ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่ าด้ วยหุ้น พ.ศ. 2556
-----------------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในข้อ 59 (8) และ 87(10) ของข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้า ราชการ
สรรพากร จากัด พ.ศ. 2543 และด้วยความเห็นชอบ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 จึงกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยหุ น้
พ.ศ. 2556 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยหุ น้
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยหุ น้ พ.ศ. 2538
ฉบับลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2538 รวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ หรื อประกาศอื่นใดที่กาหนดไว้
แล้ว ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”

หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
“เงินได้รายเดือน”
หมายความว่า เงินเดือน หรื อค่าจ้างก่อนหักภาษีเงินได้และ
เงิ น ที่ จ่ า ยควบกั บ เงิ น เดื อ นหรื อค่ า จ้ า ง ซึ่ ง
สมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด หรื อเงิน
บานาญรายเดือนตามกฏหมายว่าด้วยบาเหน็ จ
บานาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
“ปี ทางบัญชีของสหกรณ์” หมายความว่า ระยะเวลาดาเนินการของสหกรณ์ ตั้งแต่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

หมวด 2
การถือหุ้น
ข้อ 5. การถือหุน้ รายเดือน สมาชิกทุกคนต้องถือหุ น้ และชาระค่าหุ น้ เป็ นประจาทุกเดือน ตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก และไม่นอ้ ยกว่าอัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ซึ่ งหุ น้ มีมูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)
ถือหุน้ รายเดือน (หุน้ )
ไม่เกิน 6,000
30
เกินกว่า 6,000 ถึง 8,000
40
เกินกว่า 8,000 ถึง 10,000
50
เกินกว่า 10,000 ถึง 12,000
60
เกินกว่า 12,000 ถึง 14,000
70
เกินกว่า 14,000 ถึง 16,000
80
เกินกว่า 16,000 ถึง 18,000
90
เกินกว่า 18,000 ขึ้นไป
100
กรณี สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว หากประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือนในอัตราส่ วนของจานวน
เงินได้รายเดือนเดิมก่อนเกษียณอายุราชการก็ยอ่ มกระทาได้
ข้อ 6. สมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนเพิม่ ขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 5 เมื่อใด
ก็ยอ่ มกระทาได้ ทั้งนี้อตั ราสู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือนปั จจุบนั โดยแสดงความจานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย และจานวนหุ น้ ที่เพิ่มขึ้น
ต้องหักจากเงินได้รายเดือนได้ท้ งั หมด หากไม่สามารถหักจากเงินได้รายเดือนทั้งหมดได้ สหกรณ์จะหักหุ ้น
รายเดือนให้เพียงจานวนที่สามารถหักได้เท่านั้น แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 5
การขอซื้ อหุ ้นเพิ่มนอกเหนือจากการถือหุ น้ รายเดือน ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้อ 7. การชาระค่าหุน้ รายเดือน ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันที่จ่ายเงิน
ได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
ข้อ 8. สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน หรื อเป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระค่าหุ น้ รายเดือนหรื อลด
จานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อผูท้ ี่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
สาหรับสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะลดจานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่าอัตราที่กาหนดไว้ใน ข้อ 5
ข้อ 9. สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ น้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ การถอนหุ ้นจะกระทาได้
เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อ 10. การจ่ายเงินปั นผลสาหรับหุ น้ ให้เป็ นไปตามอัตราซึ่ งที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของ
สหกรณ์ พิจารณาในการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้น สู งสุ ดไม่เกินอัตราที่กฏหมายกาหนด
ข้อ 11. การคานวณเงินปันผลตามหุ น้ หุ ้นที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือน
มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่ 7 ของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
ข้อ 12. สหกรณ์จะไม่คานวณเงินปั นผล ให้สาหรับหุ น้ ที่มีการถอนก่อนวันสิ้ นปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์
ข้อ 13. ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556

(นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จํากัด
ว่ าด้ วยหุ้น พ.ศ. 2556 แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
**************************************

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) และข้อ 87(10) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
จึงได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรรพากร จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด ว่าด้วยหุ ้น
พ.ศ.2556 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวด 2 ข้อ 5 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด
ว่าด้วยหุน้ พ.ศ.2556 แล้วให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5. การถือหุ ้นรายเดือน สมาชิกทุกคนต้องถือหุ ้นและชําระค่าหุ ้นเป็ นประจําทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก และไม่นอ้ ยกว่าอัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ซึ่ งหุ ้นมีมูลค่า
หุ น้ ละ 10 บาท ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือนบาท (บาท)
ถือหุน้ รายเดือน (หุ น้ )
ไม่เกิน
8,000
40
เกินกว่า
8,000 ถึง
10,000
50
เกินกว่า
10,000 ถึง
12,000
60
เกินกว่า
12,000 ถึง
14,000
70
เกินกว่า
14,000 ถึง
16,000
80
เกินกว่า
16,000 ถึง
18,000
90
เกินกว่า
18,000 ขึ้นไป
100
กรณี สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว หากประสงค์จะถือหุ ้นรายเดือนในอัตราส่ วน
ของจํานวนเงินได้รายเดือนเดิมก่อนเกษียณอายุราชการก็ยอ่ มกระทําได้”
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ.2560
(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่ าด้ วยหุ้น พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
..............................................................
อาศัยอานาจตามความข้อ 59(8) และข้อ 87(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด พ.ศ. 2543 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยหุ ้น
พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการสรรพากร จ ากัด ว่า ด้ว ยหุ ้ น
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวด 2 ข้อ 5 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยหุ น้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560 แล้วให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การถื อหุ ้นรายเดื อน สมาชิ ก ทุ ก คนต้องถื อหุ ้นและช าระค่ า หุ ้นเป็ นประจาทุ ก เดื อ น
โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้นๆทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่
เข้า เป็ นสมาชิ ก และไม่ น้ อ ยกว่ า อัต ราส่ ว นของเงิ น ได้ร ายเดื อ นของตน ซึ่ งหุ ้ น มี มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 10 บาท
ดังต่อไปนี้

ไม่เกิน
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า
เกินกว่า

เงินได้รายเดือน (บาท)
8,000
8,000 ถึง 10,000
10,000 ถึง 12,000
12,000 ถึง 14,000
14,000 ถึง 16,000
16,000 ถึง 18,000
18,000 ขึ้นไป

ถือหุน้ รายเดือน (หุน้ )
40
50
60
70
80
90
100

กรณี สมาชิ กที่เกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากราชการหรื อ ลาออกจากงานประจา หากประสงค์
จะถือหุ ้นรายเดือนในอัตราส่ วนของเงินได้รายเดือนเดิมก่อนเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากราชการหรื อ
ลาออกจากงานประจาก็ยอ่ มกระทาได้ แต่หากประสงค์จะลดการถือหุ ้นรายเดือนลงจากเดิมจะต้องเป็ นไปตาม
อัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือน โดยแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ”

-2หมายเหตุ สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิในการงดเว้นนาความในข้อ 6 ของระเบียบฯ ว่าด้วยหุ น้ พ .ศ . 2556
มาบังคับใช้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรี รุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

