
            
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 
ว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ พ.ศ. 2563 

 
 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อบังคับและสถานการณ์ปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  พ.ศ. 2561  
ข้อ 65 (11) และข้อ 84 (23)   คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 62   ในคราวประชุมครั้งที่  49/62 
(กรณีพิเศษ)  วันเสาร์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    จึงได้มีมติให้ออกระเบียบเพื่อการนี้ขึ้น 
 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด  ว่าด้วย         
การผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  พ.ศ. 2563” 
 

  ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที ่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 

  ข้อ  3  ให้ยกเลิก   
(1)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ว่าด้วยการผิดนัดการส่ง    
       เงินงวดช าระหนี้ พ.ศ. 2558  ฉบับลงวันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 

  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 
“ลูกหนี้”    หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ที่กู้เงินจาก 

สหกรณ ์
  “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ ากัด 

“คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
นครราชสีมา  จ ากัด 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด 
“ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้”  หมายความว่า  การที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน  

หรือดอกเบี้ยตามก าหนดเวลา หรือช าระหนี้ล่าช้าผิดเวลา หรือช าระหนี้เลยก าหนดเวลา  ยกเว้นกรณีตามข้อ 9 
และข้อ 10 
 

  ข้อ 5  ลูกหนี้ที่ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือตามมาช าระเกินวันสิ้นเดือนของงวดนั้น ๆ 
ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน หรือ 3 คราว ในปีทางบัญชี จะถูกประกาศเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้และ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีทางบัญชีนั้น ๆ   
  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน  มีสถานการณ์โรคระบาด หรือประสบภัยพิบัติ จนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือช าระหนี้ได้ไม่ทันเวลา หรือระบบการหักเงิน ณ ที่จ่าย ไม่สามารถหักได้  หรือมี
การเปลี่ยนแปลงของระบบโดยเหตุดังกล่าวข้างต้น  มิได้เกิดจากตัวลูกหนี้เองคณะกรรมการด าเนินการ 
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สหกรณ์ ฯ อาจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากให้ผ่อนผันการช าระหนี้ได้  และไม่ถือว่า
ลูกหนี้รายนั้น  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งช าระหนี้ตามวรรคแรก 
 

   ข้อ  6  ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด เมื่อลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
ตามนิติกรรมสัญญาของสหกรณ์กับลูกหนี้  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากัด และก าหนด 
ให้เกิดผล  ดังนี้ 

(1) สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้ผิดนัดการส่งเงินงวด     
ช าระหนี้เป็นเวลาถึงสามเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  ส าหรับ
เงินกูร้ายหนึ่งหรือสัญญาหนึ่งถึงสี่คราวตามข้อบังคับข้อ 47 (5) 

    (2)   เมื่อลูกหนี้ผิดนัดตามข้อ 5 และไม่สามารถช าระหนี้ได้โดยสิ้นเชิง    
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวด
รายเดือน จนเสร็จตามที่ลูกหนี้ได้ท าหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ตาม 
ข้อบังคับ 19(4) 

(3)   ลูกหนี้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา    
สองปีทางบัญชีไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ ตามข้อบังคับ          
ข้อ 62 วรรคสอง 

    (4)   ในกรณีกรรมการด าเนินการ ที่เป็นลูกหนี้ต้องออกจากต าแหน่งเมื่อปรากฏ 
ว่าตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ตาม
ข้อบังคบั ข้อ 63(6) 

   

  ข้อ  7  เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้เป็นเวลาสามงวดติดต่อกัน หรือรวมถึง        
สี่งวดในหนึ่งปีทางบัญชี ให้สหกรณ์ท าหนังสือ หรือหนังสือประเภทลงทะเบียนตอบรับถึงลูกหนี้ หรือ            
ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี )  มาท าความตกลงเป็นหนังสือช าร ะหนี้ ให้สหกรณ์ ถ้ าปรากฏว่า ลูกหนี้  หรือ                       
ผู้ค้ าประกันไม่มา หรือไม่ยินยอมท าความตกลง หรือไม่ยินยอมช าระหนี้ ก็ให้ลูกหนี้นั้นออกจากสหกรณ์ และให้
ลูกหนี้และผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)  ช าระหนี้โดยผ่อนผันเป็นรายเดือน  หรือเรียกให้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยโดย
สิ้นเชิง โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 

   ข้อ  8  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการช าระหนี้  ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ด้วยตนเองที่สหกรณ์
หรือธนาณัติ แล้วยังสามารถช าระหนี้ได้โดยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพ่ือช าระหนี้ตามก าหนดเวลา ซึ่ง
ลูกหนี้จะต้องเก็บหลักฐานการช าระหนี้ไว้ เพ่ือการตรวจสอบยืนยันการช าระหนี้ของตนกับสหกรณ์ 
  ให้สหกรณ์เปิดบัญชีรับการช าระหนี้อย่างน้อยหนึ่งบัญชี ไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีหลายสาขา
ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

ข้อ  9  การผ่อนผันการช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาสามารถกระท าได้ โดยลูกหนี้ต้องท า
หนังสือขอผ่อนผันกับสหกรณ์ได้ไม่เกินสามสิบวัน นับจากก าหนดเวลาช าระหนี้ 

ในกรณีที่ลูกหนี้จะขอช าระหนี้  เฉพาะส่วนที่ เป็นดอกเบี้ยเต็มจ านวนเป็นรายเดื อน               
ก็สามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งครั้งรวมเวลาติดต่อกัน ไม่เกินสองเดือนในหนึ่งปีทางบัญชี 

กรณีลูกหนี้ได้รับผลกระทบหรือมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุฉุกเฉิน หรือมีสถานการณ์โรคระบาด 
หรือประสบภัยพิบัติ  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคแรกได้  ลูกหนี้อาจแจ้งเหตุดังกล่าวข้างต้น  
เสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอผ่อนผันการช าระหนี้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

 

    ข้อ  10  ในกรณีที่สมาชิกตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ตามประกาศสหกรณ์ร้องขอ
ต่อสหกรณ์ว่าการผิดนัดนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือกรณีมิใช่ความผิดของสมาชิกนั้น ก็ให้คณะกรรมการ
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ด าเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลส าคัญที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของ
สหกรณ ์ก็ให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากการตกเป็นผู้ผิดนัด ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) สมาชิกท่ีรอรับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญ   เมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้วน ามา 
ช าระหนี้ สหกรณ์ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ โดย
มีหนังสืออนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญเป็นหลักฐาน  

   (2)   สมาชิกย้ายข้ามคลัง เมื่อได้รับเงินเดือนแล้วให้ช าระหนี้สหกรณ์ภายใน  
10 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินเดือน โดยมีหนังสือรับรองจากกรรมการ หรือ  

                               ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นหลักฐาน 
(3)   สมาชิกย้าย โอนไปต่างจังหวัด เมื่อได้รับเงินเดือน หรือได้รับเงินกู้จาก

สหกรณ์นั้นๆ ให้ช าระหนี้สหกรณ์ ฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 
โดยมีค าสั่งย้ายเป็นหลักฐาน 

(4)   สมาชิก หรือคู่สมรส บุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา เจ็บป่วย ซึ่ง
เป็นคนไข้ในที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของเงินงวดช าระหนี้รายเดือน ให้
แสดงหลักฐานเป็นใบปะหน้าและส าเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล
นั้น ๆ 

(5)   สมาชิกท่ีขอกลับเข้ารับราชการคืน เมื่อได้รับเงินเดือนแล้วน ามาช าระหนี้   
สหกรณ์ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินเดือน 

(6)   สมาชิกท่ีต้องคดีอาญา หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง หรือประสบ 
ภัยพิบัติอย่างร้ายแรง หรือช าระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ าประกัน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นรายๆไป 

(7) หากการผิดนัดช าระหนี้นั้น  เกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานต้นสังกัด  
หรือหน่วยงานหักเงินหรือการเปลี่ยนแปลงระบบการหักเงิน  โดยมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานนั้นๆ  และเมื่อมีพฤติการณ์ทราบเหตุผิดนัดนั้นแล้ว ให้
ด าเนินการช าระหนี้ส่วนที่ขาดภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ทราบ 

(8) กรณีเงินเดือนไม่พอหักเนื่องจากมีรายการหักเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ  โดยที่
สมาชิกไม่ทราบมาก่อน หรือเกิดจากความผิดพลาดในการเรียกเก็บ
เงินเดือนของสหกรณ์  หรือหน่วยงานอื่น  และเมื่อมีพฤติการณ์ทราบเหตุ
ผิดนัดนั้นแล้ว   ให้ด าเนินการช าระหนี้ส่วนที่ขาดส่งภายใน  15 วัน   
นับแต่วันที่ทราบ 

(9) กรณีอ่ืนใดนอกจาก (1) - (8)  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรว่าสมาชิกรายนั้น  ไม่สมควรตกเป็นผู้ผิดนัด  ทั้งนี้  การผิดนัด
นั้นต้องมิใช่ความผิดของสมาชิกโดยตรง 

มติคณะกรรมการที่ใช้บันทึกกับสมาชิก ต้องตั้งอยู่บนบรรทัดฐานอันเดียวกัน 
 

ข้อ  11  ให้ผู้จัดการสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  ประกาศ 
รายชื่อลูกหนี้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไว้ที่ท าการสหกรณ์ทุกเดือน 
 

  ข้อ  12  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563     
 
 

      ลงชื่อ                       
 

(นายสมศักดิ์  จักสาร) 
             ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 


