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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ระเบียบว่ าด้ วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562
...............
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 13 ถึงข้ อ 17 ข้ อ 55 (9) และข้ อ 81 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 12
มกราคม 2562 จึงกาหนดระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน พ.ศ. 2561"
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 14 มกราคม 2562
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก "ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน พ.ศ. 2561"
ข้ อ 4 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน หมายถึง เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกในกรณีเร่งด่วนและมีความจาเป็ น เช่น
เพื่อการรักษาพยาบาล เมื่อประสบสาธารณภัย และอื่นๆ ตามที่กรรมการเห็นสมควร
ข้ อ 5 สมาชิกที่จะขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน จะต้ องส่งเงินสะสมค่าหุ้นมาแล้ วอย่างน้ อย 1 งวด
และเป็ นสมาชิกมาแล้ วไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้ อ 6 คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ ประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการดาเนินการอื่นๆ หรื อผู้จดั การ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบดังกล่าว แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
ที่ให้ ไปต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
ข้ อ 7 จานวนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน กาหนดดังนี ้
สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ ก้ ไู ด้ เท่ากับจานวนเงินได้ รายเดือนของตน
จานวนห้ าเดือน หรื อร้ อยละเก้ าสิบของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ สุดแต่จานวนไหนน้ อยกว่า แต่
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
สมาชิกผู้สง่ คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนไม่หมด ไม่มีสิทธิ์ก้ เู งินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายใหม่ เว้ น
แต่สมาชิกจะนาเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายใหม่ไปใช้ หนี ้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อน และเหลือยอดเงินกู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉินยอดเดียว
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จานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชาระหนี ้สหกรณ์ทกุ ประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ
ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน แต่
ต้ องไม่น้อ ยกว่า 1,000 บาท และต้ องเป็ น ไปตามประกาศของสหกรณ์ ที่คณะกรรมการด าเนินการ
กาหนด
ข้ อ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉกุ เฉินอันแสดงหลักฐานพิสจู น์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน ก็ให้ ยื่นคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 9 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซงึ่ ผู้ก้ ไู ด้ ทาให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์แล้ วก็มิต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้ อ 10 เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้ฉกุ เฉินนัน้
(1) เป็ นสมาชิก 1 เดือน แต่ไม่เกิน 23 เดือน
ให้ สง่ ชาระภายใน 10 งวด
(2) เป็ นสมาชิก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 59 เดือน
ให้ สง่ ชาระภายใน 20 งวด
(3) เป็ นสมาชิก 60 เดือนขึ ้นไป
ให้ สง่ ชาระภายใน 30 งวด
ให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยภายในสิ ้นเดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก
ทังนี
้ ้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
ข้ อ 11 การส่งเงินชาระหนี ้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ ผู้ก้ ฉู กุ เฉินต้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดย
วิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย
ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนันๆ
้
ข้ อ 12 อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ เู พื่อเหตุฉกุ เฉิน ไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี ซึง่ สหกรณ์ จะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก สหกรณ์ถือใช้ ฉบับ ประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555
ข้ อ 13 ดอกเบี ้ยเงินกู้นนั ้ ให้ คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินกู้ที่รับไปหรื อต้ นเงินกู้คงเหลือ
การคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คดิ ตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์จา่ ยเงินกู้จนถึงวันที่รับชาระคืน เว้ นแต่เงินงวดชาระหนี ้
ให้ คดิ ถึงวันสิ ้นเดือน
ข้ อ 14 ให้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใด เกิด
บกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 15 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
เรี ยกคืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
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(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้ก้ นู าเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายหรื อผิด
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอกู้
(3) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 16. ในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้ อนอันพิสจู น์ได้ และมีคา่ หุ้นเกินกว่าจากัดซึง่ อาจกู้เงินได้
ตามข้ อ 7. คณะกรรมการดาเนินการอาจให้ เงินกู้ฉกุ เฉินแก่สมาชิกนัน้ โดยพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป แต่
ไม่เกินร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของค่าหุ้นที่สมาชิกนันมี
้ อยู่ในสหกรณ์ และให้ ส่งชาระคืนได้ สงู สุดไม่เกิน
120 งวด ทังนี
้ ้ต้ องมีเสียงเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ของคณะกรรมการดาเนินการที่เข้ าประชุม
ข้ อ 17. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะพิจารณาเงินกู้ให้ แก่สมาชิกผู้ขอกู้ ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

กาหนดไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562
ลงชื่อ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
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