
 

 

1 

 
 
 
 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(11) ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด 
  “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนในฐานะผู้ค้ า
ประกัน 

  “การปรับโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
หนังสือสัญญาเงินกู้เดิม โดยท าสัญญาฉบับใหม่ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถส่งช าระหนี้ต่อไปได้ ตามความสามารถใน
การส่งช าระไม่ว่าจะโดยวิธีการกู้เงินหรือขยายงวดเงินช าระหนี้ 
  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจ า หรือเงินบ านาญ หรือเงินเดือน
รวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ และเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืน ๆ หรือเงินบ านาญ
รวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบ านาญ 

   “รายจ่ายที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด” หมายความว่า รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ต้องหักช าระก่อน

ช าระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงินสงเคราะห์รายศพ 

ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา บ าเหน็จค้ าประกัน และโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้สินครู 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การปรบัโครงสรา้งหน้ีของสมาชกิสหกรณ ์พ.ศ.2563 
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   “ภาระหนัก”  หมายความว่า ภาระหนี้สินที่มีเป็นจ านวนมากจนสมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามปกต ิ
 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้ 

(1) เพ่ือผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหนี้ของลูกหนี้ 
(2) เพ่ือช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของลูกหนี้ 
(3) เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของ

สหกรณ์ 
 ข้อ 5. สมาชิกที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นลูกหนี้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็นจ านวนมากจนไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ 
(2) ต้องปรากฏว่า มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด

และเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 
(3) เป็นผู้ค้ าประกันที่ต้องรับภาระการช าระหนี้แทนผู้กู้ 
(4) ลูกหนี้ที่อนุมัติให้ด าเนินคดีแล้วแต่ยังไม่ยื่นฟ้องต่อศาล  

 ข้อ 6. ลักษณะหนี้ที่สมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น 
 ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอปรับโครงสร้างหนี้ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
 ข้อ 8. วงเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก ทั้งนี้ เมื่อรวมหนี้จากสัญญาต่าง ๆ แล้วต้องอยู่ภายในจ ากัดไม่เกิน 3,000,000 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 9. หากสมาชิกผู้ขอเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้มีดอกเบี้ยค้างช าระต่อสหกรณ์ มีความประสงค์
ให้น าดอกเบี้ยค้างช าระทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งจ านวนมาปรับรวมกับต้นเงินคงเหลือก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อปรับรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินวงเงินตามข้อ 8 
 ข้อ 10. สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับหนี้  
ส่วนการค้ าประกันและการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ ์
 ข้อ 11. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้
ผู้กู้ส่งคืนเงินงวดช าระหนี้เป็นจ านวนไม่เกิน 300 งวด (สามร้อยงวด) และภายในอายุไม่เกิน 90 ปี ซึ่งผู้กู้
สามารถเลือกแบบการส่งช าระอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ส่งช าระแบบคงต้น โดยช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ย ยกเว้นงวดสุดท้าย 
(2) ส่งช าระแบบคงยอด โดยช าระต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย 

  การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงิน
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ฝากรายเดือน และรายจ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้
รายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 12. หากพบว่ามีสมาชิกรายใดที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในเดือนที่ผู้เข้าร่วมโครงการผิดสัญญาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ
กับสมาชิกรายนั้น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ ์
 ข้อ 13. สมาชิกที่ใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้ มิให้รับสิทธิในการกู้เงินประเภทอ่ืนจนกว่าช าระ
หนี้หมด หรือมีมติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้กู้เงินได้จะต้องน าเงิน
จากสัญญาทีข่อกู้ได้ใหม่ไปช าระหนี้ที่เหลือจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้หมด 
  การกู้เงินตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  
 ข้อ 14. การก าหนดวิธีการที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 15. ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ 
 ข้อ 16. สมาชิกคนหนึ่งสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ได้เพียงครั้งเดียว การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้
ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องการด าเนินคดี การเรียกร้องให้ช าระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอ่ืนอันพึงมีต่อลูกหนี้ของ
สหกรณ ์
 ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
(นายสมยศ เสาวคนธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด 


