
สรุปมติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ 41  คร้ังที ่ 9 /2560  
วนัที ่ 29  มนีาคม  2560 มรีายละเอยีดดังนี ้

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

 
1.  คณะกรรมการด าเนินการ ก ำหนดระเบียบวำ่ดว้ย กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีของสมำชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2560  เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรเงินกูข้องสมำชิกสหกรณ์ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ และสมำชิกใหเ้หมำะสมยิง่ข้ึน ขณะน้ีนำยทะเบียนสหกรณ์ ไดรั้บทรำบระเบียบ
ดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ สมำชิกท่ีเขำ้หลกัเกณฑแ์ละมีควำมประสงคข์อเขำ้ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีของสมำชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2560  ยืน่ควำมประสงคไ์ดท่ี้สหกรณ์ภำยในวนัท่ี 15 ของทุก ๆ เดือน คณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำเดือนละ 1 คร้ัง รำยละเอียดมีดงัน้ี 
  วตัถุประสงค์โครงของการปรับปรุงสร างหนี ้มีดังนี ้ 
   (1)  เพื่อผ อนคลำยภำระหนกัในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 
   (2)  เพื่อช วยพฒันำหรือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูลูกหน้ี 
  (3)  เพื่อช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี และเป็นกำรพฒันำ 
คุณภำพหน้ีของสหกรณ์ 
   ลกัษณะหนี้และ ลกัษณะของลูกหนี้ทีจ่ะปรับปรุงโครงสร้างหนีต้้องมีลกัษณะ ดังต่อไปนี ้

ก ำหนดใหน้ ำหน้ีจำกบญัชีของลูกหน้ีมำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี โดยกำรรวมหน้ี 
ทุกประเภทท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเพียงสัญญำเดียว หรือเฉพำะเงินกูส้ำมญัทุกประเภทท่ีมีอยูเ่ท่ำนั้น และหน้ีท่ีจะ
ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  (1)  เป็นหน้ีท่ีลูกหน้ี มีอยูก่บัสหกรณ์เท่ำนั้น 
   (2)  ยงัช ำระหน้ีเป็นไปตำมปกติ 
                      (3)  สมคัรใจ และยนิยอมปฏิบติัตำมเง่ือนไขเก่ียวกบักำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี 
   (4)  ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูค้  ้ำประกนั 
  (5) ลกัษณะลูกหน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (5.1)  เป็นหน้ีท่ีสำมำรถพิสูจน์ไดว้ำ่ เป็นหน้ีท่ีเป็นภำระหนกั โดยพิจำรณำ 
จำกรำยรับและรำยจ่ำยจำกรำยละเอียดบญัชีเงินเดือนปรำกฏวำ่มี รำยไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอช ำระหน้ีกบั
สหกรณ์ 
 (5.2)  หน้ีนั้นเป็นภำระหนกัเกิดจำกเหตุสุจริต หรือเหตุจ ำเป็น ไดแ้ก่ สำเหตุ 
จำกภยัธรรมชำติ  ภยัพิบติั และสำเหตุจำกภำวะวกิฤติทำงเศรษฐกิจ หรือเกิดวกิฤตในสหกรณ์ 
 (5.3)   เป็นผูค้  ้ำประกนัเขำ้รับใชห้น้ีแทนสมำชิกผูกู้ ้ท่ีเสียชีวติหรือหนีรำชกำร และ 
มีหน้ีคำ้งอยูก่บัสหกรณ์ ปรำกฏวำ่มีรำยไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอช ำระหน้ีกบัสหกรณ์ 
 (5.4)   เป็นสมำชิกท่ีเกษียณอำยรุำชกำร หรือเป็นสมำชิกท่ีลำออกจำกรำชกำรก่อน
ก ำหนด ซ่ึงรับเงินบ ำนำญหรือเงินบ ำเหน็จรำยเดือนปรำกฏวำ่มีรำยไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอช ำระหน้ีกบั
สหกรณ์ 
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   ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ 
  กำรส่งเงินเป็นงวดรำยเดือน ใหช้ ำระเป็นเงินตน้และดอกเบ้ีย เท่ำกนัทุกงวดหรือตำมท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด และงวดสุดทำ้ยตอ้งช ำระใหเ้สร็จส้ินตำมสัญญำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี
ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควรเป็นกำรเฉพำะรำย  ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 240 งวด หรืออำยไุม่
เกิน 75 ปีบริบูรณ์และไม่มีสิทธิพกัช ำระหน้ี  
   อตัราดอกเบีย้ 

(1) ดอกเบ้ียเงินกูป้รับปรุงโครงสร้ำงหน้ีให้เป็นไปตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรใหเ้งินกูแ้ละ 
 ดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์ 
(2)   ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรำยวนัตำมจ ำนวนเงินตน้คงเหลือ 

กรณีลูกหน้ีผูป้รับปรุงโครงสร้ำงหน้ีไม่ช ำระคืนดอกเบ้ียและค่ำปรับทั้งหมด 
หรือบำงส่วนใหส้หกรณ์ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือปรับปรุงโครงสร้ำงน้ี และคณะกรรมกำร
เห็นสมควรใหมี้กำรเรียกเก็บดอกเบ้ียของดอกเบ้ีย สหกรณ์จะเรียกดอกเบ้ียส ำหรับเงินท่ีมิไดช้ ำระตำม
ก ำหนดในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบวำ่ดว้ยกำรใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์ และสหกรณ์จะ
เรียกค่ำปรับส ำหรับเงินส่วนท่ีมิไดช้ ำระตำมก ำหนดนั้น ในอตัรำไม่เกินกฎหมำยก ำหนดนบัตั้งแต่ลูกหน้ี
ผดินดัช ำระหน้ีเป็นตน้ไปจนกวำ่ช ำระเสร็จ 

  หลกัประกนัเงินกู้เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
            ใหส้มำชิกท ำหนงัสือต่อทำ้ยสัญญำเงินกูแ้นบไวก้บัสัญญำเงินกูเ้ดิมตำมแบบท่ีสหกรณ์
ก ำหนด 
  สมาชิกทีข่อปรับปรุงโครงสร้างหนี ้จะถูกจ ากดัสิทธิดังนี้ 

(1)  หำ้มมิใหส้มำชิกท่ีปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีใชสิ้ทธ์ิกูเ้งินทุกประเภท ยกเว้น 
กู้เงินเพือ่เหตุฉุกเฉิน  
  (2)   สมำชิกท่ีท ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในแต่ละปีบญัชี
เม่ือน ำเงินหกัช ำระค่ำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ท่ีเป็นหลกัประกนัเงินกูห้รือเงินอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควรแลว้ตอ้งยนิยอมใหส้หกรณ์น ำเงินดงักล่ำวท่ีจะไดรั้บในแต่ละปีไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวน
เงินท่ีเหลือท่ีสมำชิกมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ฯ 
  (3)  สมำชิกท่ีท ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี ไดรั้บเงินทุนเพื่อกองทุนรวมใจช่วยเหลือ 
สมำชิกฯเม่ืออำย ุ60 ปี เกษียณอำยรุำชกำรหรืองำนประจ ำ สหกรณ์จะจ่ำยให ้50,000 บำท (หำ้หม่ืนบำทถว้น)
และอำยเุพิ่มข้ึนทุก 5 ปี จ่ำยใหค้ร้ังละ 50,000 บำท (หำ้หม่ืนบำทถว้น) และตอ้งเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ครบ 
15 ปี จึงมีสิทธิไดรั้บเงินกองทุนรวมใจฯ ตอ้งยนิยอมใหส้หกรณ์ฯน ำเงินดงักล่ำวมำช ำระหน้ีใหส้หกรณ์ฯท่ี
ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีเตม็จ ำนวน 
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2.  สมาชิกทีม่ีบัญชีเงินออมทรัพย์พเิศษ 3 ปี 4 ปี 5 ปี  เม่ือครบก ำหนดแลว้ ใหส้มำชิกมำติดต่อขอ

ปิดบญัชีเงินฝำกดงักล่ำว เพรำะสหกรณ์ฯ ไดปิ้ดโครงกำรแลว้ 
3.  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั โดยประธานกรรมการ จะออกสัญจรพบสมำชิก

เพื่อใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม  2560  จ  ำนวน  4  หน่วยงำน ดงัน้ี 1.  รพ.พิจิตร   
2.รพร.ตะพำนหิน  3.  รพ.สำมง่ำม  4. รพ.บำงมูลนำก 

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั มีแผนป้องกนัความเส่ียงระหวำ่งวนัท ำกำร                     
เพือ่คุม้ครองเงินฝำกของสมำชิกท่ีน ำเงินมำฝำกกบัสหกรณ์ฯ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีมติใหท้  ำประกนั
คุม้ครองเงินฝำกกบับริษทัประกนั  และใหท้ ำกร่ิงสัญญำณติดไวท่ี้ป้อมยำมของส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั
พิจิตร  เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินให้กดกร่ิงจำกสหกรณ์ฯ เพื่อขอควำมช่วยเหลือ  

5.  คณะกรรมการด าเนินการ มีมติแก้ไขระเบียบเงินกู้ทุกประเภท กำรส่งช ำระคืนเงินงวดช ำระหน้ี
และกูเ้งิน ส ำหรับสมำชิกขำ้รำชกำรบ ำนำญและสมำชิกรับบ ำเหน็จรำยเดือนท่ีมีอำยตุั้งแต่ 60 ปี สำมำรถยืน่กู้
เงินทุกประเภทของสหกรณ์ฯ แต่ตอ้งส่งช ำระคืน  เงินตน้และดอกเบ้ีย จากเดิมส่งช าระคืนภายในอายุ 75 ปี 
เปลีย่นเป็นส่งช าระคืนภายในอายุ 80 ปี แต่สมาชิกต้องมีหลกัประกนัและท าสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ 
สสธท. ,สส.ชสอ., กองทุนฯ  ครบตามวงเงินทีย่ืน่ กู้ เงิน               

6.  สมาชิกเสนอขอเพิม่วงเงินค า้ประกนัจากเดิมเงินกู้ทุก 300,000.00  (สำมแสนบำทถว้น)  จะตอ้งมี
สมำชิกค ้ำประกนั 1 คน เป็นเงินกูทุ้ก 350,000.00  (สำมแสนหำ้หม่ืนบำทถว้น)  จะตอ้งมีสมำชิกค ้ำประกนั              
1 คน  มติคณะกรรมการ  พิจำรณำอยำ่งละเอียดและรอบคอบแลว้มีมติใหค้งเดิม คือ เงินกูทุ้ก 300,000.00  
บำท (สำมแสนบำทถว้น)  ตอ้งมีสมำชิกค ้ำประกนั 1 คน  

7.  ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพฒันางานด้านบริการเป็นอยำ่งมำกในภำครัฐ รัฐวสิำหกิจและ

ภำคเอกชน เพรำะกำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพจะใหผ้ลทั้งในระยะสั้นและยงัประโยชน์ในระยะยำว กำรบริกำร

ท่ีดีช่วยเสริมสร้ำงคุณค่ำแก่องคก์รได ้เจำ้หนำ้ท่ีควรมีทศันคติเชิงบวกต่องำนบริกำรเขำ้ใจและสำมำรถ

สร้ำงสรรคบ์ริกำรทีดี  และพฒันำข้ึนดว้ยทกัษะกำรบริกำรอยำ่งมืออำชีพ เพื่อส่งเสริมองคก์รสู่ควำมเป็นเลิศ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร จึงมีมติใหเ้ชิญวทิยำกรมำจดัอบรมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
พฒันำกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 


