ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 43 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
มีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก และไม่น้อยกว่าจํานวน
หุ้นรายเดือนตามเงินได้รายเดือน 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)
เกินกว่า 46,000 ถึง 48,000
เกินกว่า 48,000 ถึง 50,000
เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป

ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
280
290
300

สมาชิกที่เกษียณหรือลาออกจากราชการ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเท่าใดก็ได้และสามารถ
ระดมหุ้นได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 5 สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงินค่าหุ้นราย
เดือนได้ดังนี้
(1) กรณียังรับราชการอยู่จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ใน ข้อ 4 เท่านั้น
และไม่สามารถระดมหุ้นได้
(2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่า
เดือนละ 300 หุ้นไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุ้นได้
สมาชิกตาม (1) และ (2) ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน สามารถส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนได้มากกว่าจํานวนหุ้นรายเดือนที่กําหนดใน ข้อ 4 และสามารถระดมหุ้นได้
ข้อ 6 การส่งเงินค่าหุ้นให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เบิกจ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็นผู้หักเงินค่าหุ้นส่ง
ให้สหกรณ์
(2) สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน หรือสมาชิกซึ่งต่อมาได้โอนย้ายไปสังกัด กระทรวงอื่น ให้สง่
เงินค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ได้ทําความตกลงกับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
1) ชําระที่สํานักงานสหกรณ์
2) การหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
3) การโอนเงินผ่านธนาคาร การส่งเงินทางธนาณัติ หรือวิธีอื่นที่สหกรณ์กําหนด
(3) สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบํานาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินบํานาญประจําเดือนก็ได้
การหักส่งเงินตามข้อนี้ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดใน (1) โดยอนุโลม
ข้อ 7 สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจํานวนการถือ
หุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
สําหรับสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อย
กว่าอัตราที่กําหนดไว้ใน ข้อ 4 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ สามารถลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนหรืองดชําระค่าหุ้นราย
เดือนได้
(1) มีหนี้เงินกูส้ ามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น และ/หรือ
(2) มีหนี้เงินกูส้ ามัญหรือเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะทีใ่ ช้อสังหาริมทรัพย์ค้ําประกัน และ/หรือ
(3) มีหนี้เงินกูท้ ี่ใช้เงินฝากทีม่ ีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน และ/หรือ

สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด และ
มีหนี้สินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ให้งดการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น เว้นแต่สมาชิกจะได้แจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือต่อสหกรณ์
กรณีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุจําเป็นที่มีผลกระทบต่อรายได้หรือชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
สหกรณ์อาจออกประกาศให้สมาชิกลดการชําระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ ต้อง
ชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500 บาทหรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 8 สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอ
ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุ้นที่มีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่งเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้
สําหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้น เกินกว่า 2,500,000 บาท ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงหุ้นตามที่
มีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้
กรณีสมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นที่มีมูลค่าหุ้นเกินกว่า 2,500,000 บาท ให้รับ
โอนมูลค่าหุ้นได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท สําหรับมูลค่าหุ้นส่วนที่เกินจํานวนดังกล่าวให้สหกรณ์นําฝากเข้าบัญชีออม
ทรัพย์ของสมาชิกผู้นั้นที่มีอยู่กับสหกรณ์
ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

