
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด พ.ศ.2545 ข้อ 61(8) และข้อ 89 (11) 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่           
25 เมษายน พ.ศ.2556 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2545  
 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
                          “สหกรณ์”         หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                          “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                          “สมาชิก”          หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 

หมวด 2 
การถือหุ้น 

 ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ในการช าระค่าหุ้นสมาชิก
ต้องช าระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง 
 ข้อ 6. การถือหุ้น 
 (1) สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละยี่สิบห้าหุ้น ในการถือหุ้น สมาชิกถือหุ้นได้     
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
 (2) สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน       
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้ 

เงินได้รายเดือน(บาท)         จ านวนหุ้น(หุ้น)       จ านวนเงิน(บาท) 
ไม่เกิน      6,000                         25               250 
เกินกว่า    6,000  -    8,000          35                350 
เกินกว่า    8,000  -  10,000          45                450 
เกินกว่า  10,000  -   12,000         55                550 
เกินกว่า  12,000  -   14,000         65                650 
เกินกว่า  14,000  -   16,000         75                750 
เกินกว่า  16,000  -   25,000         80                800 
เกินกว่า  25,000  -   35,000         90                900 



เกินกว่า  35,000 ขึ้นไป                        100                  1,000 
 (3) เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าและเงินที่จ่ายควบกับ

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดและหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
               (4) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดหรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีก
เมื่อใดก็ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

หมวด 3 
การโอนหุ้นและการถอนหุ้น 

 ข้อ 7. การโอนหุ้นและการถอนหุ้น สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้ และ      
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งค่าหุ้นของสมาชิกตามที่เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น 
 

หมวด 4 
การช าระค่าหุ้น การงดช าระค่าหุ้นและการแจ้งยอดจ านวนหุ้น 

ข้อ 8. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนทุกเดือน หรือช าระด้วยตนเองตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์
อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการจะอนุญาตให้
สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้  

 ข้อ 9. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนและไม่มี
หนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการ 

 ข้อ 10. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 
 

              ประกาศ ณ วันที่  2 พฤษภาคม  พ.ศ.2556     
 

 

                    ลงชื่อ   ทฤษดี  ชาวสวนเจรญิ 
                         (นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ) 
               ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
    ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556 

   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 61 (8) และข้อ 89 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด        
พ.ศ.2545 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                 “ข้อ 6. การถือหุ้น 
                           (1) สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละยี่สิบห้าหุ้น ในการถือหุ้นสมาชิกถือหุ้น
ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
                           (2) สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้ 
                เงินได้รายเดือน(บาท)          จ านวนหุ้น(หุ้น)       จ านวนเงิน(บาท) 

ไม่เกิน      6,000                         25               250 
เกินกว่า    6,000  -    8,000          35                350 
เกินกว่า    8,000  -  10,000          45                450 
เกินกว่า  10,000  -   12,000         55                550 
เกินกว่า  12,000  -   14,000         65                650 
เกินกว่า  14,000  -   16,000         75                750 
เกินกว่า  16,000  -   25,000         80                800 
เกินกว่า  25,000  -   35,000         90                900 
เกินกว่า  35,000 ขึ้นไป                                 100                  1,000 
 (3) สมาชิกแต่ละคนถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน 
 (4) สมาชิกแต่ละคนจะต้องช าระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่า 120 เดือน 
 (5) สมาชิกคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 (6) สมาชิกท่ีช าระค่าหุ้นรายเดือนต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงจ านวน 120 เดือน แต่มีทุนเรือนหุ้นเกิน 

2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ก็ยังด าเนินไปจนครบ 
 (7) สมาชิกที่ช าระค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่า 120 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นเกินจ านวนเงิน 

2,000,000 บาทข้ึนไป ให้งดส่งค่าหุ้น  
 



 (8) เงินได้รายเดือนตามความในข้อ (2) และ (6)  หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าและ  
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดและหมายถึงบ านาญบ าเหน็จรายเดือน  
ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 ข้อ 3 ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

 (9) กรณีสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดหรือจะขอซื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ” 
 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558 
 

                                                             ลงชื่อ         ศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ 
                                    (นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ) 

                                    ประธานกรรมการ 
                                      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


