
 
  

 
 
 
 
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด           
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ได้ก าหนดระเบียบว่าหุ้นดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. ๒๕๔๔” 
  ข้อ ๒  ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการที่ขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
   “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
 

หมวดที่ ๑ 
การถือหุ้น 

  ข้อ ๔  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน
แรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน 
   ๔.๑ หุ้นประเภทบังคับให้ถือทุกเดือน 
            สมาชิกต้องถือหุ้นตั้งแต่เดอืนแรกเข้าเป็นสมาชิกอัตราตามเกณฑ์
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกดังต่อไปนี้ 
            รายได้รายเดือน (บาท)    ถือหุ้นรายเดือน (บาท) 
         ต่ ากว่า ๖,๐๒๐      ๒๐๐ 
         ตั้งแต่ ๖,๑๙๐-๗,๓๘๐     ๓๐๐ 
         ตั้งแต่ ๗,๓๘๐-๙,๔๐๐     ๔๐๐ 



         ตั้งแต่ ๙,๔๐๐-๑๑,๑๒๐     ๕๐๐ 
         ตั้งแต่ ๑๑,๑๒๐-๑๓,๖๘๐    ๖๐๐ 
         ตั้งแต่ ๑๓,๖๘๐-๑๕,๒๔๐    ๗๐๐ 
         ตั้งแต่ ๑๕,๒๔๐-๑๖,๘๐๐    ๘๐๐ 
         ตั้งแต่ ๑๖,๘๐๐-๒๑,๕๕๐    ๙๐๐ 
         ตั้งแต่ ๒๑,๕๕๐  ขึ้นไป                     ๑,๐๐๐ 
 อัตราการถือหุ้นข้างต้นให้ใช้บังคับแก่สมาชิกเข้าใหม่ ส่วนสมาชิกเก่าให้ถืออัตราการถือหุ้น
คงเดิม  

๔.๒ หุ้นประเภทถือเพ่ิมเมื่อใดก็ได้ 
สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนก็ย่อมท าได้โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  ข้อ ๕  เมื่อสมาชิกได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ต่อเดือน หรือเป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือ
ลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แตต่้องไม่ต่ ากว่าอัตราการช าระขั้นต่ าตามระเบียบนี้ 
  นอกจากการถือหุ้นเป็นรายเดือนตามข้อ ๔.๑ แล้วสมาชิกสามารถถือหุ้นเพิ่มเป็น
ครั้งคราวได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
 

หมวดที่ ๒ 
การช าระค่าหุ้น 

  
   ข้อ ๖  หุ้นท่ีสมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ ๔.๑ ให้ช าระเต็มมูลค่าหุ้น และการ
ช าระค่าหุ้นรายเดือนให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
  เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ซึ่ งสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
ทางราชการด้วย 
   ข้อ ๗  หุ้นท่ีสมาชิกซื้อเพิ่มเป็นครั้งคราวให้ช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวนในคราวท่ี
ซื้อหุ้น 
 



หมวดที่ ๓ 
การโอน การถอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น 

 
   ข้อ ๘  สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นท่ีแม้บางส่วน หรือท้ังหมดในระหว่างท่ีตน
เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
   ข้อ ๙  การจ่ายคืนค่าหุ้น  
   (๑) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตาย ลาออก หรือวิกลจริต 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับโดยไม่มีเงินปันผลส าหรับปีท่ี
ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์     
จึงจะมีสิทธ์ิได้รับเงินปันผลส าหรับปีท่ีออกนั้น 
   (๒) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพราะเหตุถูก
ให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด หรือถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยมี
ความผิดหรือย้ายออกจากสังกัดในจังหวัดนนทบุรีสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกโดยไม่มีเงิน
ปันผลแต่อย่างใด 
   (๓) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ด้วยค า
พิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินปันผลตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
   ข้อ ๑๐  การจ่ายเงินคืนค่าหุ้นตามข้อ ๙ นั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ ากัด หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อนิติกรรมใด ๆ ท่ีท าไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ ากัด ก่อน 
 

หมวดที่ ๔ 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

 
  ข้อ ๑๑  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ ากัดจะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด มีก าไรสุทธิประจ าปีตามอัตราที่ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติการ
จัดสรรก าไรสุทธิ 
  ข้อ ๑๒  การคิดเงินปันผลตามหุ้น 
   (๑) จ านวนหุ้นท่ียกจากปีก่อน และมีอยู่ในบัญชีจนถึงวันส้ินปีทางบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตามอัตรา ข้อ ๑๑ เต็มปี 



   (๒) จ านวนหุ้นท่ีถือในระหว่างปี และมีอยู่ในบัญชีจนถึงวันสิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตามอัตรา ข้อ ๑๑ ตามส่วนแห่ง
ระยะเวลาการถือหุ้นตามจ านวนเดือนเต็ม 
  เงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ได้รับภายในวันท่ี ๗ ของเดือน 
สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ส าหรับเดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับหลังวันท่ี   
๗ ของเดือนเดือน สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
 

หมวดที่ ๕ 
การแจ้งจ านวนหุ้น 

 
 ข้อ ๑๓  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ ากัดจะแจ้งจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกถือ        
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี 
 ข้อ ๑๔  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   

 
 (นายนายนรากร   ไหลหรั่ง) 

ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


