
2. ระเบยีบหุ้น 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 

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

     อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  

กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 ครงัท ี5 

เมอืวนัท ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยหุน้ 

พ.ศ. 2563 ดงันี 

 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2563” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2561 และ

บรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน                        

 ขอ้ 4  สมาชกิตอ้งส่งเงนิค่าหุน้เป็นรายเดอืนตงัแต่เดอืนแรกทเีขา้เป็นสมาชกิ และไม่

น้อยกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนตามเงนิไดร้ายเดอืน 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 จะสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืนเท่าใดกไ็ดแ้ละ

สามารถระดมหุน้ได ้โดยแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  

 ขอ้ 5 สมาชกิทเีคยลาออกจากสหกรณ์แลว้สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนไดด้งันี 
        (1) กรณียงัรบัราชการอยูจ่ะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนไดต้ามอตัราสว่นทกีําหนดไวใ้น 
ขอ้ 4 เทา่นนั และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
         (2) กรณเีกษยีณอายรุาชการหรอืลาออกจากราชการแลว้จะสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืน
เกนิกวา่เดอืนละ 300 หุน้ไมไ่ด ้และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
         สมาชกิตาม (1) และ (2) ไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 24 งวดเดอืน 

สามารถสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดม้ากกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนทกีาํหนดใน ขอ้ 4 และสามารถระดมหุน้ได ้

 ขอ้ 6  การสง่เงนิคา่หุน้ใหด้าํเนินการ ดงันี 

      (1) ใหส้มาชกิส่งเงนิค่าหุน้โดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิได้

รายเดอืนประจาํเดอืนนนั ๆ ทุกเดอืน โดยใหเ้จา้หน้าททีทีาํหน้าทเีบกิจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิเป็น

ผูห้กัเงนิคา่หุน้สง่ใหส้หกรณ์ 

       (2) สมาชิกทีไม่มีเงินได้รายเดือน หรือสมาชิกซึงต่อมาได้โอนย้ายไปสงักัด 

กระทรวงอนื ใหส้ง่เงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ยวธิใีดวธิหีนึงตามทไีดท้าํความตกลงกบัสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

      1) ชาํระทสีาํนกังานสหกรณ์ 

       2) การหกัจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์ 

        3) การโอนเงนิผา่นธนาคาร การสง่เงนิทางธนาณตั ิหรอืวธิอีนืทสีหกรณ์กาํหนด 

       (3) สมาชิกซึงเป็นข้าราชการบํานาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหกัจากเงิน

บาํนาญประจาํเดอืนกไ็ด ้การหกัสง่เงนิตามขอ้นีใหถ้อืปฏบิตัติามวธิกีารทกีาํหนดใน (1) โดยอนุโลม 

 ขอ้ 7  สมาชกิทไีดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนมาแลว้ไมน้่อยกว่า 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวน

เงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมนืบาทถว้น) และไมม่หีนีสนิกบัสหกรณ์ จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืน

หรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 
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        สําหรบัสมาชกิทมีหีนีสนิกบัสหกรณ์จะลดจํานวนการถือหุน้รายเดอืนลงก็ได้ แต่

ทงันีตอ้งไมน้่อยกวา่อตัราทกีําหนดไวใ้น ขอ้ 4 เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี สามารถลดจาํนวนการถอืหุน้ราย

เดอืนหรอืงดชาํระคา่หุน้รายเดอืนได ้

  (1) มหีนีเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิมลูคา่หุน้ และ/หรอื 

  (2) มหีนีเงนิกูส้ามญัหรอืเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะทใีชอ้สงัหารมิทรพัยค์าํประกนั 

และ/หรอื 

  (3) มหีนีเงนิกูท้ใีชเ้งนิฝากทมีอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั และ/หรอื 

        สมาชกิทโีอน หรอืยา้ย หรอืเกษยีณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําโดยไม่มี

ความผดิ และมหีนีสนิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทตีนมอียู่ในสหกรณ์ ใหง้ดการเรยีกเกบ็เงนิค่าหุน้ เวน้แต่สมาชกิจะ

ไดแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 

  กรณมีภียัพบิตัหิรอืมเีหตุจาํเป็นทมีผีลกระทบต่อรายไดห้รอืชวีติความเป็นอยูข่อง

สมาชิก สหกรณ์อาจออกประกาศให้สมาชิกลดการชําระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้โดยมติคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ทงันี ตอ้งชาํระคา่หุน้รายเดอืนไมน้่อยกวา่ 500 บาท หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ข้อ 8  สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอตัราทีสูงกว่าอตัราทีกําหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์หรอืจะขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุน้ทมีอียู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้าน    

หา้แสนบาทถ้วน) แลว้ จะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนไดไ้ม่เกนิเดอืนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้

เพมิได ้

           สําหรบัสมาชกิทมีมีูลค่าหุน้ เกนิกว่า 2,500,000 บาท ก่อนทรีะเบยีบนีใช้บงัคบั    

ใหค้งหุน้ตามทมีอียู่ และจะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนไดไ้ม่เกนิเดอืนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้

เพมิได ้    

   กรณสีมาชกิทโีอนสมาชกิภาพมาจากสหกรณ์อนืทมีมีลูคา่หุน้เกนิกวา่ 2,500,000 บาท 

ใหร้บัโอนมลูคา่หุน้ไดไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท สาํหรบัมลูคา่หุน้สว่นทเีกนิจาํนวนดงักล่าวใหส้หกรณ์นําฝาก

เขา้บญัชอีอมทรพัยข์องสมาชกิผูน้นัทมีอียูก่บัสหกรณ์    

 ขอ้ 9  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 10  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

           ประกาศ  ณ  วนัท ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
    

  (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 


