
 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกดั 

ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

 

 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกในการส่งชาํระหน้ี  และมีเงินคงเหลือใชจ่้ายภายในครอบครัว

อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งเป็นการพฒันาคุณภาพหน้ีของสหกรณ์ฯ  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2557  ขอ้ 61(9)  และขอ้  85  ท่ีประชุมคณะกรรมการการดาํเนินการ ชุดท่ี 

55  คร้ังท่ี 10/2558 เม่ือวนัท่ี  13 กรกฎาคม 2558  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

วา่ดว้ยการการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการปรับปรุง 

โครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมีมติเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบน้ี 

           “สหกรณ์”     หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

           “คณะกรรมการ”     หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูชยันาท  จาํกดั 

           “การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี”    หมายความวา่  การรวมหน้ีของสมาชิกจากสัญญาเงินกูท่ี้เป็น

ลูกหน้ีกบัสหกรณ์อยา่งนอ้ย 2 สัญญาเขา้ดว้ยกนั  เพื่อใหส้มาชิกมีเงินรายเดือนเพียงพอต่อการชาํระหน้ี 

           “สมาชิกท่ีทาํการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี”  หมายความวา่  สมาชิกท่ีมีปัญหาการส่งเงินงวด

ชาํระหน้ี  หรือมีความประสงคข์อเขา้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   

 ข้อ 4  การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  สหกรณ์จะปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเฉพาะสมาชิกท่ีทาํการ

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ตามความหมายท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  เท่านั้น 

 ข้อ 5  ลกัษณะหน้ีท่ีจะนาํมาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  มีดงัน้ี 

                       กาํหนดใหน้าํหน้ีจากบญัชีของลูกหน้ีมาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  โดยหน้ีท่ีจะปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

                       (1)  เป็นหน้ีท่ีลูกหน้ีมีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   

                       (2)  หน้ีท่ีมีอยูเ่ป็นภาระหนกั โดยพิจารณาจากรายรับและรายจ่ายจากรายละเอียดบญัชี

เงินเดือนของลูกหน้ี หรือปรากฏวา่มีรายไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอชาํระหน้ี  

                       (3) หน้ีนั้นเป็นภาระหนกัเกิดจากเหตุสุจริต และจาํเป็น ตามท่ีคณะกรรมการดาเนินการ

เห็นสมควร  



2 

 

 ข้อ 6 ลกัษณะของลูกหน้ีท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีท่ีจะขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตอ้งมี

ลกัษณะดงัน้ี  

                        (1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัขนัแขง็ในการประกอบอาชีพ และใหค้วามร่วมมือกบั สหกรณ์

ดว้ยดี  

                        (2)  มีความตั้งใจ และมีแผนปรับปรุงฟ้ืนฟูฐานะทางการเงินของตนเอง  

                        (3)  สมคัรใจ และยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  

 ข้อ 7 จาํนวนเงินกูข้ ั้นสูง  

                       วงเงินกูเ้พื่อปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมของ 

แต่ละราย  ทั้งน้ีเม่ือรวมหน้ีจากสัญญาต่าง ๆ  แลว้ตอ้งไม่เกินหกลา้นบาท  โดยไม่รวมกบัหน้ีจากการกูพ้ิเศษ 

 ข้อ 8 ระยะเวลาชาํระคืนเงินกู ้ 

                       ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตอ้งไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด 

นบัแต่วนัอนุมติัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  

 ข้อ 9 อตัราดอกเบ้ีย  

                         ตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้เรียกดอกเบ้ียในอตัราท่ีเป็นไป

ตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้และดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์  

 ข้อ 10 หลกัประกนัเงินกูเ้พือ่ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

หรือหลายอยา่งรวมกนัตามลาํดบัดงัน้ี  

                         (1) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระผกูพนั  ทาํจาํนองเป็นประกนั  โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจ

แก่คณะกรรมการดาํเนินการวา่จาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละแปดสิบไม่เกิน

ร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น  ส่วนค่าใชจ่้ายในการประเมินหลกัทรัพยน์ั้น  ผูกู้เ้ป็นผูจ่้าย 

                         (2) มีพนัธบตัรรัฐบาล  หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   

ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจาํนาํเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้น  โดยจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้

ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละเกา้สิบแห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 

                         (3) ใหย้กเวน้ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2558  หมวด 6 ขอ้ 33 (4)  4.1   

และใหมี้บุคคลคํ้าประกนัเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์

การใหเ้งินกูส้ามญั  ส่วนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ใหใ้ชผู้ค้ ํ้าประกนัตามวงเงินกูด้งัน้ี 

                              (3.1)  เกิน  2,500,000  -  3,000,000  บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนั  4  คน 

                              (3.2)  เกิน  3,000,000  -  4,000,000  บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนั  5  คน 

                              (3.3)  เกิน  4,000,000  -  5,000,000  บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนั  6  คน 

                              (3.4)  เกิน  5,000,000  -  6,000,000  บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนั  7  คน 



3 

 

 ข้อ 11 คณะกรรมการดาํเนินการ  จะพิจารณาใหผู้กู้ส่้งคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อม

ดอกเบ้ียเป็นจาํนวนไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด  เวน้แต่งวดสุดทา้ยในกรณีจาํนวนไม่ลงตวัหรือส่งเงินตน้

พร้อมดอกเบ้ียรวมกนังวดละเท่าๆ กนัทุกเดือนยกเวน้งวดสุดทา้ย  และมีเงินไดร้ายเดือนเหลือไม่นอ้ยกวา่  

3,000  บาท 

                         เงินงวดชาํระหน้ี  ใหส่้งชาํระตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรกและไม่มีการผอ่นเวลา 

 ข้อ 12 การส่งเงินชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท  ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งสหกรณ์นั้น  ใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินได้

รายเดือนของผูกู้ ้ ณ ท่ีจ่ายและใหถื้อวา่เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งในวนัส้ินเดือนนั้น 

 ข้อ 13 หา้มมิใหส้มาชิกท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ีไปก่อหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน และหา้มใชสิ้ทธิ

ยืน่กูเ้งินจากสหกรณ์  เวน้แต่การกูเ้พื่อปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามระเบียบน้ี 

                        ขอ้หา้มตามวรรคแรกมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิยืน่กูเ้งินประเภทเงินกูฉุ้กเฉินตามระเบียบ

สหกรณ์  

 ข้อ 14 สมาชิกท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ีรายใดผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีหรือไม่เป็นไป 

ตามขอ้  13  ใหด้าํเนินการตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ.  2557 ขอ้ 18 ต่อไป 

 ข้อ 15 กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขตามระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการดาํเนินการ   

ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์และความมัน่คงของสหกรณ์เป็นหลกั 

 ข้อ 16 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติคณะกรรมการดาํเนินการและคาํสั่งของสหกรณ์  ซ่ึงกาํหนด

หรือมีข้ึนก่อนใชร้ะเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้พียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

 ข้อ 17 หากมีปัญหาใหก้ารวินิจฉยัและตีความตามระเบียบน้ีใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการพิจาณา

และใหถื้อวา่มติของคณะกรรมการเป็นท่ียติุ 

 ข้อ 18 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

                 (นายเรวตัร  เอ่ียมรอด) 
                                                                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

                                

 

                               สาํเนาถูกตอ้ง 
 

 
 

 

                        (นายเรวตัร  เอ่ียมรอด) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  ไดรั้บทราบระเบียบน้ีแลว้ 

ตามหนงัสือท่ี ชน.0010/8  ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 


