
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ำกัด 
ว่ำด้วย   เกณฑ์กำรส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนของสมำชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2561 
******************* 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์     จ ากัด   
ข้อ 5  ข้อ 72 (8)  และ ข้อ 94 (11)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  30  ครั้งที ่  5/2561  เมื่อ 
วันอังคารที่  27 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561   ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   
จ ากัด   ว่าด้วย  เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2561  ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  
ว่าด้วยเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2561”     
  ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  ว่าด้วย
เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2556    และบรรดาระเบียบ  มติ  ประกาศ  และ
ค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้  หรือขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
  ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์               หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
  สมาชิก                หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   
           จ ากัด 
  คณะกรรมการ       หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
           จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   
  ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ 
           สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   
  ผู้จัดการ              หมายถึง  ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
           จ ากัด   
  เงินได้รายเดือน      หมายถึง  เงินเดือนและเงินค่าครองชีพ  หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจ า  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง  บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
 ข้อ 5. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่า
หุ้นละสิบบาท 
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  ข้อ 6. การถือหุ้น  
              (1) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นเป็นรายเดือน  และส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตามอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจ านวนเงินเดือนของตน  ยกเว้นสมาชิกท่ีเข้าสมัครใหม่ให้ส่งช าระค่าหุ้นรายเดือนๆ 
ละไม่น้อยกว่า  50  หุ้น   เป็นเงินไม่น้อยกว่า  500  บาท   และให้ปรับส่งตามอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของ
จ านวนเงินเดือน  เมื่อสมาชิกมาใช้บริการด้านสินเชื่อกับสหกรณ์เป็นครั้งแรกต่อไปตามปกติ 
      (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนด   หรือจะขอ
ซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็น หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
      (3) สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ 
  ข้อ 7. สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อ่ืนไม่ได้   นอกจากท่ีได้กล่าวไว้ใน  ข้อ 38 แห่ง
ข้อบังคับ  และขอถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
  ข้อ 8. ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น   ให้ถือว่าสมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ในวันใดให้มี
ระยะเวลา  ส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่ในวันนั้นเป็นต้นไป 
  ข้อ 9.  การส่งค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดนั้น   ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน  
ณ   หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ประจ าเดือน ทุกเดือน 
  ข้อ 10. สหกรณ์จะประกาศปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกได้โดยมิต้องแจ้ง
สมาชิกทราบล่วงหน้า 
  ข้อ 11. เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ ตามข้อ  6  (1)  คณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น  มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรก็ได้ 
  ข้อ 12. การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกคนใดได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของวงเงินกู้สามัญ ที่สหกรณ์ได้ก าหนดไว้สูงสุด    และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์    จะของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้   โดยให้แจ้งความจ านงในหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และ
ในปีหนึ่ง ๆ จะของดหรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนเกินกว่า 2 ครั้ง 
  ข้อ 13. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี 
  ข้อ 14. การจ่ายคืนค่าหุ้น  ให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ  44  หากสมาชิกท่ี ไม่ได้ตั้งผู้รับ
ประโยชน์   ตามข้อ 38  ก็ให้คืนค่าหุ้น แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ คณะกรรมการ 
ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหุ้นจ านวนนั้น   
  ข้อ 15. การจ่ายคืนค่าหุ้น  ตามข้อ 14  ให้สหกรณ์หักเงินช าระหนี้  ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบ
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 
  ข้อ 16. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้น  ต่อเมื่อมีก าไรสุทธิประจ าปีตามอัตราที่ประชุมใหญ่
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ   แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก าหนดแห่งคุณค่าหุ้นที่ช าระแล้วของแต่
ละคน 
   ถ้าสมาชิกผู้ผิดนัดไม่ส่งเงินค่างวดเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ในปีนั้น ๆ  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล
ตามหุ้นให้สมาชิก  เมื่อสหกรณ์ได้หักเงินปันผลนั้นชดใช้งวดเงินกู้นั้นเสียก่อน  หากมีเหลือก็จ่ายให้สมาชิก 
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   ข้อ 17. การปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาประการใด  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด  มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2561 
 
 

 
( นายสุพัฒน์  โพธิสาร ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

 


