
 

 
 

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยค์รนูนทบรุ ีจ ำกดั 
ว่ำดว้ย กำรพกัช ำระหนี ้กรณไีด้รบัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรอื

โควดิ – 19 (COVID-19) พ.ศ. 2563 
................................................ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๗๙(๘) และข้อ ๑๐๗(๑๑)  
และมติ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุด ท่ี  60 ประจ ำปี  2562 ครั้ งพิ เศษ ท่ี ๒  (มีน ำคม) เมื่ อวัน ท่ี                               
30 มีนำคม 2563 เห็นชอบให้ก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ว่ำด้วย กำรพักช ำระหนี้ กรณีได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด – 19 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ว่ำด้วย กำรพักช ำระหนี้ กรณีได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด – 19   (COVID-19) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน  เมษำยน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

สหกรณ ์    หมำยถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
ประธำนกรรมกำร    หมำยถึง  ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 

         คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หมำยถึง  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
คณะอนุกรรมกำร  หมำยถึง คณะกรรมกำรติดตำมหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
สมำชิก                     หมำยถึง  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด  

         ผู้กู้       หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ซึ่ งเป็น ผู้กู้ เงิน 
                                                                จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 

ผู้ค้ ำประกัน      หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ท่ีเป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้   
                                             ใหก้ับสมำชิกผู้กู้เงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
พักช ำระหนี้  หมำยถึง  หยุดช ำระหนี้ในกรณีสมำชิกได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด

       ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด–19 (COVID-19)   
                                             สำมำรถขอพักช ำระหนี้ได้เฉำพะต้นเงิน  
ลูกหนี้       หมำยถึง  ลูกหนี้ท่ียังคงสภำพเป็นสมำชิกเท่ำนั้น 
สัญญำเงินกู้                 หมำยถึง  สัญญำเงินกู้สำมัญ สัญญำเงินกู้พิเศษและสัญญำเงินกู้อื่น ๆ   
       ของสมำชิกท่ีมีกับสหกรณน์ ำมำประกอบ 
หนังสือต่อท้ำยสัญญำเงินกู้  หมำยถึง   หนังสือท่ีซึ่งท ำขึ้นระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด  
       ฝ่ำยหนึ่ง กับสมำชิกท่ีมำยื่นค ำขอพักช ำระหนี้และผู้ค้ ำประกัน 

                                                                 ในรำยนั้น ๆ อีกฝ่ำยหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพักช ำระหนี้ 
                                              ตำมระเบียบนี้ โดยให้เป็นไปตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด 

 ข้อ 4. คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะขอพักช ำระหนี้  
  (1) เป็น ผู้ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ             
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด – 19   (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ กำรด ำรงชีวิต หรือกำรประกอบธุรกิจ   

 
 

/ (2) ลูกหนี้ท่ีไม่อยู่ 
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 (2) ลูกหนี้ท่ีไม่อยู่ในระหว่ำงกำรประนอมหนี้ ปรับโครงสร้ำงหนี้ ผิดนัดช ำระหนี้  
 (3) ลูกหนี้จะต้องมีภำระหนี้ต้ังแต่ 400,000 บำทขึ้นไป 

  (4) ต้องไม่เป็นสัญญำเงินกู้ท่ีท ำประกันผู้ค้ ำ  
 ลูกหนี้ท่ีมีควำมประสงค์จะขอพักช ำระหนี้ตำมวรรคหนึ่งต้องยื่นค ำขอพักช ำระหนี้พร้อมหลักฐำนด้วยตนเอง ณ 
ส ำนักงำนสหกรณ์ หรือสถำนท่ีอื่นท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
 ลูกหนี้ต้องยื่นขอพักช ำระหนี้ ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด โดยมีก ำหนดกำรดังนี้ 
 

รอบที ่ ยืน่ค ำขอพกัช ำระหนี ้ ระยะเวลำพกัช ำระหนี ้3 เดอืน 

1 ก่อนวันท่ี 15 เมษำยน 2563 พักช ำระ เดือนพฤษภำคม, มิถุนำยน, กรกฎำคม 2563 

2 ก่อนวันท่ี 15 พฤษภำคม 2563 พักช ำระ เดือนมิถุนำยน, กรกฎำคม, สิงหำคม 2563 

3 ก่อนวันท่ี 15 มิถุนำยน 2563 พักช ำระ เดือนกรกฎำคม, สิงหำคม, กันยำยน 2563 

 
 ข้อ 5. กำรพักช ำระหนี้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  5.1 ลูกหนี้สำมำรถขอพักช ำระหนี้ได้ไม่เกิน 3 งวด  
  5.2 ผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำเงินกู้ทุกรำยจะต้องยินยอมเป็นหนังสือให้พักกำรช ำระหนี้ เพื่อเป็น
หนังสือต่อท้ำยสัญญำเงินกู้  
  5.3 ลูกหนี้ท่ีขอพักช ำระหนี้ตำมระเบียบนี้ ไม่ถือว่ำเป็นลูกหนี้ท่ีผิดนัดช ำระหนี้ 
  5.4 ระเบียบนี้ ไม่มีผลบังคับใช้สัญญำเงินกู้ท่ีเกิดขึ้นภำยหลังวันท่ี 1 เมษำยน 2563 
 ข้อ 6. กรณีลูกหนี้ผิดนัดกำรส่งดอกเบ้ียให้ถือว่ำส้ินสุดกำรพักช ำระหนี้ และเมื่อครบก ำหนดสหกรณ์จะเรียก
เก็บหนี้ตำมสัญญำเดิม  
 ระหว่ำงพักช ำระหนี้ จะขอกู้เงินสหกรณ์ในสัญญำท่ีขอพักช ำระหนี้ไม่ได้ และไม่ยินยอมให้น ำสลิปเงินเดือน
คงเหลือไปกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินอื่นๆ รวมถึงกำรขอเงินกู้บ ำเหน็จตกทอดโดยเด็ดขำด 
 ข้อ 7. ลูกหนี้ใช้สิทธิขอพักกำรช ำระหนี้ตำมระเบียบนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น  
 ข้อ 8. ใหค้ณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น เอกสำรหลักฐำนและอนุมัติกำรขอพัก
ช ำระหนี้ของลูกหนี้ พร้อมท้ังเสนอใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบ 
 ข้อ 9. นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ตำมระเบียบนี้ ให้ประธำนคณะอนุกรรมกำร วินิจฉัยช้ีขำด                         
และค ำวินิจฉัยช้ีขำดของประธำนกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด  
 ข้อ 10.ให้ประธำนกรรมกำรรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 
 

ประกำศ ณ วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นำยชูชำติ กำญจนธนชัย) 
ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 




