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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 
............... 

  

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั   
ข้อ 13 ถึงข้อ 17 ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (4) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 12 
มกราคม 2562 จงึก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

         ข้อ   1   ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน พ.ศ. 2561"   
 ข้อ   2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2562 
         ข้อ   3   ให้ยกเลิก "ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน พ.ศ. 2561"   
        ข้อ   4   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน หมายถึง เงินให้กู้แก่สมาชิกในกรณีเร่งดว่นและมีความจ าเป็น เชน่ 
เพ่ือการรักษาพยาบาล เม่ือประสบสาธารณภยั และอ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ   5   สมาชิกท่ีจะขอกู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉิน จะต้องสง่เงินสะสมคา่หุ้นมาแล้วอย่างน้อย 1 งวด 
และเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
             ข้อ   6   คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการด าเนินการอ่ืนๆ หรือผู้จดัการ ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉยัให้เงินกู้ เพ่ือเหตุ
ฉกุเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ ได้รับมอบดงักลา่ว แถลงรายการเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน
ท่ีให้ไปตอ่คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบทกุเดือน 

ข้อ   7   จ านวนเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน ก าหนดดงันี ้
สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉิน ให้กู้ ได้เทา่กบัจ านวนเงินได้รายเดือนของตน

จ านวนห้าเดือน หรือร้อยละเก้าสิบของคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์  สดุแตจ่ านวนไหนน้อยกวา่ แต่
สงูสดุไมเ่กิน 200,000 บาท 

สมาชิกผู้สง่คืนเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายก่อนไมห่มด ไมมี่สิทธ์ิกู้ เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายใหม ่เว้น
แตส่มาชิกจะน าเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายใหมไ่ปใช้หนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายก่อน   และเหลือยอดเงินกู้
เพ่ือเหตฉุกุเฉินยอดเดียว 
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จ านวนเงินกู้ ท่ีจะกู้ ได้นัน้ หลงัจากหกัช าระหนีส้หกรณ์ทกุประเภท เงินสะสมคา่หุ้น และเงินอ่ืนๆ 
ท่ีต้องส่งตอ่สหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และต้องเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

ข้อ   8   เม่ือสมาชิกมีเหตฉุกุเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสจูน์ได้ และประสงค์จะขอกู้ เงินเพ่ือเหตุ
ฉกุเฉิน   ก็ให้ย่ืนค าขอกู้ตอ่สหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ   9   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน   นอกจากหนงัสือกู้ซึง่ผู้กู้ ได้ท าให้ไว้ตอ่สหกรณ์แล้วก็มิต้องมี
หลกัประกนัอย่างอ่ืนอีก 

ข้อ 10   เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ฉกุเฉินนัน้  
(1) เป็นสมาชิก   1 เดือน แตไ่มเ่กิน 23 เดือน ให้สง่ช าระภายใน 10 งวด 
(2) เป็นสมาชิก 24 เดือน แตไ่มเ่กิน 59 เดือน  ให้สง่ช าระภายใน 20 งวด 
(3) เป็นสมาชิก 60 เดือนขึน้ไป                         ให้สง่ช าระภายใน 30 งวด 

ให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินพร้อมด้วยดอกเบีย้ภายในสิน้เดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก         
ทัง้นีโ้ดยไมมี่การผอ่นเวลาแตอ่ย่างใดอีก 
 ข้อ 11   การสง่เงินช าระหนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน ซึง่ผู้กู้ฉกุเฉินต้องสง่ตอ่สหกรณ์นัน้   ให้สง่โดย
วิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย 
         ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ตล่ะงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ  

ข้อ 12   อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน ไมเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี ซึง่สหกรณ์ จะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก สหกรณ์ถือใช้ฉบบั ประกาศอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2555   ประกาศ ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 
         ข้อ 13   ดอกเบีย้เงินกู้นัน้   ให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ
การคิดดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จา่ยเงินกู้จนถึงวนัท่ีรับช าระคืน   เว้นแตเ่งินงวดช าระหนี ้
ให้คดิถึงวนัสิน้เดือน 

ข้อ 14   ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใด เกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
         ข้อ 15   ในกรณีใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือวา่เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัทีโดยมิพกัค านงึถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการ
เรียกคืนโดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ 
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(2) เม่ือปรากฏตอ่คณะกรรมการด าเนินการวา่  ผู้กู้น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายหรือผิด
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในค าขอกู้  

(3) เม่ือค้างสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้)  เป็นเวลาถึงสองเดือนติดตอ่กนั  
หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ 

ข้อ 16. ในกรณีท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อนอนัพิสจูน์ได้ และมีคา่หุ้นเกินกวา่จ ากดัซึง่อาจกู้ เงินได้
ตามข้อ 7.  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้ฉกุเฉินแก่สมาชิกนัน้ โดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แต่
ไมเ่กินร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของคา่หุ้นท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์ และให้ส่งช าระคืนได้สงูสดุไมเ่กิน 
120 งวด ทัง้นีต้้องมีเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีเข้าประชมุ 

ข้อ 17. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจารณาเงินกู้ ให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้    ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 ก าหนดไว้  ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2562 

 ลงช่ือ  
 (นายชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ) 

  ประธานกรรมการ 


