
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 
*************************************** 

  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับสมาชิกท่ีเป็นลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของสหกรณ์ อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
พ.ศ. 2565 ข้อ13(1), ข้อ 14, ข้อ15(3), ข้อ16, ข้อ67(8) และข้อ105(5) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 66 
ครั้งที ่4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จึงก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สหกรณ ์พ.ศ.2566” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์  
พ.ศ.2566 ฉบับลงวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 โดยให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั 
   “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า กรรมการหรือสมาชิกสหกรณ์ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
     เพ่ือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย 
   “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิก 
     ที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ 
 

  ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  มีดังนี้ 
   (1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   (2) เพ่ือผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหนี้ของลูกหนี้ 
   (3) เพ่ือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

  ข้อ 6 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สหกรณ์จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้เฉพาะลูกหนี้ของสหกรณ์ตามความหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น 

  ข้อ 7 ลักษณะหนี้ที่จะน ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีดังนี้ 
 ก าหนดให้น าหนี้จากบัญชีของลูกหนี้มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยหนี้จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
   (1) เป็นหนี้ที่ลูกหนี้ มีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น 



   (2) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก โดยพิจารณางบกระแสเงินสดของลูกหนี้แล้วปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิ 
    ไม่เพียงพอช าระหนี้ 
   (3) หนี้นั้นเป็นภาระหนักเกิดจากสาเหตุสุจริตและจ าเป็น ได้แก่ สาเหตุจากภัยธรรมชาติ สาเหตุจาก 
    ภาวะเศรษฐกิจ และสาเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วสมควรปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือประโยชน์ 
    กับสหกรณ์ 

  ข้อ 8 คุณสมบัติ ลูกหนี้ที่จะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) ลูกหนี้ชั้นสงสัย 
   (2) ลูกนี้ชั้นสงสัยจะสูญ 
   (3) ลูกหนี้ชั้นสูญ 
   (4) สมาชิกผู้ค้ าประกันที่มารับสภาพหนี้ 
   (5) ผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   (6) สมาชิกท่ีมีเงินเหลือไม่พอหักช าระหนี้เงินกู้ หรือเหลือเงินไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ 
    ให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 9 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ วิธีการดังต่อไปนี้ 
   (1) รวมต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือตามบัญชีที่มีอยู่ทุกสัญญา แล้วขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไป 
    ตามความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
   (2) รวมดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ยังไม่ได้ช าระทุกสัญญาที่มีอยู่เข้าด้วยกันเป็นต้นเงิน แล้วขยายเวลาช าระหนี้ออกไป 
    ตามความสามารถในการช าระหนี้ ของผู้กู้แต่ละราย โดยได้รับค ายินยอมจากลูกหนี้ผู้ขอปรับปรุงโครงสร้าง 
    หนี้ 
   (3) ยกเว้นการถือหุ้นเพิ่มเติมตามเกณฑ์การกู้ 
   (4) กรณีนอกเหนือจาก ข้อ (1) – (3) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
   (5) กรณีสมาชิกได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว งดการกู้เงินทุกประเภท ยกเว้น เงินกูส้ามัญเพ่ือ 
    สวัสดิการพิเศษ (สพ.) เพื่อน าไปช าระค่าประกันชีวิตกลุ่ม หรือประกันอัคคีภัย หรือ สสอค./สส.ชสอ. 
   (6) สมาชิกสามารถออกจากโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยยื่นค าร้องต่อสหกรณ์เพ่ือน าเสนอ 
    คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

  ข้อ 10 การจัดท าค าขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และหนังสือกู้เงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามแบบแผน 
ทีค่ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ก าหนด 

  ข้อ 11 จ านวนเงินกู้เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วงเงนิกู้เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะเกินกว่าตัวเงินและดอกเบี้ย 
ทุกสัญญา ที่ยังไม่ช าระไม่ได้ 

  ข้อ 12 ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ไม่เกิน 360 งวด และสมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

  ข้อ 13 อัตราดอกเบี้ย ให้เรียกดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศสหกรณ์ก าหนด 



  ข้อ 14 หลักประกันเงินกู้เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากสัญญาเงินกู้เดิมมีหลักทรัพย์  จดทะเบียนจ านองเพ่ือเป็น
ประกันเงินกู้ ก็ให้ใช้หลักประกันเดิม หรือกรณีเปลี่ยนหลักทรัพย์ใหม่  ต้องมีราคาประเมินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 
ไม่น้อยกว่าราคาประเมินของหลักทรัพย์เดิม มาจดทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นประกันเงินกู้ ส่วนวงเงินกู้ที่เหลือ ให้ใช้บุคคล  
ค้ าประกันตามสิทธิที่ระบุไว้ใน ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ของสหกรณ์ เว้นแต่ กรณีมีเหตุ
จ าเป็น ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป 

  ข้อ 15 สมาชิกท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี 
จ ากัด และควรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด นอกจากนี้
สมาชิกยังต้องท า สสอค./สส.ชสอ. อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
  หากสมาชิกรายใดที่ไม่สามารถท า สสอค./สส.ชสอ. ได้ เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยเกณฑ์อายุ หากสิทธิอันพึงมีพึงได้
กรณีเสียชีวิต และหลักทรัพย์อันเป็นประกันหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ทั้งหมด ครอบคลุมวงเงินกู้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์  

  ข้อ 16 สมาชิกจะต้องท าประกันสินเชื่อ และ/หรือ ประกันชีวิต ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ของสหกรณ์ฯ 

  ข้อ 17 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

  ข้อ 18 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามสมควร 

  ข้อ 19 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ต้องมี
อนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ 20 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   (1) พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกลูกหนี้ที่สมควรได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
   (2) เจรจาประนีประนอมเพ่ิมเติมเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 
   (3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ 
   (4) พิจารณาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบาย 
    ที่สหกรณ์ก าหนด 
   (5) เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ต่อคณะกรรมการ 
   (6) ติดตาม ก ากับ ควบคุมและแก้ไขปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับการ 
    บริหารหนี้ค้างของสหกรณ์ 

  ข้อ 21 อ านาจหน้าที่คณะกรรมการในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของลูกหนี้ มีดังนี้ 
   (1) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การปรับปรุง 
    โครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2566 
   (2) พิจารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบาย และ 
    หลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 



   (3) ติดตาม ก ากับ ควบคุม และแก้ไขปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ ให้สอดคล้องกับการ 
    บริหารคุณภาพหนี้ 

  ข้อ 22 กรณีอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 


