
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 
ว่ำด้วยเงินค่ำหุ้น 

พ.ศ.2556 
-------------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั พ.ศ.2549 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 
ขอ้ 9 ขอ้ 47 และขอ้ 66(9) คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม คร้ังท่ี  3/2556 วนัท่ี 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ.
2556  จึงไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินค่าหุ้น  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั ว่ำด้วยเงินค่ำหุ้น พ.ศ.2556” 
 ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  21   เดือนมีนาคม    พ.ศ.2556 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยเงินค่าหุน้ พ.ศ.2543 ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยเงินค่าหุน้ พ.ศ.2543 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2545 ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยเงินค่าหุน้ พ.ศ.2543 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2548 ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยเงินค่าหุน้ พ.ศ.2543 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2552 และบรรดา
ระเบียบ  มติ  ประกาศของสหกรณ์  ค  าสั่งอ่ืนใด  ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี   
 ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
  “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
  “เงินไดร้ายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือนและเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ าซ่ึง 

สมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั และหมายถึงบ านาญตามกฎหมาย วา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญซ่ึงสมาชิก
ไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

ขอ้ 5. การถือหุน้  สมาชิกทุกคนจะตอ้งช าระเงินค่าหุน้รายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็น 
สมาชิก  ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน  โดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือน  ณ ท่ีจ่าย ดงัน้ี  
เวน้แต่สมาชิกสมทบ  โดยให้ถือวา่งวดช าระเงินค่าหุ้นแต่ละงวดถึงก าหนดช าระภายในวนัท าการสุดทา้ย 
ของเดือน 

     เงินได้รำยเดือน  กำรถือหุ้นรำยเดือน 
ไม่เกิน     25,000  บาท     500  บาท 
เกินกวา่   25,000  บาท                             1,200  บาท 

 



สมาชิกสมทบท่ีเขา้ใหม่ ใหส่้งเงินค่าหุน้รายเดือนขั้นต ่า  อยา่งนอ้ย 500  บาท 
                 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนเพิ่มมากกวา่อตัราท่ีก าหนดไว ้ หรือจะซ้ือหุน้เพิ่มข้ึน

อีกเม่ือใด  จ  านวนเท่าใดก็ยอ่มท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ1 
 ขอ้ 6 การช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  ใหช้ าระโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงิน
ไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิกนั้นตกอยูใ่น
พฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถส่งเงินค่าหุน้รายเดือนได ้ โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได ้ 
 ขอ้ 7 หุน้  สหกรณ์อาจออกหุน้ได ้ โดยไม่จ  ากดัจ านวนหุน้มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท ผูเ้ป็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบเท่านั้น  จึงจะถือหุน้ในสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 8 การถือหุน้  สมาชิกแต่ละคนตอ้งถือหุ้นในสหกรณ์อยา่งนอ้ยหา้สิบหุน้  แต่จะถือหุน้เกินกวา่
หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมดไม่ได ้2 
 สมาชิกจะขายหรือโอนหุน้ซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้  และจะถอนหุน้ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่   
ก็ไม่ได ้

ขอ้ 9. การงดหรือลดการถือหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 180 เดือนหรือเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 200,000 บาท  และมีหน้ีต่อสหกรณ์ไม่เกินเกา้สิบ
เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ในฐานะผูกู้ ้ จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุน้ 
รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ3  
 ขอ้ 10 การแจง้ยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกส้ินปีทางบญัชี 
 ขอ้ 11 การจ่ายคืนเงินค่าหุน้  สมาชิกท่ีออกหรือโอนไปจากสหกรณ์    สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
ใหแ้ก่สมาชิกหรือผูมี้สิทธ์ิ  โดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น   เวน้แต่ผูมี้สิทธ์ิจะเรียกให้
จ่ายคืนเงินค่าหุน้หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์  จึงมีสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้น 
 ขอ้ 12 เงินปันผลตามหุน้  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเม่ือมีก าไรสุทธิประจ าปี ตามอตัราท่ีท่ี
ประชุมใหญ่อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ 
 ขอ้ 13 การคิดเงินปันผลตามหุน้  ใหคิ้ดตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุน้ตามจ านวนหุน้เป็นรายวนั 
 ขอ้ 14. ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

                                                           
1 แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2563 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 
2 แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2559 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 
3 แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2560 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 



  ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี   20     เดือนมีนาคม    พ.ศ.2556 
       
                ประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์
            (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
            ประธานกรรมการ 
                               สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ  ากดั 
 
 

  


