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  ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ. 2562 
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ก าหนดให้มี 
การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือนปัจจุบัน รวมถึงเปิดโอกาส
ให้สมาชิกออมเงินเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ข้อ 61 (9) และข้อ 88 (8) ประกอบมติประชุมคณะกรรมการ   
ด าเนินการ ชุดที่ 26 คร้ังที่ 7/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้ก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย หุ้น  พ.ศ.   2562  
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ  1   ระเบียบนี้  เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2562 
 

 ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  01 กันยายน พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 

 ข้อ  3   ให้ยกเลิก ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย   
จ ากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2560  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  4   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก เป็นรายเดือน ไม่น้อยกว่า  
เกณฑ์ของเงินเดือนที่ก าหนดของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
 

               เงินเดือน  ( บาท )                             ถือหุ้นรายเดือน  ( หุ้น )          อัตราถือหุ้นรายเดือน ( บาท ) 
 

  9,040    บาท ถึง   11,040     บาท     45       หุ้น    450 บาท 
11,350    บาท ถึง   14,160     บาท     60       หุ้น    600 บาท
14,590    บาท ถึง   16,350     บาท     70       หุ้น    700 บาท 
16,830    บาท ถึง   18,900     บาท     80       หุ้น    800 บาท 
19,460    บาท ถึง   21,250     บาท     90       หุ้น                 900 บาท 
21,920    บาท  ถึง   23,290     บาท    100      หุ้น              1,000 บาท 
24,000    บาท   ถึง   25,540     บาท    110      หุน้                   1,100 บาท 
26,370    บาท     ถึง   28,080     บาท    120 หุ้น              1,200 บาท 
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               เงินเดือน  ( บาท )                             ถือหุ้นรายเดือน  ( หุ้น )          อัตราถือหุ้นรายเดือน ( บาท ) 

 

28,980  บาท   ถึง   29,920   บาท  130       หุ้น           1,300 บาท 
30,890  บาท   ถึง   31,900   บาท  140       หุ้น           1,400 บาท 
32,930  บาท   ถึง   34,040   บาท  150       หุ้น           1,500 บาท 
35,150  บาท ถึง   36,330   บาท  160  หุ้น           1,600  บาท 
37,500  บาท   ถึง   38,720   บาท  170       หุ้น           1,700 บาท 
39,950  บาท   ถึง   41,210   บาท  180       หุ้น           1,800 บาท 
42,480  บาท   ถึง   43,890   บาท  190       หุ้น           1,900 บาท 
45,290  บาท   ถึง   48,570   บาท  210       หุ้น           2,100 บาท 
50,000  บาท ถึง   52,820   บาท  230       หุ้น           2,300 บาท 
54,480  บาท ถึง   57,830   บาท  250       หุ้น           2,500 บาท 
59,510  บาท ถึง   62,900   บาท  270       หุ้น           2,700 บาท 
64,630  บาท ถึง   66,350   บาท  290       หุน้           2,900 บาท 
68,090  บาท ถึง   69,840   บาท  310       หุ้น           3,100 บาท 
71,610  บาท   ถึง   73,370   บาท  320       หุ้น           3,200 บาท 
75,170  บาท ถึง   76,950   บาท  340       หุ้น           3,400 บาท 
78,760  บาท ถึง   80,560   บาท  360       หุ้น           3,600 บาท 
82,400  บาท ถึง   84,230   บาท  380       หุ้น           3,800 บาท 
86,110  บาท ถึง   87,970   บาท  400       หุ้น           4,000 บาท 
89,890  บาท ถึง   91,820   บาท  410       หุ้น           4,100 บาท 
93,810  บาท ถึง   95,810   บาท  430       หุ้น           4,300 บาท 
ตั้งแต่  97,890  บาท  ขึ้นไป   450       หุ้น           4,500 บาท 

   
 ข้อ   5   สมาชิกสามัญส าหรับบุคคลธรรมดาจะซื้อหุ้นเพิ่มครั้งเดียวได้ ไม่เกิน 500,000 บาท    
(ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี เงินจ านวนนี้ ไม่รวมถึงเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกแจ้งความประสงค์
โอนเข้าทุนเรือนหุ้นในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ และไม่รวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่ม ตามระเบียบว่าด้วยการ    
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สหกรณ์ก าหนดขึ้นใช้บังคับเพื่อค้ าประกันเงินกู้ 
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 ข้อ   6   ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
      

          
 

             (นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร) 
            ประธานกรรมการด าเนินการ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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ระเบียบ 
 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 

ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ.  2562 
 

 
 


