
ระเบียบสหกรณ์ออมเสมาธรรมจักรอุดรธานี   จ ากดั 
ว่าด้วย  “การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์” 

พ.ศ.2565 

------------------------------------------------------------ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65 (1),(9)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 
42 คร้ังท่ี  8/2565  เม่ือวนัท่ี   22  กรกฎาคม  2565  ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัร
อุดรธานี จ ากดั  วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565  ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ1   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานีจ ากดั วา่ดว้ยการปรับ
โครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 ” 

ข้อ2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ....... กนัยายน   พ.ศ.2565   เป็นตน้ไป 
ข้อ3   ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดัวา่ดว้ยการ ปรับปรุงโครงสร้าง

หน้ีของสมาชิกสหกรณ์พ.ศ.2562  และบรรดาระเบียบประกาศค าสั่งมติหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ4  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัร 
อุดรธานี จ ากดั 
             “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา่   คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหน้ีตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 
             “ลูกหน้ี”  หมายความวา่   สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูก้บัสหกรณ์ท่ีไม่สามารถช าระหน้ีสหกรณ์ไดต้าม
ก าหนดเวลา และคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย หรือผูท่ี้เขา้รับใชห้น้ีแทนสมาชิกท่ีมีหน้ี
เงินกูก้บัสหกรณ์ 
 “การปรับโครงสร้างหน้ี”  หมายความวา่  การขยายระยะเวลา และปรับลดยอดเงินในการส่งช าระหน้ี
เงินกูส้หกรณ์ 

ข้อ5  วตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างหน้ี  มีดงัน้ี 
(1)  เพื่อผอ่นคลายภาระหนกัในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
(2)  เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี และเป็นการพฒันา คุณภาพหน้ี 

ของสหกรณ์ 
ข้อ6  การปรับโครงสร้างหน้ีสหกรณ์จะปรับโครงสร้างหน้ีเฉพาะลูกหน้ีของสหกรณ์ ตามความหมาย

ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีเท่านั้น 
ข้อ7  ลกัษณะหน้ีท่ีจะน ามาปรับโครงสร้างหน้ี  มีดงัน้ี  ก าหนดให้น าหน้ีจากบญัชีของลูกหน้ีมาปรับ

โครงสร้างหน้ีโดยหน้ีท่ีจะปรับโครงสร้างหน้ีตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(1)   เป็นหน้ีท่ีลูกหน้ีมีอยูก่บัสหกรณ์เท่านั้น 
(2)   หน้ีท่ีมีอยูเ่ป็นภาระหนกั  โดยพิจารณาจากรายรับ และรายจ่ายจากรายละเอียดบญัชีเงินเดือน 

ของลูกหน้ี  และปรากฏวา่มีรายไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอช าระหน้ี และไม่ถึง 30 %  
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(3)  หน้ีอนัเป็นภาระหนกัเกิดจากเหตุสุจริต และจ าเป็นไดแ้ก่สาเหตุจากภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั  

ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
ข้อ8   ลกัษณะของลกูหน้ีท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีจะขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) ยงัท าการประกอบอาชีพรับราชการ  ขา้ราชการบ านาญ หรือท่ีพน้สภาพการเป็น ขา้ราชการครู 

แต่ยงัมีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ 
 (2)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัขนัแขง็ในการประกอบอาชีพและใหค้วามร่วมมือกบั สหกรณ์ดว้ยดี 

 (3)  มีความตั้งใจและมีแผนปรับปรุงฟ้ืนฟูฐานะทางการเงินของตนเอง 

 (4)  สมคัรใจและยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 

   ข้อ 9 การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

   คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี  
 

   รูปแบบการช าระเงิน 
1.1 ใหช้ าระเงินแบบกา้วหนา้ 

1.1.1  เงินกูส้ามญัปกติ   
 -  งวดท่ี   1 - 12 ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้  1,000  บาท 
 -  งวดท่ี 13 – 24  ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้  1,500  บาท 
 -  งวดท่ี 25 – 36 ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้  2,000  บาท 
 -  งวดท่ี  37  เป็นตน้ไป  ช าระตามระเบียบเงินกูข้องสหกรณ์ 

1.1.2  เงินกูส้ามญัเพื่อการด ารงชีพสมาชิกสหกรณ์ 
 -  งวดท่ี   1 - 12 ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้     500  บาท 
 -  งวดท่ี 13 – 24  ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้     700  บาท 
 -  งวดท่ี 25 – 36 ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้  1,000  บาท 
 -  งวดท่ี  37  เป็นตน้ไป  ช าระตามระเบียบเงินกูข้องสหกรณ์ 

1.1.3  เงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 
 -  งวดท่ี   1 - 12 ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้    500  บาท 
 -  งวดท่ี 13 – 24  ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้    700  บาท 
 -  งวดท่ี 25 – 36 ช าระดอกเบ้ียเตม็จ านวน ช าระเงินตน้  1,000  บาท 
 -  งวดท่ี  37  เป็นตน้ไป  ช าระตามระเบียบเงินกูข้องสหกรณ์ 
1.2    ใหช้ าระเงินแบบคงท่ี = ช าระเท่ากนัทุกงวด 
 -  จ านวนงวดช าระ 180  งวด  อายไุม่เกิน 75 ปี 
 -  ช าระงวดสุดทา้ยเท่ากบัเงินตน้ท่ีเหลือ 

2.    ก าหนดการเขา้ร่วมโครงการ  36  งวด ( 3 ปี ) จึงจะขอออกจากโครงการได ้
3. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ ตอ้งเสนอหลกัค ้าประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวนเงินท่ีกู ้
4. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่มีสิทธ์ิในการกูเ้งินสามญัในประเภทท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
5. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีสิทธ์ิในการกูเ้งินฉุกเฉินได้ 
6. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการให้ยืน่ค าขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด 
7. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ จะออกจากโครงการก่อนครบ 36 งวด ( 3 ปี ) ให้อยูใ่นดุลยพินิจ 

ของคณะกรรมการเงินกู ้
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ข้อ10   จ านวนเงินกู้ข้ันสูง 
วงเงินกูเ้พื่อปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะเกินมูลหน้ีเดิม คือ ตน้เงินเดิมรวมดอกเบ้ีย และ ค่าปรับคงเหลือ

ตามสัญญาเดิมไม่ได ้
ข้อ11  ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ 
ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้ เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีตอ้งไม่เกิน 15 ปี นบัแต่วนัอนุมติัการปรับโครงสร้าง

หน้ี และใหส่้งช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในอาย ุ 75  ปี 
ข้อ12  อตัราดอกเบีย้ 

เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
ข้อ13  หลกัประกนัเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 

      ใหเ้ป็นไปตามระเบียบเงินกูส้ามญัของสหกรณ์   
ข้อ14  ใหค้ณะกรรมการเงินกูส้ามญั เป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัสมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ 
ข้อ15  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   26     กนัยายน  พ.ศ.2565 
  
 
 
 
 

( นายไมตรี  วชัรพาณิชย ์)  
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


