
 
 
 
 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และ ข้อ 110(3) ที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  61 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิกที่ยังมีหนี้ที่ต้องชำระต่อสหกรณ์ ไม่ว่าหนี้นั้นเกิดจากสัญญากู้
เงินของตนเองหรือชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาและค้างส่ง
เงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิกผู้อื่นที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ หรือ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 

  “การปรับโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
หนังสือสัญญาเงินกู้เดิม โดยทำสัญญาฉบับใหม่ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถส่งชำระหนี้ต่อไปได้ ตามความสามารถใน
การส่งชำระไมว่่าจะโดยวิธีการกู้เงินหรือขยายงวดเงินชำระหนี้ 
   “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือเงินบำนาญ หรือเงิน
บำนาญรวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบำนาญ หรือเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ เงินประจำตำแหน่ง 
หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ  
   “รายจ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” หมายความว่า รายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องหักชำระก่อน
ชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การปรบัโครงสรา้งหน้ีของสมาชิกสหกรณ ์พ.ศ.2564 



บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงินสงเคราะห์ราย
ศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครู 
   “หนี้สิน”  หมายความว่า ภาระหนี้สินที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์รวมกับรายจ่ายตามกฎหมาย 
 ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้ 

(1) เพ่ือผ่อนคลายภาระหนักในการชำระหนี้ของลูกหนี้ 
(2) เพ่ือช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของลูกหนี้ 
(3) เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของ

สหกรณ ์
 ข้อ 6. สมาชิกที่จะขอปรับโครงสรา้งหนี้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นลูกหนี้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณเ์ป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกต ิ
(2) ต้องปรากฏว่า มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

กำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้ราย
เดือน 

(3) เป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระการชำระหนี้แทนผู้กู ้
(4) เป็นผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการประกาศใช้กฎกระทรวง 
(5) ลูกหนี้ที่อนุมัติให้ดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่ยื่นฟ้องต่อศาล  

 ข้อ 7. ลักษณะหนี้ที่สมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น 
 ข้อ 8. การปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีภาระหนี้หรือที่ต้องรับสภาพหนี้ ให้สามารถส่งชำระ
หนี้ไดต้ามความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  8.1 มีคุณสมบัติของลูกหนี้ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 6. 
  8.2 ลูกหนี้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ต้องยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยทำหนังสือขอกู้
ปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกินมูลหนี้ที่มีอยู่ 
  8.3 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้นั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ และสมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำ
หนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
  8.4 ลูกหนี ้ต้องทำบันท ึกหน ังสือย ินยอมหักเง ินให ้สหกรณ์ก ่อนเป็นลำด ับแรกตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ ์
  8.5 การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกูป้รับโครงสร้างหนี้ ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้
ผู้กู้ส่งคืนเงินงวดชำระหนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 300 งวด (สามร้อยงวด) และภายในอายไุม่เกิน 90 ปี ซ่ึงผู้กู้จะต้อง
ส่งชำระแบบคงยอด โดยชำระต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)  
 การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากรายเดือน 



และรายจ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกนั้น 
   ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
  8.6 ลูกหนี้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือบัญชีธนาคาร หรือ
เงินอ่ืน หรือตามที่สหกรณ์เห็นสมควร เพ่ือชำระหนี้ 
 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก ทั้งนี้ 
เมื่อรวมหนี้จากสัญญาต่าง ๆ แล้วต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 10. หากสมาชิกผู้ขอเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้มีดอกเบี้ยค้างชำระต่อสหกรณ์ มีความประสงค์
ให้นำดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งจำนวนมาปรับรวมกับต้นเงินคงเหลือก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อปรับรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ 9. 
 ข้อ 11. ลูกหนี้ที ่ใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี ้ มิให้ได้รับสิทธิในการกู้ทุกประเภทจนกว่าจะชำระหนี้
ครบถ้วนตามสัญญา เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของลูกหนี้แต่ละราย
แล้วเห็นสมควรให้กู้เงินได้ ต้องนำเงินจากสัญญาที่กู้ได้ใหม่ชำระหนี้ส่วนที่เหลือจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้
หมด 
 ข้อ 12. ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ หากผิดนัดไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้
ทั้งหมด และยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันทีโ่ดยมิต้องบอกกล่าว 
 ข้อ 13. ลูกหนี ้สามารถใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี ้ตามระเบียบนี ้ได้เพียงครั ้งเดียวเท่านั ้น การปรับ
โครงสร้างหนี้ไม่ได้ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องการดำเนินคดี การเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอันพึงมีต่อ
ลูกหนี้ของสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุอันควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ 14. การปรับโครงสร้างหนี้ หากความใดไมไ่ด้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ให้อาศัยระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนราธิวาส จำกดั ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชิก โดยอนุโลม 
 ข้อ 15. การกำหนดวิธีการที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจที่จะกำหนด
วิธีการหรือตีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 16. ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ 
 ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 

 
 

  
(นายสมยศ เสาวคนธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 


