ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด
ว่าด้วยการให้บริการเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น และเงินกู้สามัญ แก่สมาชิ กสมทบ
พ.ศ. 2558
------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด ข้อ 77(6) และ
ข้อ (2) ประกอบมติคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครังที 4/2558 เมือวันที 24 เมษายน
จึงกําหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้บริการเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกสมทบดังต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด ว่าด้วยการ
ให้บริการเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที กรกฎาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด ว่าด้วยการให้บริการ
เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 5 ประกาศ ณ วันที สิงหาคม
และทีแก้ไข
เพิมเติมทุกฉบับและให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด
“สมาชิ ก สมทบ” หมายความว่ า สมาชิก สมทบ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก รมส่ ง เสริม
การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่ า ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการการเงิน” หมายความว่ า กรรมการดํา เนิ น การทีได้ร บั การแต่ ง ตังจาก
คณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นคณะกรรมการการเงิน มีอาํ นาจหน้าทีเกียวกับการรับฝากเงิน การอนุมตั เิ งินกูใ้ ห้แก่
สมาชิก และดําเนินการให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด
“เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เงินกูเ้ พือนําไปใช้ในกรณีเหตุผลจําเป็ นเร่งด่วน
กําหนดระยะเวลาส่งชําระคืนไม่เกินสิบสองงวด
“เงินกูส้ ามัญ” มี 2 ประเภท ได้แก่
(1) “เงินกูส้ ามัญระยะปานกลาง” หมายความว่า เงินกูท้ มีี กาํ หนดระยะเวลาส่งชําระเงินคืน
ไม่เกินแปดสิบสีงวด และเป็ นงินกูส้ วัสดิการเพือบรรเทาความเดือดร้อนจําเป็ นเร่งด่วนในครอบครัวสมาชิก
เกียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การฌาปนกิจศพ การซ่อมแซมต่ อ เติมทีพักอาศัย และซ่อมแซม
ยานพาหนะอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุหรือภัยพิบตั ิ และหรือเพือซือเครืองใช้ทจํี าเป็ น ซึงมีจาํ นวนเงินเกินกว่า
วงเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน แต่ไม่เกินสามแสนบาท
/(2) “เงินกูส้ ามัญระยะยาว”

-2(2) “เงินกูส้ ามัญระยะยาว” หมายความว่า เงิน กู้ทมีี กาํ หนดระยะเวลาส่งชําระเงินคืน
ไม่เกินหนึงร้อยแปดสิบงวด และเป็ นเงินกูส้ าํ หรับการใช้จ่ายเพือพัฒนาความเป็ นอยู่ และคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
สมทบ ซึงมีจาํ นวนเงินกูไ้ ม่เกินหนึงล้านบาท
“ครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา สามี ภริยา และบุตรของสมาชิกสมทบ
เท่านัน
“เงินได้ร ายเดือ น” หมายความว่า เงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินบําเหน็ จรายเดือน ซึงสมาชิกได้รบั จากต้นสังกัด และรวมถึงเงินได้ประเภทอืนทีจ่ายให้พร้อมกับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างเป็ นรายเดือนในลักษณะเงินได้ประจํา เช่น เงินประจําตําแหน่ ง เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บั เบียหวัด
บํานาญ (ชคบ.) เงินช่วยเหลือรายเดือนผูร้ บั เบียหวัดบํานาญ (ชรบ.) หรือเงินได้อนื ๆ ซึงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
เงินได้ประจํา แต่ไม่รวมถึงเงินสวัส ดิการ (เงินค่าเช่าบ้าน, เงินค่าเช่ารถประจําตําแหน่ ง, เงิน ค่ารักษาพยาบาล
หรือ เงินอืนซึงมีลกั ษณะเดียวกับเงินสวัสดิการ) สําหรับกรณีผรู้ บั บําเหน็จให้ถอื เอาเงินได้รายเดือนเดือนสุดท้ายเป็ นเกณฑ์
พิจารณาเงินได้รายเดือน
“งวดการชําระหนี” หมายความว่า งวดการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบียชําระหนีสหกรณ์
เป็ นรายเดือน ๆ ละ 1 งวด ตามสัญญาเงินกู้ โดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือ นของผู้กู้ ณ ทีจ่ า ยในวันจ่ายเงินเดือน
เป็ นประจําทุกเดือน เว้นแต่ผทู้ ไม่
ี มีเงิน ได้รายเดือนให้ห กั ณ ทีจ่า ย ให้ส่ งชําระให้สหกรณ์ โดยวิธอี นได้
ื และให้ถอื
ว่าเงินงวดชําระหนีแต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสินเดือนนันๆ
ข้อ ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบตามระเบียบนีได้ 2 ประเภท คือ
5.1 เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
5.2 เงินกูส้ ามัญ
ข้อ การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบนัน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอันจําเป็ น หรือมีประโยชน์
ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ สมาชิกสมทบผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ ให้เสนอคําขอกูแ้ ละหนังสือกูต้ ามแบบที
สหกรณ์กาํ หนดไว้
ข้อ ในการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบนัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเี งินทุนทีจะให้กไู้ ด้ไม่เพียงพอ
แก่การให้กไู้ ด้พ ร้อ มกัน ทุ ก ราย ให้ส หกรณ์ จ่ า ยเงิน กู้ตามลําดับทีสหกรณ์ ได้ร บั หนังสือคําขอกู้ไ ว้ เว้น แต่ ใ น
กรณี ทีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการการเงินเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอืนก็ได้
ข้อ คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์การกูเ้ งินขึนบังคับใช้ และประกาศให้สมาชิกสมทบ
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ในการกูเ้ งินตามข้อ . และข้อ . รวมกัน แล้ ว ต้อ งไม่ เ กิน ร้อ ยละเก้า สิบ ของ
สิท ธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ ทีสมาชิกสมทบนันมีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้อ 11 เงินงวดชําระหนีเงินกูน้ นั สหกรณ์กาํ หนดไว้ ดังนี
11.1 เงินกูเ้ พือเหตุฉุ ก เฉิ น ให้ผู้กู้ส่ง ชํา ระเงิน กู้คืน พร้อ มดอกเบียภายในวัน สินเดือน
ทีผูก้ รู้ บั เงินกู้ และเริมคิดดอกเบียเดือนแรก เว้นแต่ผกู้ รู้ บั เงินกูภ้ ายหลังจากวันทีสหกรณ์แจ้งเรียกเก็บเงินเดือนนันไป
แล้ว ให้ผกู้ สู้ ง่ ชําระเงินกูใ้ นเดือนถัดไปโดยให้สง่ ชําระเป็ นรายเดือนพร้อมดอกเบีย แต่ไม่เกินสิบสองงวด เศษทีเหลือ
ให้สง่ ชําระพร้อมดอกเบียในงวดสุดท้าย หรือกรณีเงิน กู้เพือเหตุฉุ กเฉิ นผ่านระบบธนาคารให้สง่ เงินชําระเป็ นงวด

/รายเดือน

-3รายเดือนรวมกันไม่เกินสิบสองงวดตามภาระหนีคงเหลือ ณ วันสินเดือนทีมีการทํารายการรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
รวมกับหนีคงเหลือ ณ วัน สินเดือ นก่อนหน้ านัน (ถ้ามี) ส่วนเงินต้นทีคงเหลือ เป็ นรายงวดพร้อมดอกเบีย ให้
ส่งชําระภายในวันสินเดือนของเดือนถัดไป และหากมีการขอเบิกเงินกูค้ รังใหม่ในเดือนใด ให้นําเงินกูท้ เบิ
ี กครังใหม่
ไปรวมกับเงินกูค้ งเหลือ ณ วันสินเดือนก่อนหน้านัน แล้วให้ส่งชําระคืนภายในสิบสองงวดต่อไป
11.2 เงินกูส้ ามัญตามข้อ 21.1 ให้ผกู้ สู้ ง่ ชําระเงินกูค้ นื พร้อมดอกเบียภายในวันสินเดือนทีผูก้ ู้
รับเงินกูแ้ ละเริมคิดดอกเบียเดือนแรก เว้นแต่ผกู้ รู้ บั เงินกูภ้ ายหลังจากวันทีสหกรณ์แจ้งเรียกเก็บเงินเดือนนันไปแล้ว
ให้ผกู้ สู้ ง่ ชําระเงินกูใ้ นเดือนถัดไป โดยให้ส่งชําระเป็ นรายเดือนพร้อมดอกเบียตามฐานะของ ผูก้ แู้ ต่ไม่เกินหนึงร้อย
แปดสิบงวด เศษทีเหลือให้สง่ ชําระพร้อมดอกเบียในงวดสุดท้าย
ในกรณีทผูี ก้ มู้ คี าํ ขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนีเงินกูส้ ามัญทีกําหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนันให้แก่ผกู้ คู้ ราวละ
หนึงหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีรวมกันทังหมดสําหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
และผูก้ ตู้ อ้ งชําระหนีสัญญานันมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้างวด จึงจะมีสทิ ธิขอผ่อนผันการชําระหนีได้
11.3 เงินกูส้ ามัญตามข้อ 21.2 ให้ผกู้ สู้ ง่ ชําระเงินกูค้ นื พร้อมดอกเบียภายในวันสินเดือน
ทีผูก้ รู้ บั เงินกูแ้ ละเริมคิดดอกเบียเดือนแรก เว้นแต่ผกู้ รู้ บั เงินกูภ้ ายหลังจากวันทีสหกรณ์แจ้งเรียกเก็บเงินเดือนนันไปแล้ว
ให้ผกู้ สู้ ง่ ชําระเงินกูใ้ นเดือนถัดไป โดยให้ส่ ง ชํา ระเป็ นรายเดือ นพร้อ มดอกเบียตามฐานะของผู้ กู้ แ ต่ ไ ม่ เ กิ น
แปดสิบสีงวด เศษทีเหลือให้สง่ ชําระพร้อมดอกเบียในงวดสุดท้าย
ข้อ 12 การส่งเงินชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภทซึงผูก้ ตู้ อ้ งส่งให้สหกรณ์นนั ให้หกั จากเงินได้รายเดือน
ของผูก้ ู้ ณ ทีจ่าย หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสมทบทีเปิ ดบัญชีไว้กบั สหกรณ์ หรือให้นําส่ง
ทีตัวแทนสหกรณ์ทสมาชิ
ี
กสมทบสังกัดอยู่ หรือโดยวิธอี นื และให้ถอื ว่าเงินงวดชําระหนีแต่ละงวดถึงกําหนดส่ง
ภายในวันสินเดือนนัน ๆ
ข้อ 13 ให้เรียกดอกเบียเงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้อ ยละสิบห้าต่ อปี โดยสหกรณ์ ฯจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 14 การคิดดอกเบียให้คดิ เป็ นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการการเงินตรวจสอบควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนด
ไว้ในระเบียบนี และเมือคณะกรรมการการเงินเห็นว่าหลักประกันเงินกูร้ ายใดไม่สมบูรณ์ ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการการเงินกําหนด
ข้อ 16 กรณีต่อไปนีให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดชําระเงินต้นและดอกเบีย
โดยพลัน แม้วา่ จะยังไม่ถงึ กําหนดเวลาทีทําสัญญาไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้าและหรือ
ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ได้แก่
16.1 เมือผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสมทบไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
16.2 เมือปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผูก้ นู้ ําเงินไปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั
16.3 เมือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกูไ้ ม่สมบูรณ์ และผูก้ มู้ ไิ ด้
จัดการแก้ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการการเงินกําหนด
16.4 เมือผูก้ ผู้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี เป็ นเวลาสามครัง ไม่ว่าจะติดต่อกัน หรือไม่
ติดต่อกันในปี บญ
ั ชีเดียวกัน ยกเว้นได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ ในกรณีทมีี เหตุผลความจําเป็ น
ในกรณีทมีี เหตุจําเป็ น ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจในการพิจารณาประนอมหนีได้ตามที
เห็นสมควร
/ข้อ 17

-4ข้อ 17 ในกรณีทเงิ
ี นกูต้ อ้ งส่งชําระโดยสินเชิงตามทีกล่าวในข้อ 16 ให้ผกู้ ชู้ าํ ระหนีทังหมดให้
สหกรณ์ทนั ที ถ้าผูก้ ไู้ ม่ชาํ ระหนีให้นําสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ และหรือบรรดาเงินอืนๆ ทีผูก้ มู้ สี ทิ ธิได้รบั จาก
สหกรณ์มาชําระหนีให้สหกรณ์
ในกรณีทนํี าสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ และเงินอืนใดทีผูก้ จู้ ะพึงได้รบั จากสหกรณ์มา
ชําระหนีแล้ว แต่ยงั มีหนีคงเหลืออยู่ ให้ตดิ ตามเรียกเก็บจากผูก้ หู้ รือทายาท (กรณีผกู้ ถู้ งึ แก่กรรม)ต่อไป ทังนี
ให้งดคิดดอกเบียเงินกูน้ บั แต่วนั นําสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ มาชําระหนีเฉพาะกรณีผกู้ ถู้ งึ แก่กรรมและทายาท
ยินยอมตกลงชําระหนีภายในระยะเวลาทีสหกรณ์ฯกําหนด
ข้อ ในกรณีทผูี ก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสมทบไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ นั
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญากู้ จนกว่าจะชําระหนีให้สหกรณ์ครบถ้วนตามสัญญา
หมวดที 2
เงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ ให้คณะกรรมการมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ คณะกรรมการมอบหมายเป็
ี
นผูพ้ จิ ารณา
อนุมตั เิ งินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ และให้ผจู้ ดั การรายงานเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีได้อนุ มตั ใิ ห้ไปแล้ว
เสนอคณะกรรมการทราบในการประชุมประจําเดือนคราวต่อไป
ข้อ เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกสมทบผูก้ คู้ นหนึง ๆ นัน ให้มจี ํานวนไม่เกินห้าพันบาท
หรือไม่เกินร้อยละเก้าสิบของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ ทีชําระแล้วของสมาชิกสมทบนัน สุดแต่จาํ นวนไหนน้อยกว่ากัน
ในกรณีทสมาชิ
ี
กสมทบยังมีหนีเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินสัญญาก่อนค้างชําระอยู่ จะขอกูเ้ งิน
เพือเหตุฉุกเฉินครังใหม่หรือจะทํารายการขอเบิกเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินใหม่ได้กต็ ่อเมือยังมีวงเงินกูค้ งเหลืออยู่ หรือ
ได้ชาํ ระเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินสัญญาก่อนเสร็จสินแล้ว หรือได้ชาํ ระเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินครบตามจํานวนและระยะเวลา
ทีสหกรณ์กาํ หนดแล้ว แต่เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทังหมด จะมีจาํ นวนเกินกว่าวงเงินกูต้ ามวรรคก่อนมิได้
หมวดที 3
เงิ นกู้สามัญ
ข้อ 21 ตามระเบียบนี สหกรณ์ให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกสมทบ 2 ประเภท คือ
21.1 เงินกูส้ ามัญระยะยาว
21.2 เงินกูส้ ามัญระยะปานกลาง
ข้อ 22 คําขอกูเ้ งินสามัญตามข้อ 21.1 ต้อ งเสนอให้คณะกรรมการการเงินพิจารณาอนุ มตั หิ รือ
คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้กรรมการดําเนินการ ซึงได้รบั แต่งตังเป็ นกรรมการการเงินคนใดคนหนึง หรือหลายคน
เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั แิ ทนคณะกรรมการก็ไ ด้ และให้ร ายงานให้ค ณะกรรมการทราบในทีประชุ ม ประจําเดือน
คราวต่อไป
ทังนี รายละเอียดหรือเงือนไขการพิจารณาอนุมตั เิ งินกูด้ งั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ หรือคําสังของสหกรณ์
ข้อ 23 จํานวนเงิน กู้สามัญตามข้อ . ทีจะให้แ ก่ส มาชิก สมทบผู้กู้คนหนึง ๆ นัน ให้กไู้ ด้
ไม่เกิน ร้อ ยละเก้า สิบ ของสิท ธิเ รีย กร้อ งในเงิน ค่ า หุ้น ทีชํา ระแล้ว ของสมาชิก สมทบนัน และไม่เกินหนึงล้านบาท
ทังนี ให้อ ยู่ใ นดุ ล ยพินิ จของคณะกรรมการการเงิน ทีจะปรับลดวงเงินกูห้ รือไม่อนุ มตั ใิ ห้กู้ได้ตามทีเห็นสมควร
ส่วนกรรมการดําเนิ น การทีได้มอบหมายให้อนุ มตั ิเงิน กู้แทนคณะกรรมการ ให้มีอาํ นาจปรับ ลดวงเงิน กู้ ข อง
สมาชิกสมทบทีขอกูเ้ กินกว่าวงเงินทีระเบียบและหลักเกณฑ์กาํ หนดได้
/ข้อ 24

-5ข้อ 24 คณะกรรมการการเงินหรือกรรมการดําเนินการทีได้รบั มอบหมายจะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้
เงินกูส้ ามัญตามข้อ 21.1 แก่สมาชิกสมทบทีมีหนีเดิมค้างชําระอยู่ก็ได้ แต่จะมีจาํ นวนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 23
ไม่ได้
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการมอบอํานาจให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ คณะกรรมการมอบหมายเป็
ี
นผูพ้ จิ ารณา
อนุมตั เิ งินกูส้ ามัญตามข้อ 21.2 แทนคณะกรรมการได้ และให้ผจู้ ดั การรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุม
ประจําเดือนคราวต่อไป
ข้อ 26 จํานวนเงินกูส้ ามัญตามข้อ 21.2 ทีจะให้แก่สมาชิกสมทบคนหนึง ๆ นัน ให้กไู้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุน้ ทีชําระแล้วของสมาชิกสมทบนัน และไม่เกินสามแสนบาท
ข้อ เมือรวมเงินกูท้ ุกประเภทของสมาชิกสมทบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของสิทธิเรียกร้อง
ในเงินค่าหุน้ ทีชําระแล้วของสมาชิกสมทบนัน
ข้อ ในกรณีสมาชิกสมทบยังมีเงินกูส้ ามัญตามข้อ 21.2 สัญญาก่อนค้างชําระอยู่ จะขอกูเ้ งินสามัญ
ตามข้อ 21.2 ใหม่กไ็ ด้ แต่จะมีจาํ นวนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 26 ไม่ได้
ข้อ 29 ในกรณีทจํี าเป็ น หรือมีเหตุผลพิเศษ ซึงไม่อาจใช้ระเบียบนีบังคับได้ หรือมีปัญหาเกียวกับ
การปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาเป็ นกรณีไป และมติของคณะกรรมการให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ กรณีสมาชิกสมทบเป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวรายเดือน เมือรวมเงินทุกประเภท
ทีหักจากเงินเดือนแล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามหลักเกณฑ์ทสหกรณ์
ี
กาํ หนด
ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที
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