
  
  
  

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
ว่าด้วยการถือหุ้น 

พ.ศ. 2563 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 
จ ากัด พ.ศ. 2561 ข้อ79 (8) และข้อ 110 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 19 คร้ังที่ 10/2562               
เมื่อวันที ่24 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด   
ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2563” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วย               
การถือหุ้น พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 

(1) “สหกรณ”์  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
(2) “กรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
(3) “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
(4) “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
(5) “ปีทางบัญช”ี หมายความว่า วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ  
(6) “เงินได้รายเดือน”  หมายความว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าหรือเงินอ่ืนใด   

ที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานในสังกัด   
หมวด 2 
การถือหุ้น 

ข้อ 5. ผู้เข้าเป็นสมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์ ดังนี้ 
(1)  สมาชิกสามัญทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกทั้งนี้ 

ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ไม่น้อยกว่าร้อยละสาม 
(2)  สมาชิกสมทบทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกทั้งนี้ 

ต้องถือหุ้นและช าระค่าหุ้นรายเดือนของตน  ไม่น้อยกว่าร้อยละสาม 



  การคิดอัตราหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสาม ถ้าหากมีเศษเกินสิบบาทให้ปรับเป็นห้าสิบบาท 
และหากเกินห้าสิบบาทให้ปรับเป็นหนึ่งร้อยบาท 
  สมาชิกที่ประสงค์ถือหุ้นเพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นรายเดือนลงได้ไม่ต่ าหรือเกินกว่าที่ก าหนด
ไว้ตามข้อ 5 (1) ,(2) ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

(3)  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 5 (1) ก็ย่อมท าได้ โดย
แสดงความจ านงเป็นตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

             (4)  สมาชิกอาจขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นคร้ังคราวได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจ านง เป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการแล้วแต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดสมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้น          
ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ 
 

หมวด 3 
การช าระค่าหุ้น 

ข้อ  6 การช าระค่าหุ้น สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติดังน้ี 
(1) หุ้นที่สมาชิกถือเป็นรายเดือนตามข้อ 5(1) ให้ช าระเต็มมูลค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้ 

รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือน 
(2)  การถือหุ้นตามข้อ 5 (3) จะต้องช าระเต็มจ านวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพิ่ม 

ข้อ  7 ถ้าสมาชิกมีเหตุอันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5 (1) และ (2) ได้ในเดือนใด 
และประสงค์จะของดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราว ต้องแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ทราบล่วงหน้า และคณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน                   
ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

หมวด 4 
การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น 

ข้อ  8 สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 5 (1) (2) และ (3) แม้บางส่วนหรือทั้งหมดใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ข้อ  9 หุ้นที่ถอนคืนก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีในปีใดไม่ให้ได้รับเงินปันผลในปีนั้น  
ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้น 

(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับโดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  เว้นแต่ผู้มีสิทธิได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืน 
ค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ที่ออก หรือค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยัง
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น แต่ทั้งนี้ต้องหลังจาก           
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิแล้ว 

(2)  สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์จะจ่ายคืน 
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 



 

ถ้าในปีใดจ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ลาออกรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึง ปีทางบัญชีใหม่ 

ข้อ 11 การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นตามข้อ 10 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 

หมวด 5 
การงดส่งค่าหุ้น 

 ข้อ 12  สมาชิกสามัญที่โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามสังกัดเดิม  โดยไม่มี
ความผิดเว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ต่อตามข้อ 16  แห่งระเบียบว่าด้วย
สมาชิกภาพ และจะงดช าระค่าหุ้น ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

หมวด 6 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

ข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมื่อมีก าไรสุทธิประจ าปี ตามอัตราที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
จากจัดสรรก าไรสุทธิ 

ข้อ 14 การคิดเงินปันผลตามหุ้นให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาแห่งการถือหุ้นตามจ านวนเดือนเต็ม 
ข้อ 15 การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 13 นั้น ทางสหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งทางสมาชิกต้อง

รับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
 
 

 

(นายสักการ ณิยกูล) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการแก้ไขระเบียบ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สมาชิกมีภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง จึงเห็นควร  
ปรับการถือหุ้นตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้ลดลงจากร้อยละส่ี เป็นร้อยละสาม เพื่อช่วยเหลือ 
สมาชิกที่เดือดร้อน 


