
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 
-------------------------- 

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ  106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์   
กรมป่าไม้ จ ากัด ที่ประชุม คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  9 เมื่อวันที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2561 มีมติให้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ .ศ. 2559        
 ข้อ 4  สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก และไม่น้อยกว่า
จ านวนหุ้นรายเดือนตามเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี้ 

เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 
ไม่เกิน 9,000 60 
เกินกว่า    9,000  ถึง  11,000 70 
เกินกว่า  11,000  ถึง  13,000 80 
เกินกว่า  13,000  ถึง  14,000 90 
เกินกว่า  14,000  ถึง  15,000 100 
เกินกว่า  15,000  ถึง  16,000 110 
เกินกว่า  16,000  ถึง  18,000 120 
เกินกว่า  18,000  ถึง  20,000 130 
เกินกว่า  20,000  ถึง  22,000 140 
เกินกว่า  22,000  ถึง  24,000 150 
เกินกว่า  24,000  ถึง  26,000 160 
เกินกว่า  26,000  ถึง  28,000 170 
เกินกว่า  28,000  ถึง  30,000 180 
เกินกว่า  30,000  ถึง  32,000 190 
เกินกว่า  32,000  ถึง  34,000 200 
เกินกว่า  34,000  ถึง  36,000 210 
เกินกว่า  36,000  ถึง  38,000 230 
เกินกว่า  38,000  ถึง  40,000 240 
เกินกว่า  40,000  ถึง  42,000 250 
เกินกว่า  42,000  ถึง  44,000 260 
เกินกว่า  44,000  ถึง  46,000 270 



เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 
เกินกว่า  46,000  ถึง  48,000 280 
เกินกว่า  48,000  ถึง  50,000 290 

เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป 300 

         สมาชิกท่ีเกษียณหรือลาออกจากราชการ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเท่าใดก็ได้และสามารถ
ระดมหุ้นได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบ  
 ข้อ 5 สมาชิกท่ีเคยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้ดังนี้ 
        (1) กรณียังรับราชการอยู่จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ 4 
เท่านั้น และไม่สามารถระดมหุ้นได้ 
        (2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่า
เดือนละ 300 หุ้นไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุ้นได ้
        สมาชิกตาม (1) และ (2) ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน สามารถ
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้มากกว่าจ านวนหุ้นรายเดือนที่ก าหนดใน ข้อ 4 และสามารถระดมหุ้นได ้
 ข้อ 6  การส่งเงินค่าหุ้นให้ด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) ให้สมาชกิส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็นผู้หักเงินค่าหุ้น
ส่งให้สหกรณ ์
       (2) สมาชิกท่ีไม่มีเงินได้รายเดือน หรือสมาชิกซึ่งต่อมาได้โอนย้ายไปสังกัด กระทรวงอ่ืน 
ให้ส่งเงินค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ได้ท าความตกลงกับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
      1) ช าระท่ีส านักงานสหกรณ์ 
       2) การหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ 
        3)  การโอนเงินผ่านธนาคาร การส่งเงินทางธนาณัติ หรือวิธีอ่ืนที่สหกรณ์ก าหนด 
       (3) สมาชิกซ่ึงเป็นข้าราชการบ านาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินบ านาญ
ประจ าเดือนก็ได้ การหักส่งเงินตามข้อนี้ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดใน (1) โดยอนุโลม 
 ข้อ 7  สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจ านวนเงิน
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลด
จ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
       ส าหรับสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อย
กว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 4 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ สามารถลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนหรืองดช าระค่าหุ้น
รายเดือนได ้
 (1) มีหนี้เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น และ/หรือ 
 (2) มีหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะท่ีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน และ/หรือ 
 (3) มีหนี้เงินกู้ที่ใช้เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน  



       สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
และมีหนี้สินไม่เกิ นมูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ให้งดการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น เว้นแต่สมาชิกจะได้แจ้งความ
ประสงค์เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 8 สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะ
ขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุ้นทีม่ีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้ 
         ส าหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้น เกินกว่า 2,500,000 บาท ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามท่ี
มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุน้รายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้     
 กรณีสมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อ่ืนที่มีมูลค่าหุ้นเกินกว่า 2,500,000 บาท ให้รับ
โอนมูลค่าหุ้นได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ส าหรับมูลค่าหุ้นส่วนที่เกินจ านวนดังกล่าวให้สหกรณ์น าฝากเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ของสมาชิกผู้นั้นที่มีอยู่กับสหกรณ์    
 ข้อ 9  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 10  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

           ประกาศ  ณ  วันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2561 

    
 
 (นายจงเจริญ กิจส าราญกุล) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด  
 


