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 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ขอ้ 79(8) และขอ้ 

107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 ได้

กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ว่าดว้ยหุ้น พ.ศ. 

2562” 

 ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จาํกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2554 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยหุ้น แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2555 และ

บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคาํสั่งอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวแ้ล้วในระเบียบน้ี ซ่ึงขดัหรือแยง้กับ

ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั  

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “เงินไดร้ายเดือน” หมายความวา่ เงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ และเงินท่ีจ่ายควบกบั

เงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั และหมายความวา่บาํนาญตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

 

หมวด 1 
การออกหุน้ 

 

 ขอ้  5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาทและผูถื้อ

หุน้จะตอ้งเป็นสมาชิกเท่านั้น 

 

หมวด 2 
การถือหุน้ 

 

 ขอ้  6. ใหส้มาชิกถือหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั  
วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2562 
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  (1) สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิก

ตามอตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก ดงัต่อไปน้ี 

                 เงินได้รายเดือน                          ถือหุ้นรายเดือน  

     (บาท)      (หุ้น) 

   ไม่เกิน       10,000  บาท       25 

   เกินกวา่     10,000  บาท ถึง  15,0000  บาท     40 

   เกินกวา่     15,000  บาท ถึง   20,000   บาท     55 

   เกินกวา่     20,000  บาท ถึง   25,000   บาท     70 

   เกินกวา่     25,000  บาท ถึง   30,000   บาท     85 

   เกินกวา่     30,000  บาท ข้ึนไป       100 

   สมาชิกท่ีส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) น้ีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 260 เดือน หรือเป็นจาํนวน

เงินไม่นอ้ยกวา่ 250,000 บาท และไม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนัจะงดส่งค่า

หุน้รายเดือนหรือลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้

   ในกรณีสมาชิกท่ีส่งค่าหุน้รายเดือนตาม (1) น้ีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 260 เดือน หรือเป็น

จาํนวนเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และมีหน้ีสินน้อยกว่าหรือเท่ากบัมูลค่าหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 

จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ได ้แต่สามารถลดจาํนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งส่งเงินค่า

หุน้รายเดือนไม่นอ้ยกวา่ 200 บาท โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ แต่

ในปีหน่ึงๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวา่สองคร้ังไม่ได ้

   กรณีสมาชิกโอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มีความผิด

และยงัคงเป็นสมาชิกต่อตามขอ้ 44 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั จะงดส่งค่า

หุน้รายเดือนตาม (1) ไดก้็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุน้ 

  (2) ถา้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีกาํหนดใน (1) ก็ยอ่ม

ทาํได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

  (3) สมาชิกอาจซ้ือหุ้นเพิ่ม เป็นคร้ังคราวได้ตามท่ีคณ ะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร 

 ขอ้  7. สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดไม่ได ้
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หมวด 3 
การชาํระคา่หุน้ 

 

 ขอ้  8. การชาํระค่าหุน้ สมาชิกตอ้งชาํระค่าหุน้ โดยถือปฏิบติัดงัน้ี 

  (1) หุ้นท่ีสมาชิกถือเป็นรายเดือนตามขอ้ 6 (1) และ (2) ให้ชาํระเต็มมูลค่าโดยวิธีหัก

จากเงินไดร้ายเดือน ณ ท่ีจ่าย ในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน    

  (2) การถือหุน้ตามขอ้ 6 (3) จะตอ้งชาํระเตม็จาํนวนในคราวท่ีขอซ้ือหุน้เพิ่ม 

 ขอ้  9. ถา้สมาชิกมีเหตุอนัทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าหุ้นรายเดือนตามขอ้ 6 (1) และ (2) ได้

ในเดือนใด และประสงคจ์ะของดค่าหุ้นชัว่คราว ตอ้งแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการทราบล่วงหนา้ และคณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งส่งเงินค่าหุ้น

รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้

 

หมวด 4 
การโอนหุน้ การถอนหุน้ และการจา่ยคนืคา่หุน้ 

 

 ขอ้ 10. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นท่ีถือตามขอ้ 6 (1) และ (2) บางส่วนหรือทั้งหมด

ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้

 ขอ้ 11. หุน้ท่ีสมาชิกขอซ้ือเพิ่มตามขอ้ 6 (3) นั้น สมาชิกจะถอนคืนไม่ได ้

  หุ้นท่ีถอนคืนก่อนวนัส้ินปีทางบญัชีในปีใด ไม่ไดรั้บเงินปันผลในปีนั้น เวน้แต่เงิน

ค่าหุ้นของสมาชิกท่ีไดโ้อนตามสมาชิกนั้นไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นให้ไดรั้บเงินปันผลเพียงส้ิน

เดือนก่อนวนัโอน 

 ขอ้ 12. การจ่ายคืนค่าหุน้ 

  (1) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผูมี้

สิทธิได้รับ โดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น เวน้แต่ผูมี้สิทธิไดรั้บค่าหุ้นจะ

เรียกให้จ่ายค่าหุ้นหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ท่ีออกหรือค่าหุ้นของสมาชิกท่ีได้โอนตาม

สมาชิกนั้นไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น จึงมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้น 

  (2) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย สหกรณ์จะจ่าย

ค่าหุน้เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย  

  ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย

ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้

รอการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
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 ขอ้ 13. การจ่ายค่าหุน้คืนตามขอ้ 12 นั้น ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิชอบต่อ

สหกรณ์ก่อน 

 

หมวด 5 
การจา่ยเงินปันผลตามหุน้ 

 

 ขอ้ 14. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเม่ือมีกาํไรสุทธิประจาํปีตามอตัราท่ีประชุม

ใหญ่อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ และไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 ขอ้ 15. การคิดเงินปันผลตามหุน้ ใหคิ้ดตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุน้ตามจาํนวนเดือนเตม็ 

  เงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ได้รับภายในวนัท่ี 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้

สําหรับเดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ไดรั้บหลงัวนัท่ี 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้

ตั้งแต่เดือนถดัไป 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 

 

 

 

             (นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 

             ประธานกรรมการ 

          สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

 

 

 

 


