
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด 

วาดวย   การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชกิ  พ.ศ. 2560 
**************** 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณ ออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
(แกไขฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2559  หมวด  4 ขอ 13 (1)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี    
29 คร้ังท่ี 8 / 2560  ประชุมเมื่อ วันที่  21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ได กำหนดระเบียบสหกรณ 
ออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก พ.ศ. 2560  
ดังตอไปนี ้ 
  ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสรุนิทร จำกดั  
วาดวย  การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก  พ.ศ. 2560”  
  ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับ ต้ังแตวนัที่  21  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560  เปนตนไป 
  ขอ 3. ในระเบยีบนี ้
      สหกรณ   หมายถึง   สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
      สมาชิก   หมายถึง   สมาชิกสหกรณออมทรพัยคุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด 
      ประธานกรรมการ  หมายถึง   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
คุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด 
      คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด 
      คณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก หมายถึง  คณะกรรมการปรับ
โครงสรางหน้ีของสหกรณออมทรัพยคุรุสมัพันธจังหวัดสุรินทร  จำกดั 
      ผูจัดการ  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจงัหวัดสุรินทร จำกัด 
      ผูกู  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
ซึ่งเปนผูกู เงินจากสหกรณออมทรัพยคุรุสมัพันธจังหวัดสุรินทร    จำกัด 
      ผูค้ำประกัน หมายถงึ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครุุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร จำกัด  
ที่เปนผูค้ำประกันเงินกู ให กับสมาชิกผูกู เงินจากสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร   จำกัด   
      การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก  หมายถึง  ลูกหนี้ผิดนัดและหรือผูค้ำประกันท่ี
ตองชำระหนี้ใหแกสหกรณขอปรับโครงสรางหนี้ตามแบบที่สหกรณกำหนดพรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณา 
                         ลูกหนี้  หมายถึง  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ผิดนัดและหรือผูค้ำประกันท่ี
ตองชำระหนี้แกสหกรณ 
  ขอ  4. ใหมีคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก จำนวนไมเกินกวา  5 คน  
ประกอบดวย รองประธานกรรมการเปนประธาน 1 คน  ฝายจัดการ 1 คน  นอกนั้นเปนกรรมการ   



 

  ขอ 5. สมาชิกหรือบุคคลที่มีสิทธิขอปรับโครงสรางหนี้  ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
       (1)  สมาชิกหรอืบุคคลที่รบัสภาพหนี้ ในฐานะผูกู หรือผูค้ำประกัน 
       (2)  สมาชิกหรือบุคคลที่รับสภาพหนี้นั้นจะตองเปนหนี้ของคูสมรสหรือบุคคล
ในครอบครัว  หรือบุคคลท่ี ตนตองการเขามารับผิดชอบชำระหน้ี แทนลูกหนี้ ให แกสหกรณฯ 
       (3)  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกราชการและไดรับเงินบำนาญ 
ต่ำกวาอัตราเงินเดือนเดิมที่ไดรับ 
       (4)  สมาชิกท่ีถูกศาลพิพากษาให พิทักษทรัพยเด็ดขาดและอยูระหวางการ 
ยื่นอุทธรณ 
       (5)  บุคคลที่เคยเปนสมาชิกแตถูกใหออกจากสมาชิกของสหกรณฯเนื่องจากผิด
ระเบียบขอบังคับของสหกรณฯและถูกศาลพิพากษาใหชำระหนี้ แกสหกรณ 
       (6)  เปนบุคคลที่ไมอยูในเงื่อนไขตาม ขอ (1) ถึง (5)  แตคณะกรรมการปรับ
โครงสรางหนี้ เห็นวามีความจำเปนตองไดรับการปรับโครงสรางหนี้ 
  ขอ  6. การยื่นขอปรับโครงสรางหน้ีสมาชิก   หรือบุคคลที่ประสงคขอปรับโครงสราง
หนี้ จะตองดำเนินการ ดังนี้ 
       (1)  แบบคำขอปรับโครงสรางหนี้ที่สหกรณ กำหนด 
           (2)  หนังสือรับรองเงนิได รายเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย 
       (3)  เอกสารจำเปนอ่ืน ๆ ที่แสดงใหเห็นวามี ภาระหน้ีที่ตองรับสภาพหนี้ตอ
สหกรณ 
   ขอ  7. สหกรณจะรับคำขอปรับโครงสรางหนี้ไดไมเกินวันที่  5 ของเดือน (ถาเดือนใด
ตรงกับวันหยุดใหเลื่อนออกเปนวันทำการแรก  หากยื่นภายหลังใหถือวาเปนคำขอปรับโครงสรางหนี้
ในเดือนถัดไป)  โดยกำหนดวันปรับโครงสรางหนี้ในคราวประชุมคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ 
แลวนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 
  ขอ  8. สหกรณจะทำการปรับปรุงขอมูลตามขอตกลงในการปรับโครงสรางหนี้ของ
สมาชิกรายนั้น ๆ   เม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดมีมติเห็นชอบแลว 
  ขอ 9.  การขยายระยะเวลาการสงชำระหนี้เงินกูทกุประเภท  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
           ขอ 10. ใหคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้เสนอรายงานผลการปรับโครงสรางหนี้   
ตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ขอ 11. ผูปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีฐานะเปนผูกู  และผูค้ำประกัน มีสิทธิกูเงินตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย  การใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกูแกสมาชิก 
พ.ศ. 2560   ไดรับตามที่คณะกรรมการปรับโครงสรางหน้ีไดกำหนดไวในวันปรับโครงสรางหนี้  
โดยสิทธิกูจะตองไมเกินวงเงินกูสูงสุดในขณะนั้น แตเมื่อคำนวณรายได หลังจากชำระหนี้แลวเงินเดือน
คงเหลือไมนอยกวาตามที่คณะกรรมการกำหนดทั้งนี้ไมรวมเงนิคาตอบแทนวิทยฐานะ 
 
 



 

  ขอ 12. ผูปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีฐานะเปนผูกูจะตองถูกจำกดัสิทธิ  ดังน้ี 
   (1)  สหกรณฯ สงวนสิทธิในการจายเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน หากผูปรับ
โครงสรางหน้ี   มีภาระดอกเบ้ียหรือเงินอ่ืนใดที่คงคางชำระตอสหกรณ 
   (2)  สมาชิกท่ีปรับโครงสรางหนี้  ไดสงเงินงวดชำระหนี้แลวไมนอยกวา 12 งวด  
ติดตอกันและมีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหนงเพ่ิมจึงจะมีสิทธิย่ืนคำขอกูเงินตามระเบียบ วาดวย   
การใหเงินกูแกสมาชิก  ยกเวนเงินคงเหลอืที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ยื่นกูไมได  
   (3)  เมื่อผูกูไดรับการอนุมัติให กูเงินตามขอ 11 แลว ตองใหสหกรณหักเงินกู 
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 ของยอดหนี้ที่รับสภาพหน้ีไวตอคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ทันที
ตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตอสหกรณอยางเครงครัด  หากผิดนัดชำระหนี้จะถือวา  
ผดินัดชำระหนี้ทั้งหมด ยินยอมใหสหกรณฟองรองบังคับคดีไดทันทีโดยมิตองบอกกลาว 
  ขอ 13.  ผูปรับโครงสรางที่มีฐานะเปนผูค้ำประกัน ตองถูกจำกัดสิทธดิังนี้ 
   (1)  เมื่อผูค้ำประกันไดรับการอนุมัติใหกูตองใหสหกรณหักเงินกูใน อัตราไมนอย
กวารอยละ  15  ของยอดหนี้ที่รบัสภาพหนี้ไวตอคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ทันท ี
   (2)  ตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตอสหกรณอยางเครงครัด หากผิดนัด
ชำระหนี้จะถือวาผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดยินยอมใหสหกรณ ฟองรองบังคับคดีได ทันที โดยมิตองบอก
กลาว 
  ขอ  14.  การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกที่ปรับโครงสรางหนี้ ใหเปนไป
ตามอัตราดอกเบี้ยของเงินกูประเภทนั้น ๆ 
  ขอ  15.  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด   
มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  ขอ  16.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   
จำกัด รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่  21   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560   เปนตนไป 
 

 
(นายสุพัฒน  โพธิสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

 
 
 
 

 


