตอไปนี ้

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
วาดวยหุน พ.ศ. 2554 



 2

                 เงินไดรายเดือน                          ถือหุนรายเดือน  
     (บาท)      (หุน) 
   ไมเกิน       5,000  บาท         25 
   เกินกวา     5,000  บาท  ถึง    6,000   บาท     30 
   เกินกวา     6,000  บาท  ถึง    7,000   บาท     35 
   เกินกวา     7,000  บาท  ถึง    8,000   บาท     40 
   เกินกวา     8,000  บาท  ถึง    9,000   บาท     45 
   เกินกวา     9,000  บาท  ถึง   10,000  บาท     50 
   เกินกวา   10,000  บาท ถึง   11,000  บาท     55 
   เกินกวา   11,000  บาท  ถึง   12,000  บาท     60 
   เกินกวา   12,000  บาท  ถึง   13,000  บาท     65 
   เกินกวา   13,000  บาท  ถึง   14,000  บาท     70 
   เกินกวา   14,000  บาท  ถึง   15,000  บาท     75 
   เกินกวา   15,000  บาท  ถึง   16,000  บาท     80 
   เกนิกวา   16,000  บาท  ถึง   17,000  บาท     85 
   เกินกวา   17,000  บาท  ถึง   18,000  บาท     90 
   เกินกวา   18,000  บาท  ถึง   19,000  บาท     95 
   เกินกวา   19,000  บาท  ถึง   20,000  บาท   100 
   เกินกวา   20,000  บาท  ถึง   21,000  บาท   105 
   เกินกวา   21,000  บาท  ถึง   22,000  บาท   110 
   เกินกวา   22,000  บาท  ถึง   23,000  บาท   115 
   เกินกวา   23,000  บาท  ถึง   24,000  บาท   120 
   เกินกวา   24,000  บาท  ถึง   25,000  บาท   125 
   เกินกวา   25,000  บาท  ถึง   26,000  บาท   130 
   เกินกวา   26,000  บาท  ถึง   27,000  บาท   135 
   เกินกวา   27,000  บาท  ถึง   28,000  บาท   140 
   เกินกวา   28,000  บาท  ถึง   29,000  บาท   145 
   เกินกวา   29,000  บาท  ขึ้นไป     150 
   สมาชิกท่ีสงคาหุนรายเดือนตาม (1) นี้ไดไมนอยกวา 260 เดือน หรือเปนจํานวน
เงินไมนอยกวา 250,000 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันจะงดสงคา
หุนรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได 
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   ในกรณีสมาชิกท่ีสงคาหุนรายเดือนตาม (1) นี้ไดไมนอยกวา 260 เดือน หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 250,000 บาท และมีหนี้สินนอยกวาหรือเทากับมูลคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณ 
จะงดสงเงินคาหุนรายเดือนไมได แตสามารถลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได ซ่ึงจะตองสงเงินคา
หุนรายเดือนไมนอยกวา 200 บาท โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
แตในปหนึ่งๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองครั้งไมได 
   กรณีสมาชิกโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมี
ความผิดและยังคงเปนสมาชิกตอตามขอ 44 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จะ
งดสงคาหุนรายเดือนตาม (1) ไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน 
  (2) ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดใน (1) ก็ยอม
ทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3 ) สมาชิกอาจซ้ือหุนเพ่ิมเปนครั้งคราวไดตามความประสงคในกรณีท่ีมีวงเงินเกิน
กวา 500,000 บาท จะตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
 ขอ  7. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท้ังหมด
ไมได 
 

หมวด 3 
การชําระคาหุน 

 

 ขอ  8. การชําระคาหุน สมาชิกตองชําระคาหุน โดยถือปฏิบัติดังนี ้
  (1) หุนท่ีสมาชิกถือเปนรายเดือนตามขอ 6 (1) และ (2) ใหชําระเต็มมูลคาโดยวิธีหัก
จากเงินไดรายเดือน ณ ท่ีจาย ในวันจายเงินไดรายเดือน    
  (2) การถือหุนตามขอ 6 (3) จะตองชําระเต็มจํานวนในคราวท่ีขอซ้ือหุนเพ่ิม 
 ขอ  9. ถาสมาชิกมีเหตุอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนตามขอ 6 (1) และ (2) ได
ในเดือนใด และประสงคจะของดคาหุนช่ัวคราว ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบลวงหนา และคณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิ
ตองสงเงินคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 

หมวด 4 
การโอนหุน การถอนหุน และการจายคืนคาหุน 

 

 ขอ 10. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนคาหุนท่ีถือตามขอ 6 (1) และ (2) บางสวนหรือท้ังหมด
ในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 
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 ขอ 11. หุนท่ีสมาชิกขอซ้ือเพ่ิมตามขอ 6 (3) นั้น สมาชิกจะถอนคืนไมได 
  หุนท่ีถอนคืนกอนวันส้ินปทางบัญชีในปใด ไมไดรับเงินปนผลในปนั้น เวนแตเงิน
คาหุนของสมาชิกท่ีไดโอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณออมทรัพยอ่ืนใหไดรับเงินปนผลเพียงส้ิน
เดือนกอนวันโอน 
 ขอ 12. การจายคืนคาหุน 
  (1) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ สหกรณจะจายคืนคาหุนแกผูมี
สิทธิไดรับ โดยไมมีเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น เวนแตผูมีสิทธิไดรับคาหุนจะ
เรียกใหจายคาหุนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีสหกรณท่ีออกหรือคาหุนของสมาชิกท่ีไดโอนตาม
สมาชิกนั้นไปยังสหกรณออมทรัพยอ่ืน จึงมีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น 
  (2) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลาย สหกรณจะ
จายคาหุนเงินปนผล และเงินเฉล่ียคืนใหตามกฎหมายลมละลาย  
  ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอย
ละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให
รอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
 ขอ 13. การจายคาหุนคืนตามขอ 12 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดชอบ
ตอสหกรณกอน 
 

หมวด 5 
การจายเงินปนผลตามหุน 

 

 ขอ 14. สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนตอเม่ือมีกําไรสุทธิประจําปตามอัตราท่ีประชุม
ใหญอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ 15. การคิดเงินปนผลตามหุน ใหคิดตามสวนแหงระยะเวลาการถือหุนตามจํานวนเดือนเต็ม 
  เงินคาหุนท่ีสหกรณไดรับภายในวันท่ี 7 ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลให
สําหรับเดือนนั้น สวนเงินคาหุนท่ีสหกรณไดรับหลังวันท่ี 7 ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลให
ตั้งแตเดือนถัดไป 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 

             (นายสวาง ชินพงษ) 
             ประธานกรรมการ 

          สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ได
กําหนดระเบียบวาดวยหุน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยหุน แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในหมวด 2 การถือหุน ขอ 6 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล ฯ 
 

หมวด 2 
การถือหุน 

 
 ขอ   6. ใหสมาชิกถือหุน ดังตอไปนี ้
  (1) สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือนของสมาชิก ดังตอไปนี ้
                 เงินไดรายเดือน                          ถือหุนรายเดือน  
     (บาท)      (หุน) 
   ไมเกิน       5,000  บาท         25 
   เกินกวา     5,000  บาท  ถึง    6,000   บาท     30 
   เกินกวา     6,000  บาท  ถึง    7,000   บาท     35 
   เกินกวา     7,000  บาท  ถึง    8,000   บาท     40 
   เกินกวา     8,000  บาท  ถึง    9,000   บาท     45 
   เกินกวา     9,000  บาท  ถึง   10,000  บาท     50 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
วาดวยหุน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
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   เกินกวา   10,000  บาท ถึง   11,000  บาท     55 
   เกินกวา   11,000  บาท  ถึง   12,000  บาท     60 
   เกินกวา   12,000  บาท  ถึง   13,000  บาท     65 
   เกินกวา   13,000  บาท  ถึง   14,000  บาท     70 
   เกินกวา   14,000  บาท  ถึง   15,000  บาท     75 
   เกินกวา   15,000  บาท  ถึง   16,000  บาท     80 
   เกินกวา   16,000  บาท  ถึง   17,000  บาท     85 
   เกินกวา   17,000  บาท  ถึง   18,000  บาท     90 
   เกินกวา   18,000  บาท  ถึง   19,000  บาท     95 
   เกินกวา   19,000  บาท  ถึง   20,000  บาท   100 
   เกินกวา   20,000  บาท  ถึง   21,000  บาท   105 
   เกินกวา   21,000  บาท  ถึง   22,000  บาท   110 
   เกินกวา   22,000  บาท  ถึง   23,000  บาท   115 
   เกินกวา   23,000  บาท  ถึง   24,000  บาท   120 
   เกินกวา   24,000  บาท  ถึง   25,000  บาท   125 
   เกินกวา   25,000  บาท  ถึง   26,000  บาท   130 
   เกินกวา   26,000  บาท  ถึง   27,000  บาท   135 
   เกินกวา   27,000  บาท  ถึง   28,000  บาท   140 
   เกินกวา   28,000  บาท  ถึง   29,000  บาท   145 
   เกินกวา   29,000  บาท  ถึง   30,000 บาท    150 
   เกินกวา   30,000  บาท  ถึง   31,000 บาท    155 
   เกินกวา   31,000  บาท  ถึง   32,000 บาท    160 
   เกินกวา   32,000  บาท  ถึง   33,000 บาท    165 
   เกินกวา   33,000  บาท  ถึง   34,000 บาท    170 
   เกินกวา   34,000  บาท  ถึง   35,000 บาท    175 
   เกินกวา   35,000  บาท  ถึง   36,000 บาท    180 
   เกินกวา   36,000  บาท  ถึง   37,000 บาท    185 
   เกินกวา   37,000  บาท  ถึง   38,000 บาท    190 
   เกินกวา   38,000  บาท  ถึง   39,000 บาท    195 
   เกินกวา   39,000  บาท  ขึ้นไป      200 
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   สมาชิกท่ีสงคาหุนรายเดือนตาม (1) นี้ไดไมนอยกวา 260 เดือน หรือเปนจํานวน
เงินไมนอยกวา 250,000 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันจะงดสงคา
หุนรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได 
   ในกรณีสมาชิกท่ีสงคาหุนรายเดือนตาม (1) นี้ไดไมนอยกวา 260 เดือน หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 250,000 บาท และมีหนี้สินนอยกวาหรือเทากับมูลคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณ 
จะงดสงเงินคาหุนรายเดือนไมได แตสามารถลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได ซ่ึงจะตองสงเงินคา
หุนรายเดือนไมนอยกวา 200 บาท โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
แตในปหนึ่งๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองครั้งไมได 
   กรณีสมาชิกโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมี
ความผิดและยังคงเปนสมาชิกตอตามขอ 44 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จะ
งดสงคาหุนรายเดือนตาม (1) ไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน 
  (2) ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดใน (1) ก็ยอม
ทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3 ) สมาชิกอาจซ้ือหุนเพ่ิมเปนครั้งคราวไดตามความประสงคในกรณีท่ีมีวงเงินเกิน
กวา 500,000 บาท จะตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
 

ฯ ล ฯ 
    
  สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  
 
 
 

             (นายสมเกยีรติ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 

          สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

 


