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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ได้กำหนดระเบียบ
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 และบรรดา
ระเบียบ มติ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด   
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายความว่าบำนาญตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
 

หมวด 1 
การออกหุน้ 

 

 ข้อ  5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาทและผู้ถือหุ้นจะต้อง
เป็นสมาชิกเท่านั้น 
 

หมวด 2 
การถือหุ้น 

 

 ข้อ  6. ให้สมาชิกถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
      
          เงินได้รายเดือน                   ถือหุ้นรายเดือน  
     (บาท)      (หุ้น) 
   ไม่เกิน       10,000  บาท       25 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 
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   เกินกว่า     10,000  บาท ถึง  15,0000  บาท     40 
   เกินกว่า     15,000  บาท ถึง   20,000   บาท     55 
   เกินกว่า     20,000  บาท ถึง   25,000   บาท     70 
   เกินกว่า     25,000  บาท ถึง   30,000   บาท     85  
   เกินกว่า     30,000  บาท ขึ้นไป       100 
   สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อย
กว่า 250,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลด
จำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ 
   ในกรณีสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือเป็นจำนวนเงิน
ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และมีหนี้สินน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นราย
เดือนไม่ได้ แต่สามารถลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 200 บาท 
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสอง
ครั้งไม่ได ้
   กรณีสมาชิกโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดและยังคง
เป็นสมาชิกต่อตามข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) 
ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
  (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดใน (1) ก็ย่อมทำได้ โดย
แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) สมาชิกอาจซื้อหุ้นเพ่ิมเป็นครั้งคราวได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ  7. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ 
 

หมวด 3 
การชำระค่าหุ้น 

 

 ข้อ  8. การชำระค่าหุ้น สมาชิกต้องชำระค่าหุ้น โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) หุ้นที่สมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ 6 (1) และ (2) ให้ชำระเต็มมูลค่าโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือน ณ ทีจ่่าย ในวันจ่ายเงินได้รายเดือน    
  (2) การถือหุ้นตามข้อ 6 (3) จะต้องชำระเต็มจำนวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพิ่ม 
 ข้อ  9. ถ้าสมาชิกมีเหตุอันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 6 (1) และ (2) ได้ในเดือนใด 
และประสงค์จะของดค่าหุ้นชั่วคราว ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการทราบ
ล่วงหน้า และคณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
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หมวด 4 
การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น 

 

 ข้อ 10. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 6 (1) และ (2) บางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 ข้อ 11. หุ้นที่สมาชิกขอซื้อเพ่ิมตามข้อ 6 (3) นั้น สมาชิกจะถอนคืนไม่ได้ 
  หุ้นที่ถอนคืนก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีในปีใด ไม่ได้รับเงินปันผลในปีนั้น เว้นแต่เงินค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนให้ได้รับเงินปันผลเพียงสิ้นเดือนก่อนวันโอน 
 ข้อ 12. การจ่ายคืนค่าหุ้น 
  (1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
โดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายค่าหุ้นหลังจาก
วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ที่ออกหรือค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน จึงมี
สิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น 
  (2) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย  
  ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
 ข้อ 13. การจ่ายค่าหุ้นคืนตามข้อ 12 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 
 

หมวด 5 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

 

 ข้อ 14. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมื่อมีกำไรสุทธิประจำปีตามอัตราที่ประชุมใหญ่อนุมัติการ
จัดสรรกำไรสุทธิ และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 ข้อ 15. การคิดเงินปันผลตามหุ้น ให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้นตามจำนวนเดือนเต็ม 
  เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สำหรับเดือนนั้น 
ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 

 
 

                 (นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์) 
                 ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(12) 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้กำหนดระเบียบ
ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 
2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ  6. ให้สมาชิกถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
      
          เงินได้รายเดือน                   ถือหุ้นรายเดือน  
     (บาท)      (หุ้น) 
   ไม่เกิน       10,000  บาท       20 
   เกินกว่า     10,000  บาท ถึง   15,000   บาท     30 
   เกินกว่า     15,000  บาท ถึง   20,000   บาท     40 
   เกินกว่า     20,000  บาท ถึง   25,000   บาท     50 
   เกินกว่า     25,000  บาท ถึง   30,000   บาท     60  
   เกินกว่า     30,000  บาท ขึ้นไป       70 
   สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อย
กว่า 250,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลด
จำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ 
   ในกรณีสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือเป็นจำนวนเงิน
ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และมีหนี้สินน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นราย
เดอืนไม่ได้ แต่สามารถลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 200 บาท 
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสอง
ครั้งไม่ได ้

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  
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   กรณีสมาชิกโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดและยังคง
เป็นสมาชิกต่อตามข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) 
ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
  (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดใน (1) ก็ย่อมทำได้ โดย
แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) สมาชิกอาจซื้อหุ้นเพ่ิมเป็นครั้งคราวได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  

 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่  21 กันยายน 2565 
 

 
                    (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 

                 ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


