
 
โครงการมาตรการด้านสินเชือ่ 

ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด(ช.ส.ค.) 
แก่สหกรณ์สมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

************************************************************** 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายวงกว้างเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์สมาชิกด้วย  

อ้างถึง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง 
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 นั้น  

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) จึงได้ก าหนดมาตรการในการให้ความ
ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือด้านสินเชื่อส าหรับสหกรณส์มาชิกและสมาชิกสหกรณ์  
   

มาตรการด้านสินเชื่อ    
1. ด้านการช่วยเหลือ 

เรื่อง เงื่อนไข 
1. การพักช าระหนี้และขยายระยะเวลา
ตามการพักช าระหนี้  
 

 ช าระดอกเบี้ยตามปกติ 
 พักช าระงวดเงินต้นร้อยละ 50 หรือพักช าระงวดเงินต้นทั้งจ านวน เป็นเวลา    
     4 เดือนนับแต่งวดการช าระคืนเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม  
     2563 
 ให้จัดท าบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน 
     ส าหรับสัญญาที่ได้รับอนุมัติการพักช าระหนี้และขยายระยะเวลาตามการพัก 
     ช าระหนี ้
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เรื่อง เงื่อนไข 

2. การขยายระยะเวลาการช าระหนี้   กรณีสินเชื่อประเภทพิเศษ-เบิกเกินบัญชี ครบก าหนดสัญญาในเดือน 
     เมษายน 2563  ถึง เดือนมิถุนายน 2563 หากสหกรณ์ไม่สามารถช าระคืน 
     ปิดสัญญาได้ สามารถขยายระยะเวลาการช าระคืนจากสัญญาเดิมออกไปอีก  
     6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา  โดยให้ช าระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตรา 
     ดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม    
 สินเชื่อประเภทปกติหรือสินเชื่อประเภทพิเศษ 

1. สัญญาเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกจะต้องระยะเวลาคงเหลือไม่น้อยกว่า
สามปี 

2. ให้สหกรณ์สมาชิกผู้กู้ช าระคืนเงินต้นเป็นรายงวดไม่น้อยกว่างวดละร้อย
ละ 50 ของจ านวนเงินที่ช าระคืนตามสัญญาเงินกู้เดิม 

3. ให้ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้สัญญาเดิมออกไปอีกโดยให้
สอดคล้องกับจ านวนเงินต้นที่ลดการช าระคืนเป็นรายงวดแต่การขยาย
ระยะเวลาการช าระคืนได้ไม่เกินห้าปี 

4.  ให้สหกรณ์สมาชิกผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาและเงื่อนไข 
 ให้จัดท าบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน  
    ส าหรับสัญญาทีไ่ด้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช าระหนี้  
 ไม่รวมสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เดิม 

3. การขอกู้เพ่ือช าระสัญญาเงินกู้เดิม   เป็นสัญญาที่มีการช าระคืนมาแล้วเกินกว่าสามปี สามารถกู้ยืมเงินโดยใช้ 
     วงเงินกู้สัญญาที่ได้รับอนุมัติครั้งแรกโดยให้ใช้วิธีการช าระคืนเงินต้นคงเหลือ 
     สัญญาเดิมได้ 
 สหกรณ์สมาชิกผู้ขอกู้จะต้องเสนอเอกสารประกอบการขอกู้ตามท่ี ช.ส.ค.  
     ก าหนด 
 ระยะเวลาการช าระคืนให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขของเงินกู้แต่ละ 
      ประเภท 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ช.ส.ค. เรื่อง ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีถือใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน 
 หลักประกันเงินกู้สหกรณ์สมาชิกผู้ขอกู้จัดให้มีหลักประกันไม่น้อยกว่าสัญญา 
     เดิม 
 การอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การให้เงินกู้ 
 ไม่หักหุ้นจากเงินกู้ท่ีได้รับตามประกาศ ช.ส.ค.  
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2. ด้านการฟื้นฟู 
เรื่อง เงื่อนไข 

การขอใช้เงินกู้สัญญาใหม่ เพ่ือการ
ช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 

 วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสภาพคล่องและช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกและ 
      สมาชิกท่ีได้รับผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
      ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์สมาชิก 
 คุณสมบัติของสหกรณ์สมาชิกผู้ขอกู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
     การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

1. สหกรณ์สมาชิกผู้ขอกู้จะต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้ 
2. เป็นสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ระดับเอ 

     หรือระดับบ ี
 สหกรณ์สมาชิกกู้ได้ไม่เกินห้าล้านบาทต่อแห่ง 
 วงเงินกู้รวมทั้งโครงการไม่เกิน 500 ล้านบาท 
 ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ภายในเวลาห้าปี 
 ปลอดดอกเบี้ยสามเดือนแรก เดือนที่สี่เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ    
     5 ต่อป ี
 ปลอดการช าระเงินต้นหนึ่งปแีรก 
 หลักประกันเงินกู้จัดให้มีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ 
     หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกันเต็มจ านวนและหรือ 
     อสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์หรือหลักทรัพย์อ่ืนมาเป็นหลักประกัน 
 สหกรณ์สมาชิกผู้ขอกู้จะต้องเสนอเอกสารประกอบการขอกู้ตามท่ี 
     ช.ส.ค. ก าหนด 

 
3. ด้านการผ่อนปรนเอกสาร 

เรื่อง เงื่อนไข 
การผ่อนปรนเรื่องเอกสารประกอบการ
ขอใช้บริการสินเชื่อ กรณีที่สหกรณ์ไม่
สามารถประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณางบ
การเงินได้  
 

 สมาชิก ช.ส.ค. ที่จะขอใช้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563  แต่ยังมิได้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ให้ใช้เอกสาร
ประกอบการขอกู้ ดังนี้ 
     -ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2561 เรื่อง ก าหนดวงเงินกู้ยืม
ภายนอกประจ าปี 2562 
     -ส า เนารายงานการประชุมใหญ่  ประจ าปี  2561 เรื่ อง  เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการ 
     -งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 และ ปี2562 ที่
ยังมิได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ แต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้ว 
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ระยะเวลาการด าเนินโครงการ เดือนเมษายน 2563  ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 
 
การเข้าร่วมโครงการ   สมาชิกจะต้องยื่นค าขอเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มและวิธีการที่ ช.ส.ค. ก าหนด
  
วิธีการด าเนินงาน 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เขียนโครงการ/น าเสนอเพ่ือขออนุมัติจัดโครงการ เม.ย. 2563 
2 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์โครงการ เม.ย. 2563 
3 เริ่มด าเนินโครงการ เม.ย. 2563 
4 น าเสนอสรุปผลโครงการต่อผู้บริหาร ทุกสิ้นเดือนเริ่ม เม.ย.63 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถลดภาระหนี้ของสมาชิกที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ ช.ส.ค.   
2. ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของ ช.ส.ค. ไม่เพ่ิมข้ึน 

 
 

**************************************** 
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ใบค าขอเข้าร่วมโครงการ 

มาตรการด้านสินเชื่อของ ช.ส.ค. แก่สหกรณ์สมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
*************************************** 

ชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.............................................................................................................................................จ ากัด 
มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการมาตรการด้านสินเชื่อของ ช.ส.ค. แก่สหกรณ์สมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 
โปรดเลือกรายการด้านล่างนี้ 

1. ด้านการช่วยเหลือ (สามารถเลือกได้เพียง 1 ข้อ ต่อ 1 สัญญา  ระหว่างข้อ 1.1 ถึง 1.3) 

 ข้อ 1.1 การพักช าระหนี้และขยายระยะเวลาตามการพักช าระหนี้ 

 สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี.................................................................................................... 

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

ข้อมูลเพ่ิมเติม.............................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

.................................................................................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

 ข้อ 1.2 การขยายระยะเวลาการช าระหนี้ 

 สัญญาเลขท่ี.................................................................................................... 

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................... ............................................. 

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................................................... ............. 

ข้อมูลเพ่ิมเติม.............................................................................................................. ..................................... 

............................................................................... ........................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

 



2 
 

 ข้อ 1.3 การขอกู้เพ่ือช าระสัญญาเงินกู้เดิม 

 สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี....................................................................................................  

สัญญาเลขท่ี.................................................................................................... 

ข้อมูลเพ่ิมเติม.............................................................................................................. ..................................... 

.......................................................................................................................................... ............................................. 

..................................................................................... ..................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

2. ด้านการฟื้นฟู 

 มีความประสงค์ขอใช้สินเชื่อเพ่ือการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 
 

3. ด้านการผ่อนปรนเอกสาร (กรณีที่มีความประสงค์ขอใช้สินเชื่อเท่านั้น) 

ขอผ่อนปรนเอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อ กรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ 

โดยขอใช้เอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อ ดังนี้ 

 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2561 เรื่อง ก าหนดวงเงินกู้ยืมภายนอก ประจ าปี 2562 

 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2561 เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี...........................................................ที่ยังมิได้รับการ

พิจารณาจากท่ีประชุมใหญ่  แต่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้ว  

 

 

 

      ลงชื่อ................................................................. 
                       (............................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................................ 
                      วันที่...................................................... 
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เอกสารประกอบการขอเข้าร่วมโครงการ 
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสมาชิก      เรื่อง การขอเข้าร่วมโครงการมาตรการด้านสินเชื่อของ  

          ช.ส.ค. แก่สหกรณ์สมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
2. หนังสือขอเข้าร่วมโครงการมาตรการด้านสินเชื่อของ ช.ส.ค. แก่สหกรณ์สมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ใน
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