
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 
ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ. 2559 

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

 อาศัยอ านาจตามความ ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 
พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (11) โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 39 คร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ก าหนด                
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด          
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2559 ” 

ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือระเบียบ       
ว่าด้วยหุ้นอ่ืนใด ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้เสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ  4 ในระเบียบนี้ 

“ สหกรณ์ ” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด 
หนองคาย จ ากัด 

“ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร 
จังหวัดหนองคาย จ ากัด 

“ ประธานกรรมการ ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย จ ากัด 

“ คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
จ ากัด 

 
 

 
 
 
 



หมวด 1 
การถือหุ้น และการช าระค่าหุ้น 

ข้อ  5  สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตั้งแต่แรก
ที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินเดือนของตน ตามที่ก าหนดไว้ในสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

 

เงินได้รายเดือน ( บาท ) ถือหุ้นรายเดือน ( หุ้น ) เป็นเงิน  ( บาท ) 

     ไม่เกิน 10,000 บาท 40 400 

     เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 50 500 

     เกนิกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 60 600 

     เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 70 700 

     เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 18,000 บาท 80 800 

     เกินกว่า 18,000 บาท ถึง 20,000 บาท 90 900 

     เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท 100 1,000 

     เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท 120 1,200 

     เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท 150 1,500 

     เกินกว่า 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท 170 1,700 

     เกินกว่า 40,000 บาท  200 2,000 

เงินเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง อัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงเงินบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิก
ได้รับจากทางราชการด้วย 

สมาชิกของสหกรณ์ จะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนเงินเดือน ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
ในตารางที่ก าหนด โดยการช าระค่าหุ้นตามระเบียบนี้ ในครั้งแรกให้ช าระตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายน  
2559 เป็นต้นไป และคร้ังต่อไปให้ปรับทุกสิ้นเดือนพฤศจิกายนของปี  

ในส่วนของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ ก่อนวันที่  1  เมษายน  2559  หากไม่สามารถ
ส่งช าระหนี้ตามอัตราที่ก าหนดนี้ได้ ให้ส่งเงินช าระค่าหุ้นตามจ านวนเดิม 



ข้อ 6  สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่ก าหนดในข้อ 5 หรือจะซื้อหุ้น
เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้ โดยให้มีหนังสือแสดงความจ านงต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็น
หลักฐาน แล้วช าระค่าหุ้นกับสหกรณ์ได้ทันที ทั้งนี้จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้น   
ที่ช าระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์ และให้มีการรายงานการซื้อหุ้นของสมาชิกให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป  

ข้อ 7 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า      
120 เดือน หรือ เป็นจ านวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) และไม่มี
หนี้สินกับสหกรณ ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ  

การลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ประสงค์จะลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลง 
สามารถกระท าได้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่สหกรณ์ก าหนดตามข้อ 5 และในปีหนึ่ง ๆ จะขอ
เปลี่ยนแปลงเกินกว่าสองคร้ังไม่ได้ ทั้งนี้ให้สมาชิกแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ  

 ข้อ  8 หุ้นที่สมาชิกขอซื้อเพิ่มมาเป็นคร้ังคราว ให้ช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวนในคราว      
ที่ซื้อหุ้น หรือโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 

 ข้อ  9 ถ้าสมาชิกมีเหตุอันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5 ได้ในเดือนใด 
และประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้น ต้องแสดงความจ านงเป็นหนังสือ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาล่วงหน้า เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว จึงงดส่งได้  
 

หมวด 2 
การโอน การถอน และจ่ายคืนค่าหุ้น 

 ข้อ  10 สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นแม้บางส่วนหรือทั้งหมด ในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ 

 ข้อ  11 การจ่ายเงินคืนค่าหุ้น 
11.1  ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตาย ลาออก หรือวิกลจริต 

สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยไม่มีเงินปันผลส าหรับปีที่ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้น หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลส าหรับปีที่ออกนั้น 

11.2  สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุด้วยค าพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้นและเงินปันผลตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 



11.3  สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุถูกให้ออกจากราชการ หรือให้ออกจาก
สหกรณ์หรืองานประจ าโดยมีความผิด สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิก โดยไม่มีเงินปันผล          
แต่อย่างใด 

11.4  สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์โดยเหตุย้ายสังกัด และหยุดช าระค่าหุ้นรายเดือน      
สามเดือนติดต่อกันถือว่าขาดสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกโดยไม่มีเงินปันผล       
แต่อย่างใด 

 ข้อ  12 การจ่ายเงินตามข้อ 11 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 

หมวด 3 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

 ข้อ  13 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมื่อสหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี ตามอัตราที่
ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ 

 ข้อ  14 การคิดเงินปันผลตามหุ้น 
14.1 จ านวนหุ้นที่ยกมาจากปีก่อนและมีอยู่ในบัญชีจนถึงวันสิ้นปีบัญชี  สหกรณ์จะ

คิดเงินปันผลตามหุ้นให้ ตามอัตรา ข้อ 13 เต็มปี 
14.2 จ านวนหุ้นที่ถือในระหว่างปี และมีอยู่ในบัญชีถึงวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์

จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้ตามข้อ 13 ตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้นตาม
จ านวนเดือนเต็ม 

เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่  5  ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้
ตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังวันที่  5  ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตาม
หุ้นให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 

ข้อ  15 สหกรณ์จะแจ้งจ านวนหุ้นที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี 

ข้อ  16 ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่     1    มีนาคม    พ.ศ.   2559 
       
      พลต ารวจตรี 

    (  สมชาย  นุ่มโต  ) 
     ประธานกรรมการด าเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ ากัด 



เหตุผลและความจ าเป็น เดิมสหกรณ์ใช้ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2557 ซึ่งในข้อ 5 ก าหนดให้สมาชิก
ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือน  แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการปรับปรุง
ให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นตามอัตราเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ 39 คร้ังที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2559 ข้อ 5 
ใหม่ ให้สหกรณห์ักเงินค่าหุ้นของสมาชิกตามช่วงของอัตราเงินเดือน โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้อง
หักเงินค่าหุ้นตามช่วงอัตราเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงทุกปี 
 


