
 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
ว่าด้วยการพักชำระหนี้สมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๕๙(๘) ข้อ๘๓
(๑๑)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ชุดท่ี ๖๐ ครั้งท่ี ๙/ 
๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการ
พักชำระหนี้สมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการพักชำระหนี้
สมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
 ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 
 คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพัทลุง จำกัด 
 คณะอนุกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการฝ่ายสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพัทลุง จำกัด  
 สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
 ผู้กู้   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
ซึ่งเป็นผู้กู้ 
                                                                   เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
 ผู้ค้ำประกัน  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
ท่ีเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
 การพักชำระหนี้  หมายถึง  การหยุดชำระหนี้ในกรณีสมาชิกได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19  และสามารถขอพักชำระหนี้ได้เฉพาะต้นเงิน 
และขยายเวลาเท่ากับระยะเวลาท่ีหยุดชำระหนี้ เท่านั้น 
 ลูกหนี้   หมายถึง  ลูกหนี้ท่ียังคงสภาพเป็นสมาชิกเท่านั้น 
 สัญญาเงินกู้พักชำระหนี้  หมายถึง  สัญญาเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน หรือสัญญา
เงินกู้พิเศษหุ้นเป็นประกันหรอืหลักทรัพย์จำนอง สัญญาใดสัญญาหนึ่ง (ยกเว้นสัญญาเงินกู้ ฉฉ.และ
สัญญาเงินกู้ดำรงชีพ) 
 



 หนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้ หมายถึง  หนังสือท่ีซึ่งทำขึ้นระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพัทลุง จำกัด ฝ่ายหนึ่ง กับสมาชิกท่ีมายื่นคำขอพักชำระหนี้และผู้ค้ำประกันในรายนั้น ๆอีกฝ่ายหนึ่ง  
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักชำระหนี้ตามระเบียบนี้ ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด   
 ข้อ ๔ คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะขอพักชำระหนี้ 

(๑) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ2019 หรือโควิด–19(COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำรงชีวิต หรือ
การประกอบธุรกิจ 

(๒) ลูกหนี้ท่ีไม่อยู่ในระหว่างการประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และไม่เคยผิดนัด 
ชำระหนี้๖ เดือนท่ีผ่านมา (พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓) 

(๓) ลูกหนี้จะต้องมีภาระหนี้ต้ังแต่ 400,000 บาทขึ้นไป  ลูกหนี้ท่ีมีความประสงค์ 
จะขอพักชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด  
 ข้อ ๕ การพักชำระหนี้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้    
  5.1 ลูกหนี้สามารถขอพักชำระหนี้และขยายเวลาชำระหนี้ ได้ไม่เกิน ๓ งวด     
  5.2 ผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง ตามสัญญาเงินกู้ทุกรายจะต้องยินยอมเป็นหนังสือให้พัก
การชำระหนี้ ต่อท้ายสัญญาเงินกู้     
  5.3 ลูกหนี้ท่ีขอพักชำระหนี้ตามระเบียบนี้ไม่ถือว่าเป็นลูกหนี้ท่ีผิดนัดชำระหนี้    

  5.4 ระเบียบนี้ ไม่มีผลบังคับใช้สัญญาเงินกู้ท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันท่ี 1 มิถุนายน  
2563   

 ข้อ 6 กรณีลูกหนี้ผิดนัดการส่งดอกเบ้ียให้ถือว่าส้ินสุดการพักชำระหนี้และเมื่อครบกำหนด 
สหกรณ์จะเรียก เก็บหนี้ตามสัญญาเดิมระหว่างพักชำระหนี้ จะขอกู้เงินสหกรณ์ในสัญญาท่ีขอพักชำระ
หนี้ไม่ได้ และไม่ยินยอมให้นำสลิปเงินเดือน คงเหลือไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงการขอเงินกู้
บำเหน็จตกทอดโดยเด็ดขาด   
 ข้อ 7  ลูกหนี้ใช้สิทธิขอพักการชำระหนี้ตามระเบียบนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น    
 ข้อ 8  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ เหตุผลความจำเป็น เอกสารหลักฐาน 
เสนออนุมัติผ่านผู้จัดการ ขอพักชำระหนี้ของลูกหนี้ ต่อประธานกรรมการดำเนินการ   
 ข้อ 9  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
วินิจฉัยช้ีขาดและคำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่ส้ินสุด    
 ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

      ประกาศ ณ  วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. 2563  
  
 

     
 

                                                         (นายนคร   เทพหนู ) 
                ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 

 
 
 



 
 
 
 

คำร้องขอพักชำระหนี้ 
        

     เขียนท่ี  .………………………………………………….. 
วันท่ี........เดือน...................................พ.ศ. .............  
 

เรื่อง     ขอพักชำระหนี้  
 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด   
 

ด้วยข้าพเจ้า........................................................................เลขทะเบียนสมาชิก
.....................................เบอร์โทรศัพท์....................................................... เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19 (COVID-19) มีความ
ประสงค์ขอพักชำระหนี้ต้นเงินตามระเบียบของสหกรณ์ จึงได้บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ดังนี้   

 

บันทึกต่อท้ายหนังสือสัญญากู้ยืม 
 

 ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเลขท่ี...........................ลงวันท่ี.............................................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด“ผู้ให้กู้ยืม”ฝ่ายหนึ่ง กับ
..................................................................“ ผู้กู้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง  ซึ่งผู้กู้ ได้กู้เงินจากสหกรณ์ จำนวน
............................บาท  (........................................................) นั้น  
 บัดนี้ ผู้กู้ ได้ขอพักชำระต้นเงินกู้ และให้ผู้กู้ผ่อนผันการชำระ ดังนี้ 

๑. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้พักชำระต้นเงินรายเดือน ๕๐% ของสัญญาเงินกู้สามัญหรือสัญญาเงินกู้
พิเศษหุ้น 

เป็นประกัน หรือสัญญาเงนิกู้หลักทรัพย์จำนอง สัญญาใดสัญญาหนึ่ง (ยกเว้นสัญญาเงนิกู้ฉุกเฉิน/ 
สัญญาเงินกู้ดำรงชีพ) ระยะเวลา ๓ เดือน ต้ังแต่ งวดเดือน มิถุนายน ถึง งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓และ
ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเท่ากับจำนวนงวดท่ีพักชำระหนี้ โดยพักชำระต้นเงินค่างวด เดือน
ละ............................บาท 

๒. ผู้ให้กู้ยืม สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินกู้เมื่อใดก็ได้ แม้หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามท่ีเล่ือน
กำหนด 

ออกไปตามข้อ ๑ ข้างต้น และผู้กู้ยืมตามสัญญาจะส่งชำระหนี้ทันที  เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้กู้ยืมโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

๓. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากท่ีเปล่ียนแปลงนี้ให้คงเป็นไปตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้
ใน 

สัญญากู้ยืมฉบับเดิม 
๔. ผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง ได้ยินยอมและทราบรายละเอียดของการพักชำระหนี้ 

 
 



๕. ให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูพัทลุง จำกัด กับ................................................ “ผู้กู้ยืม” ฉบับลงวันท่ี................................................. 
 คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย และผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจบันทึกต่อท้ายหนังสือสัญญานี้โดยตลอด
แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 

  ลงช่ือ..............................................ผู้กู้ยืม 
         (..................................................) 

 

                      ลงช่ือ............................................ผู้จำนอง (กรณีใช้หลักทรัพย์จำนองท่ีมิใช้ของผู้กู้)
                (..............................................) 
 

          ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ำประกัน       ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ำประกัน 
     (............................................)                             (............................................)            
 
 

  ลงช่ือ............................................ผู้ค้ำประกัน    ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ำประกัน 
  (............................................)       (..........................................) 
 

 ลงช่ือ............................................ผู้ค้ำประกัน   ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ำประกัน 
  (............................................)       (..........................................) 
 

                         ลงช่ือ.....................................พยาน (กรรมการประจำหน่วย) 
                                             (...........................................) 
 

 ความเห็นฝ่ายสินเชื่อ.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
   

         ลงช่ือ......................................................หวัหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
     (......................................................)  
                       ........./............../............ 
 ความเห็นผู้จัดการ...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
   

           ลงช่ือ......................................................ผู้จัดการ 
            ( นายประเทือง  จุลนันโท ) 
  

                       ........./............../............ 
 (    )   อนุมัติ 
          (    )    ไม่อนุมัติ 
       ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ 
                                             ( นายนคร      เทพหนู) 
                                              ........./............../............ 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบ   



(1) คำร้องขอพักชำระหน้ี (ตามแบบที่กำหนด) โดยสมาชิกไปรับคำร้องขอพักชำระหน้ีได้  
ณ สถานที่ที่กำหนดของแต่ละหน่วย 

  (2) นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
  (๓) ส่งขอพักชำระหน้ีต่อกรรมการประจำหน่วย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  

 
 


