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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จ ากัด 
ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 

******************************************* 

เหตุจากการเรียกเก็บเงินช าระหนี้ของสมาชิกฯ มีหลายมูลเหตุที่ไม่อาจช าระหนี้ได้ตามปกติ  รวมถึงในการครองชีพ
ของสมาชิกฯ ส่งผลกระทบต่อผูค้้ าประกัน  รวมไปถึงการก าหนดหนีเ้ผือ่สงสยัจะสญูในแต่ละรอบปบีัญชี   สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปราจีนบุรี  จ ากัด  จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบฉบับนี้ข้ึนมาบังคับใช้  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์         
ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจ ากัด  พ.ศ. 2555   ข้อ 59(8)  และข้อ 84(3) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ครั้งที่ 10/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จ ากัด  จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์        
พ.ศ. 2565  ไว้ดังนี ้

 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด ว่าด้วยการการปรับโครงสร้างหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2565” 

 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 ข้อ  3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด ว่าด้วยการช าระหนี้พิเศษเป็นรายกรณี พ.ศ. 2562 

  บรรดาระเบียบข้อก าหนด มติคณะกรรมการด าเนินการ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ  4 ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครปูราจีนบรุี จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครปูราจีนบรุี จ ากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครปูราจีนบุรี จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครปูราจีนบุรี จ ากัด   
  “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครปูราจีนบรุี จ ากัด 
  “การปรบัโครงสร้างหนี้” หมายถึง  การปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของสญัญาเงินกู้  เช่น          
เงินต้น  ดอกเบี้ย  การคิดดอกเบี้ย  งวดช าระหนี้  ระยะเวลาการสง่ช าระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน   
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หมวดที่ 1 

คณุสมบตั ิ

 ข้อ 5   สมาชิกที่มีความเดือดร้อน  ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ  หรือเกรงว่าจะมีรายได้คงเหลือไม่พอ                
แก่การด ารงชีพ 

 ข้อ 6   สมาชิกต้องได้รบัค ายินยอมจากผู้ค้ าประกันทุกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อักษร 

 ข้อ 7   ผู้ร้องขอต้องยินยอมรับมติตามเงื่อนไขที่สหกรณ์  หรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนดทุกประการ  

หมวดที่ 2 

รูปแบบการช าระหนี้ปรับโครงสร้างหนี ้

 ข้อ 8   ให้รวมทุกสัญญา หรือบางสัญญาเข้าด้วยกัน  โดยให้ช าระหนีเ้งินต้น และดอกเบี้ยจ านวนคงที่ตลอดสัญญา 
จ านวนไม่เกิน 400 งวด  และให้มสีมาชิกค้ าประกันให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบรุี จ ากัด ว่าด้วย  
การใหเ้งินกู้และ ดอกเบี้ยเงินกู้แกส่มาชิก พ.ศ. ๒๕๖5 

หมวดที่ 3 

วิธีการร้องขอและการอนุมัตคิ าร้องขอ 

 ข้อ 9   เมื่อการเรียกเก็บเงินช าระหนี้ของสมาชิกไม่อาจด าเนินการได้ตามปกติ  หรือสมาชิกเล็งเห็นว่าจะเกิดปัญหา
ในการช าระหนี้ได้  ร้องขอให้ฝ่ายจัดการเสนอเหตุผล  และความจ าเป็นไปยังคณะกรรมการเงินกู้ 

 ข้อ 10  ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาค าร้องในเบื้องต้น  และให้ความเห็นเป็นรายกรณีไป  แล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ  โดยถือมติคณะกรรมการด าเนินการเป็นที่สุด 

 ข้อ 11  สมาชิกที่ปรับโครงหนี้ตามระเบียบนี้  หากมีความจ าเป็นสามารถใช้สิทธิในการขอกู้ประเภทหนึ่งประเภทใด  
จ านวนเท่าใด  ให้น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อให้ความเห็นชอบ       
เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ  โดยถือมติคณะกรรมการด าเนินการเป็นที่สุด 

  ทั้งนี้  สมาชิกที่เคยเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว  สามารถปรับโครงหนี้ใหม่ได้จะต้องช าระหนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  และในการปรับโครงสร้างดังกล่าวนี้  สมาชิกจะน าหนี้ฉุกเฉิน ตามข้อ 12 มารวมไม่ได้ 

 ข้อ 12   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบในการปรับการช าระหนี้เป็นรายกรณีแล้ว  หากสมาชิก          
มีความจ าเป็นเดือดร้อน  หรือมีเหตุอันควร  ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกินกว่า 20 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน  แต่ไม่เกิน 400,000 บาท  ช าระเงินเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 200 งวด และให้มีสมาชิกค้ าประกัน 2 คน   
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โดยมีเงื่อนไขที่สามารถเรียกเก็บช าระหนี้ได้  และมีเงิน เดือนคงเหลือร้อยละ 2, 3, 16, หรือร้อยละ 30 ตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565 

  การพิจารณาอนุมัติให้เงินกูฉุ้กเฉินตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเงนิกู้หรอื
ผู้จัดการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัตแิล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ 

 ข้อ 13  การวินิจฉัยอนุมัติ  หรือไม่อนุมัติค าร้องขอในระเบียบนี้  ถือเป็นสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการด าเนินการ  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เป็นส าคัญ 

 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบรุี  จ ากัด  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ  วันท่ี 31 พฤษภาคม  2565 

 

       
                         (นายสามารถ  อ่อนสนิท) 
                          ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จ ากัด 

 


