
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทบัคาง จ ากดั 

ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องสมาชิกสหกรณ์ 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ขอ้ 75 (7) และขอ้ 104 (13) ท่ีประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 23 คร้ัง 7/2557 วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้น

ทบัคาง จ  ากดั ว่าดว้ยการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั ว่าดว้ยการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557” 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  คณะกรรมการ หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง 

จ ากดั 

  คณะอนุกรรมการ หมายถึง  กรรมการหรือสมาชิกสหกรณ์ และผูจ้ดัการท่ีคณะกรรมการ

แต่งตั้งเพ่ือกระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ลูกหน้ี  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูก้บัสหกรณ์ หรือผูท่ี้เขา้รับใชห้น้ีแทน

สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกูก้บัสหกรณ์ 

 ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องการปรับกรุงโครงสร้างหน้ี มีดงัน้ี 

1. เพ่ือผอ่นคลายภาระหนกัในการช าระหน้ีของลกูหน้ี 

2. เพ่ือให้สหกรณ์มีโอกาสไดรั้บช าระหน้ีจากสมาชิก 

3. เพ่ือให้การบริหารการเงินของสหกรณ์เกิดสภาพคล่องยิง่ข้ึน 

4. เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี และเป็นการพฒันาคุณภาพหน้ีของสหกรณ์ 

ขอ้ 5 การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สหกรณ์จะปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเฉพาะลูกหน้ิของสหกรณ์ตามความหมายท่ี

ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีเท่านั้น 

ขอ้ 6 ลกัษณะหน้ีท่ีจะน ามาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี มีดงัน้ี 

ก าหนดให้น าหน้ีจากบญัชีของลกูหน้ีมาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ยกเวน้หน้ีท่ีลูกหน้ีไดกู้เ้งินเพ่ือโครงสร้าง

สวสัดิการจะปรับโครงสร้างหน้ีไม่ได ้โดยหน้ีท่ีจะปรับปรุงโครงสรคา้งหน้ีตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี  

1. เป็นหน้ีท่ีลูกหน้ี มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์เท่านั้น 

2. หน้ีท่ีมีอยูเ่ป็นภาระหนกั โดยพิจารณาจากประมาณการรายได ้ค่าใชจ่้ายของลูกหน้ี แลว้ปรากฏว่ามี

รายไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอช าระหน้ี 

3. หน้ีนั้นเป็นภาระหนกัเกิดจากเหตุสุดวิสัย และจ าเป็น ไดแ้ก่สาเหตุจากภยัธรรมชาติภยัพิบติัและสาเหตุ

จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

ขอ้ 7 ลกัษณะลูกหน้ีท่ีขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ยงัท าการประกอบอาชีพไดต้ามปกติ และมีความมุ่งมัน่จะช าระหน้ี โดยพิจารณาจากประวติัการช าระคืน

ว่ามีการช าระคืนอยา่งสม ่าเสมอ แต่ไม่เพียงพอต่อการช าระดอกเบ้ียระหว่างงวด 



2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ และให้ความร่วมมือกบัสหกรณ์ดว้ยดี 

3. มีความตั้งใจ และมีแผนปรับปรุงฟ้ืนฟกูารประกอบอาชีพ 

4. มีรายได ้

5. สมคัรใจ และยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบ และมติว่าดว้ยการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสหกรณ์ 

ขอ้ 8 ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาวินิจฉยัสมาชิกรายใดสมควรไดรั้บการแกไ้ขปัญหาหน้ี

คา้งช าระตามระเบียบ 

ขอ้ 9 สมาชิกท่ีมีเจตนาก่อนหน้ีคา้งช าระ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายของสหกรณ์ 

สหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา และจะด าเนินการกบัสมาชิกผูน้ั้นตามกฎหมาย เพ่ือเรียกหน้ี 

 

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีคา้งช าระ 

ขอ้ 10 การด าเนินการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระ ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 

2. ประเมินอาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้าย 

3. ประเมินความสามารถในการช าระหน้ี 

4. พิจารณาหลกัประกนั 

5. หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

6. สภาพผดิปกติท่ีเกิดในตวัลูกหน้ี 

7. หน้ีสิน 

ขอ้ 11 ให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีคา้งช าระ โดยแยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 ประเภทท่ี 1 สมาชิกท่ีประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ใหด้  าเนินการดงัน้ี 

1. ให้สมาชิกท าสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ 2 ฉบบั 

สัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 1 เป็นตน้เงินกูท่ี้คา้งสุทธิท่ีมีต่อสหกรณ์ โดยให้มีการค านวณดอกเบ้ียตามระเบียบว่า

ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สหกรณ์ประกาศถือใช ้

สัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 2 น าดอกเบ้ียเงินกูค้า้งช าระท่ีเกิดข้ึนระบุเป็นตน้เงินกู ้เงินกูฉ้บบัท่ี 2 จะไม่น ามา

ค านวณดอกเบ้ียอีก 

2. ให้สมาชิกช าระตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียส าหรับ สัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 1 เป็นรายเดือนทุกเดือน โดยมิให้มี

ดอกเบ้ียคา้งช าระ 

3. ให้สมาชิกช าระตน้เงินกูต้ามขอ้ สัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 2 เป็นรายเดือนทุกเดือน 

4. ผูเ้ขา้โครงการ โดยเป็นลูกหน้ีประเภทท่ี 1 หากคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ค  านวณดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 8 ให้มีสิทธิ ดงัน้ี 

4.1 ให้มีสิทธิกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 90% ของเงินหุ้นเป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีช าระหน้ีแลว้เสร็จ 

4.2 สวสัดิการ สก.2 ผูสู้งอาย ุและผลประโยชน์ทุกประเภท ให้ขอรับระหว่างยงัคงมีหน้ีสินกบัสหกรณ์

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี น้ีไดเ้พียง 80% ของสวสัดิการ สก.2 ผูสู้งอาย ุและผลประโยชน์ท่ีสมาชิกปกติพึงไดรั้บ

เท่านั้น 



5. ผูเ้ขา้โครงการโดยเป็นลูกหน้ีประเภทท่ี 1 หากคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ค  านวณอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7% ให้มีสิทธิ ดงัน้ี 

5.1 ให้มีสิทธิกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 90% ของเงินหุ้นเป็นเวลา 7 ปี นบัจากวนัท่ีช าระหน้ีแลว้เสร็จ 

5.2 สวสัดิการ สก.2 ผูสู้งอาย ุและผลประโยชน์ทุกประเภท ให้ขอรับระหว่างยงัคงมีหน้ีสินกบัสหกรณ์

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี น้ีไดเ้พียง 70% ของสวสัดิการ สก.1 และผลประโยชน์ท่ีสมาชิกปกติพึงไดรั้บเท่านั้น 

6. ผูเ้ขา้โครงการโดยเป็นลูกหน้ีประเภทท่ี 1 หากคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ค  านวณอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 6% ให้มีสิทธิ ดงัน้ี 

6.1 ให้มีสิทธิกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 90% ของเงินหุ้นเป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีช าระหน้ีแลว้เสร็จ 

6.2 สวสัดิการ สก.2 ผูสู้งอายแุละผลประโยชน์ทุกประเภท ให้ขอรับระหว่างยงัคงมีหน้ีสินกบัสหกรณ์

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี น้ีไดเ้พียง 60% ของสวสัดิการ สก.2 ผูสู้งอายแุละผลประโยชน์ท่ีสมาชิกปกติพึงไดรั้บ

เท่านั้น 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีประเภทท่ี 1 จะไม่ไดรั้บสิทธิ ดงัน้ี 

1. ไม่มีสิทธิถูกรับเลือกให้เป็นหัวหนา้/เลขานุการกลุ่ม หรือต าแหน่งใดๆ ในสหกรณ์ 

2. ไม่มีสิทธิเขา้ค ้าประกนับุคคลใดๆ ระหว่างเขา้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

ให้สมาชิกท าหนงัสือยนิยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล ช าระหน้ีทั้งส้ินในกรณีท่ีมีหน้ีคา้งช าระจนกว่าจะช าระหน้ี

แลว้เสร็จ 

ประเภทท่ี 2 สมาชิกยงัด าเนินธุรกิจ แต่ขาดทุนทรัพยใ์นการปรับปรุงแกไ้ขให้ธุรกิจนั้นมีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน ให้

ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. สมาชิกยืน่หลกัฐานการด าเนินธุรกิจ แสดงบญัชีเงินได ้ค่าใชจ่้ายยอ้ยหลงั 6 เดือน 

2. มีอสังหาริมทรัพย ์หรือบุคคลค ้าประกนั ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

3. สัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 1 เป็นตน้เงินกูท่ี้คา้งสุทธิท่ีมีต่อสหกรณ์ โดยให้มีการค านวณดอกเบ้ียตามระเบียบว่า

ดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สหกรณ์ประกาศถือใช ้

เงินกูฉ้บบัท่ี 2 น าดอกเบ้ียเงินกูค้า้งช าระท่ีเกิดข้ึนระบุเป็นตน้เงินกู ้เงินกูฉ้บบัท่ี 2 จะไม่น ามาค านวณ

ดอกเบ้ียอีก 

4. ให้สมาชิกผอ่นช าระตน้เงินกูเ้ป็นรายเดือนทุกเดือน ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณา 

5. อตัราดอกเบ้ียให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สหกรณ์ฯ ประกาศถือใช ้

ประเภทท่ี 3 สมาชิกท่ีมีอสังหาริมทรัพย ์มีความประสงคจ์ะขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพยน์ั้น ใน

ระหว่างจ านองให้กบัสมาชิกรายอ่ืนเป็นลูกหน้ีแทนก็ได ้หรือกรณีจ าเป็น สหกรณ์อาจรับซ้ือไวเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระ

ของสหกรณ์ ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

1. ให้คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบให้ชดัเจนว่ามลูหน้ีท่ีคา้งช าระกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์จ านองไว้

มีมลูค่าคุม้ทุนกบัสหกรณ์หรือไม่ 

2. ให้เจา้ของหลกัทรัพยโ์อนท่ีดินท่ีติดจ านองให้สหกรณ์ และหากท่ีดินท่ีติดจ านองมีจ านวนหลายแปลงง

ให้โอนท่ีดินตามมลูค่าให้สหกรณ์ 



3. เม่ือสมาชิกไดโ้อนท่ีดินช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แลว้ ให้สมาชิกหรือผูค้  ้าประกนัท่ีถือสิทธิท่ีดินเป็นผูมี้

สิทธ์ิในการซ้ือท่ีดินคืนภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่ไมเกิน 10 ปี 

ในการซ้ือท่ีดินคืนสหกรณ์ตอ้งให้สิทธ์ิเฉพาะสมาชิกผูเ้ขา้โครงการหรือ ผูค้  ้าประกนัผูถื้อสิทธ์ิเท่านั้น หากเกิน

ระยะเวลาแลว้ ก็สามารถพิจารณาให้กบัสมาชิกอ่ืน หรือบุคคลทัว่ไปได ้

ในกรณีการจะซ้ือคืนแบบเช่าซ้ือกบัสหกรณ์ ให้ช าระเงินเป็นงวด งวดละ 1 เดือน ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนดแต่ไม่เกินแต่ไม่เกิน 10 ปี อตัราดอกเบ้ียให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สหกรณ์ฯ 

ประกาศถือใช ้

หากสมาชิกไดช้ าระตามสัญญาผา่นไปแลว้มากกว่า 1 งวด มีความประสงคจ์ะขอช าระคืนงวดท่ีเหลือทั้งหมดก่อน

ก าหนดระยะเวลาก็กระท าได ้

4. สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความตอ้งการเช่าท่ีดินตอ้งช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามงวดโดยราคาเช่า

ท่ีดินคณะกรรมการด าเนินการเป็นผูก้  าหนด 

ผูเ้ช่าท่ีดินจะตอ้งดูแลสภาพท่ีดินให้คงอยูใ่นสภาพเดิมต่อไปดว้ย และห้ามมิให้ดดัแปลงแกไ้ขใดๆ โดยมิไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

5. เม่ือสมาชิกไดต้กลงเช่าซ้ือท่ีดินคืน ตามเง่ือนไขระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด หากขาดการช าระ

ติดต่อกนั 3 งวด หรือขาดการช าระรวมกนัเป็นเงิน 3 งวดสัญญา ให้ถือว่าเป็นผูผ้ดิสัญญาและหมดสิทธ์ิ

ในการเช่าซ้ือท่ีดินคืน 

เงินท่ีไดช้ าระมาก่อนให้เป็นรายไดข้องสหกรณ์ สมาชิกไม่มีสิทธ์ิในการขอคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

ขอ้ 12 การส่งช าระ ให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งช าระเป็นรายเดือนอตัราส่วนการส่ง ให้สมาชิกส่งช าระเงินกู้

ทั้ง 2 สัญญา ดงัน้ี ปีท่ี 1-2 ส่งช าระในอตัราส่วน 9:1 ปีท่ี 3-4 ส่งช าระในอตัราส่วน 8:2 ปีท่ี 5-6 ส่งช าระในอตัราส่วน 7:3 ปีท่ี 

7-8 ส่งช าระในอตัราส่วน 6:4 ปีท่ี 9-12 ส่งช าระในอตัราส่วน 5:5 ตวัอยา่งเช่น สมาชิกน าเงินมาส่งช าระในปีท่ี 1 และ ปีท่ี 2 

จ  านวน 1,000 บาท ในแต่ละเดือนให้ตดัสัญญาตน้เงิน 900 บาท สัญญาดอกเบ้ีย 100 บาท 

ขอ้ 13 เม่ือสมาชิกรายใดไดรั้บการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระตามระเบียบน้ีแลว้ ไม่ปฏิบติัตามระเบียบให้น ารายช่ือ

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ขอ้ 14 อตัราดอกเบ้ีย 

ตน้เงินท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีให้เรียกดอกเบ้ียในอตัราท่ีเป็นไป

ตามระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สหกรณ์ฯ ประกาศถือใช ้

กรณีท่ีลูกหน้ีผูป้รับปรุงโครงสร้างหน้ีและไม่ช าระคืนตน้เงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้สหกรณ์ตามระยะเลาท่ี

ก  าหนดไวใ้นหนงัสือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียในอตัราผดินดัชะระหน้ี 

ขอ้ 15 การช าระคืน ให้สมาชิกช าระตน้เงินกูเ้ป็นรายเดือนทุกเดือน ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนให้

คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผูพิ้จารณาเป็นรายๆ ไป 

ขอ้ 16 ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตอ้งมีอนุกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง

หน่ึงของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 17 อ  านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี มีดงัน้ี 

1. พิจารณากลัน่กรองคดัเลือกลกูหน้ีท่ีสมควรไดรั้บการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 



2. เจรจาประนีประนอมเพ่ิมเติมเง่ือนไขหน้ีตามท่ีเห็นสมควร 

3. วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี 

4. พิจารณาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายท่ี

สหกรณ์ก าหนด 

5. เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลกูหน้ีต่อคณะกรรมการ 

6. ติดตาม ก ากบั ควบคุม และแกไ้ขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสหกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัการ

บริหารหน้ีคา้งของสหกรณ์ 

7. ส่งเสริม และประสานงานกบัภาครัฐและเอกชนในการสนบัสนุนฟ้ืนฟกูารประกอบอาชีพและการ

พฒันาศกัยภาพของลูกหน้ีท่ีไดรั้บการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

ขอ้ 18 กรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยเงินให้สมาชิกกูแ้ละดอกเบ้ียเงินให้กู ้

ขอ้ 19 ให้ประธานหรือผูจ้ดัการ เป็นผูค้วบคุมการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระให้เป็นไปตามระเบียบน้ีให้เป็น

ประธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

 

          (นายรัชพล ปัจพิบลูย)์   

ประธานกรรมการ   

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

 

 

 

 

 


