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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559 

-------------------------- 

     อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (11) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  

กรมปา่ไม ้จาํกดั คณะกรรมการดาํเนินการ ในคราวประชุมครงัท ี4 เมอืวนัท ี22 เมษายน พ.ศ. 2559  

มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ ดงันี 

 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดัวา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2558        

 ขอ้ 4  สมาชกิตอ้งสง่เงนิคา่หุน้เป็นรายเดอืนตงัแต่เดอืนแรกทเีขา้เป็นสมาชกิ และไมน้่อย

กวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนตามเงนิไดร้ายเดอืน ดงัต่อไปนี 

เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 

ไมเ่กนิ 9,000 60 

เกนิกวา่  9,000  ถงึ  11,000 70 

เกนิกวา่  11,000  ถงึ  13,000 80 

เกนิกวา่  13,000  ถงึ  14,000 90 

เกนิกวา่  14,000  ถงึ  15,000 100 

เกนิกวา่  15,000  ถงึ  16,000 110 

เกนิกวา่  16,000  ถงึ  18,000 120 

เกนิกวา่  18,000  ถงึ  20,000 130 

เกนิกวา่  20,000  ถงึ  22,000 140 

เกนิกวา่  22,000  ถงึ  24,000 150 

เกนิกวา่  24,000  ถงึ  26,000 160 

เกนิกวา่  26,000  ถงึ  28,000 170 

เกนิกวา่  28,000  ถงึ  30,000 180 

เกนิกวา่  30,000  ถงึ  32,000 190 

เกนิกวา่  32,000  ถงึ  34,000 200 

เกนิกวา่  34,000  ถงึ  36,000 210 

เกนิกวา่  36,000  ถงึ  38,000 230 
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เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 

เกนิกวา่  38,000  ถงึ  40,000 240 

เกนิกวา่  40,000  ถงึ  42,000 250 

เกนิกวา่  42,000  ถงึ  44,000 260 

เกนิกวา่  44,000  ถงึ  46,000 270 

เกนิกวา่  46,000  ถงึ  48,000 280 

เกนิกวา่  48,000  ถงึ  50,000 290 

เกนิกวา่ 50,000 ขนึไป 300 

         สมาชกิทเีกษยีณหรอืลาออกจากราชการ จะสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนเทา่ใดกไ็ดแ้ละ

สามารถระดมหุน้ได ้โดยแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  

 ขอ้ 5 สมาชกิทเีคยลาออกจากสหกรณ์แลว้สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนไดด้งันี 
        (1) กรณยีงัรบัราชการอยูจ่ะสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดต้ามอตัราสว่นทกีาํหนดไวใ้น ขอ้ 
4 เทา่นนั และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
        (2) กรณีเกษยีณอายุราชการหรอืลาออกจากราชการแลว้จะสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืนเกนิ
กวา่เดอืนละ 300 หุน้ไมไ่ด ้และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
        สมาชกิตาม (1) และ (2) ไดส้ง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 24 งวดเดอืน 

สามารถสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดม้ากกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนทกีาํหนดใน ขอ้ 4 และสามารถระดมหุน้

ได ้

 ขอ้ 6  การสง่เงนิคา่หุน้ใหด้าํเนินการ ดงันี 

      (1) ใหส้มาชกิสง่เงนิคา่หุน้โดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนั

จา่ยเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนนั ๆ ทุกเดอืน โดยใหเ้จา้หน้าททีทีาํหน้าทเีบกิจา่ยเงนิไดร้ายเดอืน

ของสมาชกิเป็นผูห้กัเงนิคา่หุน้สง่ใหส้หกรณ์ 

       (2) สมาชกิทไีมม่เีงนิไดร้ายเดอืน หรอืสมาชกิซงึต่อมาไดโ้อนยา้ยไปสงักดั 

กระทรวงอนื ใหส้ง่เงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ยวธิใีดวธิหีนึงตามทไีดท้าํความ ตกลงกบัสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

      1) ชาํระทสีาํนกังานสหกรณ์ 

       2) การหกัจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์ 

        3)  การโอนเงนิผา่นธนาคาร การสง่เงนิทางธนาณตั ิหรอืวธิอีนืทสีหกรณ์กาํหนด 

       (3) สมาชกิซงึเป็นขา้ราชการบาํนาญ อาจขอสง่เงนิคา่หุน้โดยวธิหีกัจากเงนิ

บาํนาญประจาํเดอืนกไ็ด ้การหกัสง่เงนิตามขอ้นีใหถ้อืปฏบิตัติามวธิกีารทกีาํหนดใน (1) โดยอนุโลม 
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 ขอ้ 7  สมาชกิทไีดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 120 เดอืน หรอืเป็น

จาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมนืบาทถว้น) และไมม่หีนีสนิกบัสหกรณ์ จะงดชาํระเงนิคา่หุน้

รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 

       สาํหรบัสมาชกิทมีหีนีสนิกบัสหกรณ์จะลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้แต่ทงันีตอ้ง

ไมน้่อยกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้น ขอ้ 4 เวน้แต่สมาชกินนัมหีนีสนิไมเ่กนิมลูคา่หุน้ หรอืเงนิฝากทเีป็น

หลกัทรพัยค์าํประกนัทมีอียูใ่นสหกรณ์ สามารถงดชาํระคา่หุน้รายเดอืนได ้

       สมาชกิทโีอน หรอืยา้ย หรอืเกษยีณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํโดยไมม่ี

ความผดิ และมหีนีสนิไมเ่กนิมลูคา่หุน้ทตีนมอียูใ่นสหกรณ์ ใหง้ดการเรยีกเกบ็เงนิคา่หุน้ เวน้แต่สมาชกิ

จะไดแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 

 ขอ้ 8 สมาชกิจะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทสีงูกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์

หรอืจะขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดกไ็ด ้แต่ถา้มลูคา่หุน้ทมีอียูค่รบ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาท

ถว้น) แลว้ จะสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดไ้มเ่กนิเดอืนละ 200 บาท และไมส่ามารถระดมหุน้เพมิได ้

         สาํหรบัสมาชกิทมีมีลูคา่หุน้ เกนิกวา่ 2,500,000 บาท กอ่นทรีะเบยีบนีใชบ้งัคบั ใหค้งหุน้

ตามทมีอียู ่และจะสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดไ้มเ่กนิเดอืนละ 200 บาท และไมส่ามารถระดมหุน้เพมิได ้        

 ขอ้ 9  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 10  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 

   (ลงนาม)     สทิธชิยั  องึภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  


