
 
 
 

ระเบียบ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 

วาดวยการปรับปรงุโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
 พ.ศ. 2564 

................................................ 
 

     อาศยัอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  ขอ 
79  (8)  และ  ขอ  107  (10)   ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  21  ครั้งที่ 8 / 2564  เมื่อวันท่ี 
20  ตุลาคม  2564     ไดมมีติกําหนดระเบียบ    สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด  
วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2564  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรพัยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค  จํากัด   
วาดวย การปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2564” 

 ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เปนตนไป 

 ขอ  3  ใหยกเลิก  ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด   วาดวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2559  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลง
อ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยขาราช 
การสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  
  “คณะกรรมการเงินกู”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกูที่ไดรับแตงตั้งในปนั้น ๆ  
  “ลูกหนี้”  หมายถึง   สมาชิกที่มีหนี้เงินกูกับสหกรณ    และเปนหน้ีตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวย การจัดชั้นคณุภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ที่ไมสามารถชําระหนี้สหกรณไดตาม
กําหนดเวลาและคางสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาตนเงิน  หรือดอกเบี้ย  หรือผูที่เขารับใชหนี้แทนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู
กับสหกรณ     
   “การปรับปรุงโครงสรางหนี้”  หมายถึง  การประสงคใหทุกฝายที่เก่ียวของ   มีสวนรวมในการ
แกไขปญหาแบบรวมมือกัน โดยประสบความสูญเสียนอยที่สุด 
  “การชําระหนี้แบบอัตรากาวหนา”  หมายถึง  การสงตนเงินชําระหนี้เพ่ิมขึ้นทุก ๆ  12  งวด  
ถึง 24 งวด 

 ขอ  5  วัตถุประสงคของการปรับปรงุโครงสรางหนี้  มีดังนี้ 
  (1)  เพื่อผอนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของลูกหนี้ 
  (2)  เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการชาํระหนี้ของลูกหนี้ 
  (3)  เพื่อการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4)  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกสหกรณ และใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับรูรายได 
        และการจัดชั้นคุณภาพลกูหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน 
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 ขอ  6  การปรับปรุงโครงสรางหนี้  สหกรณจะปรับปรุงโครงสรางหนี้เฉพาะลูกหนี้ของสหกรณ ตาม
ความหมายที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เทานั้น        
                    สมาชิกคนหนึ่งสามารถใชสิทธิการปรับปรงุโครงสรางหนี้ไดเพียงครั้งเดียว  การปรับปรุง
โครงสรางหนี้ไมไดระงับซึ่งสิทธิเรียกรองการดําเนินคดีการเรียกรองใหชําระหนี้ตามกฎหมาย และสิทธิอื่น 
อันพึงมีตอลูกหนี้ของสหกรณ 
 ขอ  7  ลักษณะหนี้ที่จะนํามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตองมีลักษณะตามทุกขอ ดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับสหกรณ  
  (2)  หนี้ที่มีอยูเปนภาระหนัก  โดยพิจารณาจากรายรับและรายจาย   จากรายละเอียดบญัชี
        เงินเดือนของลูกหนี้  และปรากฏวามีรายไดคงเหลือสุทธิไมเพียงพอชําระหนี้ 
  (3)  หนี้นั้นเปนภาระหนักอันเกิดจากเหตุสุจริตและจําเปน   ไดแก   สาเหตุจากภัยธรรมชาติ  
        ภัยพิบัติ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  (4)  เปนหนี้ที่สหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ท่ีไมกอเกิดรายได  ตามขอ 6 (2) หรือ 6 (3) หรือ 
        6 (4)  หรือ 6 (5)   ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย  การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
        เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

 ขอ  8  ลักษณะของลูกหนี้ที่จะปรบัปรุงโครงสรางหนี้ ตองมีลักษณะทุกขอ ดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  และมีหนี้สินอยู
        กับสหกรณ 
  (2)  เปนลูกหนี้ท่ีผานกระบวนการติดตามเรงรัดหนี้สินตามขั้นตอนปกติมาแลว แตลูกหนี้ยังไม
        ชําระหนี้ตามวิธีการหลักเกณฑ  และระเบียบท่ีกําหนดไว 
  (3)  เปนลูกหนี้ท่ีถูกจัดชั้นลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐานตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
        การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 
  (4)  มีความซื่อสัตยสุจริต  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  และใหความรวมมือกับสหกรณ
        ดวยด ี
  (5)  มีความตั้งใจ และมีแผนปรับปรงุฟนฟูฐานะทางการเงินของตนเอง 
  (6)  สมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ิน
        นครสวรรค จํากัด วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
 ขอ  9  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาปรบัปรุงโครงสรางหนี้แกลูกหนี้โดยวิธีการ 
ดังตอไปนี้ 
  (1)  สมาชิกที่ขอทาํการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใหนําหนี้ที่มอียูกับสหกรณ ทั้งตนเงิน, ดอกเบ้ีย
        และคาปรับ รวมเปนยอดตนเงินปรบัปรุงโครงสรางหนี้ 
  (2)  สมาชิกที่ขอทาํการปรับปรุงโครงสรางหนี้   ใหทําบันทึกตอทายสัญญาเงนิกูฉบับเดิมกอน
        ปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยกําหนดขอตกลงและเงื่อนไขในการปรับปรงุโครงสรางหนี้ตาม
        คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ 
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  (3)  สมาชิกที่ขอทาํการปรับปรุงโครงสรางหน้ี  ตองชําระหนี้ใหหมดภายใน 300 งวด หรือ
        ตามระยะเวลาราชการคงเหลือ  สุดแตอยางใดนอยกวา และจะตองสงชําระหนี้ตนเงิน
        พรอมดอกเบี้ยในระบบการชาํระหน้ีแบบอัตรากาวหนาตามท่ีสหกรณกําหนด ซ่ึงจะอยู        
                           ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา ยกเวนงวดสุดทาย  
        หากสมาชิกรายใด มีความประสงคขอชําระเงนิตนไมเปนไปตามเกณฑ ในวรรค
        แรก ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา 

  (4)  สมาชิกที่ขอทาํการปรับโครงสรางหนี้ ตองชําระดอกเบี้ยปกติรายเดอืน เต็มจํานวนตาม
                 บันทึกตอทายสัญญาเงินกูนั้น 

 ขอ  10  สมาชิกที่ทําการปรบัปรุงโครงสรางหนี้ ไมมีสิทธิไดรบัเงินเฉลี่ยคืน ตลอดสัญญาการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ 
 ขอ  11  จาํนวนเงินกูขั้นสูง 
  วงเงินกูเพ่ือปรับปรุงโครงสรางหนี้จะเกินมูลหนี้เดิม คือ ตนเงนิเดมิ รวมดอกเบ้ีย และคาปรบั 
คงเหลือตามสัญญาเดมิ ไมได 
           ขอ  12  อัตราดอกเบ้ีย 
               ตนเงนิ และดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามขอ 9 ใหเรียกดอกเบ้ียในอัตรา  
ที่เปนไปตามระเบียบ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ของสหกรณ 
           กรณีท่ีลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ผิดนัดไมชําระคืนตนเงินทั้งหมด หรือบางสวนใหสหกรณ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว ใหคิดคาปรับในอัตรารอยละ  7  บาท ตอป โดยคํานวณเปนรายวันตามจํานวนเงิน
คางวดที่ผิดนดัจริง ตามจํานวนที่ไดตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้  โดยไมรวมสวนของคางวดในอนาคตที่ยังไมถึง
กําหนดชําระ 
           กรณีท่ีลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้  ประสบความเสยีหายอันเนื่องจาก  ประสบภัยธรรมชาติ 
หรือประสบเหตุอยางอ่ืนที่ลูกหนี้มิไดกอใหเกิดขึ้นเอง หรือเหตุความเสียหาย อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจงดเรียกคาปรับ ในอัตราไมเกินรอยละ 5  บาท ตอป ตามวรรค
สองได หรือในกรณีที่มีเหตุประสบภัยพิบัติอยางรายแรง ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ  ตามที่
พิจารณาเห็นสมควร  

          กรณีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และไดมีการติดตามทวงถาม จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ใด ๆ ในการทวงถามเปนไปตามระเบียบ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ของสหกรณ 
 ขอ  13  หลักประกันเงินกูเพ่ือปรับปรุงโครงสรางหน้ี 
  ลูกหน้ีตองมีหนังสือรับรองการหักเงิน  ณ ที่จาย  จากหนวยงานท่ีมีหนาที่หักเงินไดรายเดือน
ของลูกหนี้   หลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง   หรือหลายอยางรวมกันตามลาํดับ   ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับดลุยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี 

 (1)  มีอสังหาริมทรัพยที่ไมไดจํานองตอเจาหนี้อ่ืน   จํานองเปนหลักประกัน โดยคณะกรรมการ
   ดําเนินการไดสอบสวนเปนที่พอใจวาอสังหาริมทรัพยนั้น มีราคาตลาดตามท่ีคณะกรรมการ  
                      ดาํเนินการประเมิน ณ ปจจุบัน ไมนอยกวาตนเงินกู และดอกเบี้ย ท่ีขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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 (2)  มีสมาชิกสหกรณ  หรือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนนิการสอบสวน  และพิจารณาแลว 
     เห็นวาสมควรเปนผูคํ้าประกัน    ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและ
   ดอกเบี้ยเงินกู ของสหกรณ 
 ขอ  14  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู  และคณะกรรมการดําเนินการ   ในการดาํเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้  มีดังน้ี 

 (1)  คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้  ใหเปนไป
     ตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  วาดวยการปรับ 
   ปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณฯ พ.ศ. 2564  และใหเปนไปตามระเบียบ  และหลัก 
    เกณฑวาดวยการใหเงินกูของสหกรณฯ   ที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู โดย
   ผูที่จะไดรบัการอนุมัติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคณะกรรมการดําเนินการ
   ที่อยูในที่ประชุม 

 (2)  คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณากําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม เพื่อใหปรับปรุงโครงสรางหนี้
   ของลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเสนอ   ทั้งนี้  ตองเปนไปตามนโยบาย
       ที่สหกรณฯ กําหนด และระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 

 (3)  ใหคณะกรรมการเงนิกู ดําเนินการติดตาม กํากับ ควบคุม   และแกไขปญหาการปรบัปรุง
   โครงสรางหนี้ของลูกหนี้  เพื่อใหการบริหารหนี้ของลูกหนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แลว 
   เสนอใหคณะกรรมการดําเนินการรบัทราบ    และพจิารณาเปนระยะตามความจําเปนและ
   เหมาะสม 
          ความดังกลาวขางตน ใหอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการในการวินิจฉัยพิจารณา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ถือเปนที่สุด 

 ขอ  15  หามมิใหลูกหนีท่ี้ปรบัปรุงโครงสรางหนี้ ใชสิทธิกูสามัญหรือกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เวนแตไดชําระ
หนี้ดังน้ี 
 (1)  ลูกหนี้ท่ีเขาปรับปรุงโครงสรางหนี้ และสงมาแลวอยางนอย 36 งวด  โดยตนเงินที่นําสง  
                       ชาํระมาแลวตองไมนอยกวาตนเงินรวม 12 งวด ของการสงตนเงินปกติกอนเขาทําการ  
                       ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือ 
 (2)  ลูกหนีท่ี้เขาปรับปรุงโครงสรางหนี้  ไดบันทึกขอสงชําระหนี้ตามสัญญาเดิมกอนเขาทําการ 
                       ปรับปรุงโครงสรางหนี้และสงมาแลวอยางนอย 12 งวด 

             15.1  กรณีลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ประสงคจะค้ําประกันลูกหนี้รายอื่น  ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตองมีประวัติการหัก ณ ท่ีจาย ของตนเอง   นาํสงสหกรณไดตามขอตกลงมาแลวอยางนอย 
6 งวด ติดตอกัน จึงมีสิทธิคํ้าประกันลูกหนี้รายอื่นได โดยคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณา 

 ขอ 16  กรณีอ่ืน ๆ ที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  เชน  การสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การรบัรู
รายได  และการเรียกคืนเงินกู   ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู   ของ
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด     
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                   คณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการปรับปรงุโครงสรางหนี้   โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา ในกรณีสมาชิกไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดตามระเบียบนี้ หรือจงใจปกปดขอเทจ็จริงหาก
คณะกรรมการทราบภายหลัง 
 
 ใหประธานกรรมการดําเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 
 
 
 

                   ประกาศ  ณ  วนัที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
           (นายพงษศักด์ิ  ศิริวงษอนันต) 
            ประธานกรรมการดําเนนิการ 
            สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


