ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการปรับปรุงโครงสร้ างหนีข้ องสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของสมาชิกในการส่ งชําระหนี้ และมีเงินคงเหลือใช้จา่ ยภายในครอบครัว
อย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็ นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของสหกรณ์ฯ อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 61(9) และข้อ 85 ที่ประชุมคณะกรรมการการดําเนิ นการ ชุ ดที่
55 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ว่าด้วยการการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่คณะกรรมการดําเนิ นการมีมติเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การรวมหนี้ของสมาชิกจากสัญญาเงินกูท้ ี่เป็ น
ลูกหนี้กบั สหกรณ์อย่างน้อย 2 สัญญาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สมาชิกมีเงินรายเดือนเพียงพอต่อการชําระหนี้
“สมาชิกที่ทาํ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้” หมายความว่า สมาชิกที่มีปัญหาการส่ งเงินงวด
ชําระหนี้ หรื อมีความประสงค์ขอเข้าปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ข้ อ 4 การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ สหกรณ์จะปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เฉพาะสมาชิกที่ทาํ การ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามความหมายที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ เท่านั้น
ข้ อ 5 ลักษณะหนี้ที่จะนํามาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ มีดงั นี้
กําหนดให้นาํ หนี้จากบัญชีของลูกหนี้มาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ โดยหนี้ที่จะปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ตอ้ งมีลกั ษณะดังนี้
(1) เป็ นหนี้ ที่ลูกหนี้มีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
(2) หนี้ ที่มีอยูเ่ ป็ นภาระหนัก โดยพิจารณาจากรายรับและรายจ่ายจากรายละเอียดบัญชี
เงินเดือนของลูกหนี้ หรื อปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุ ทธิ ไม่เพียงพอชําระหนี้
(3) หนี้น้ นั เป็ นภาระหนักเกิดจากเหตุสุจริ ต และจําเป็ น ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
เห็นสมควร
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ข้ อ 6 ลักษณะของลูกหนี้ที่จะปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ที่จะขอปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตอ้ งมี
ลักษณะดังนี้
(1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และให้ความร่ วมมือกับ สหกรณ์
ด้วยดี
(2) มีความตั้งใจ และมีแผนปรับปรุ งฟื้ นฟูฐานะทางการเงินของตนเอง
(3) สมัครใจ และยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ข้ อ 7 จํานวนเงินกูข้ ้ นั สู ง
วงเงินกูเ้ พื่อปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละราย ทั้งนี้เมื่อรวมหนี้จากสัญญาต่าง ๆ แล้วต้องไม่เกินหกล้านบาท โดยไม่รวมกับหนี้จากการกูพ้ ิเศษ
ข้ อ 8 ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู ้ เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตอ้ งไม่เกินสามร้อยหกสิ บงวด
นับแต่วนั อนุมตั ิการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ข้ อ 9 อัตราดอกเบี้ย
ต้นเงินและดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้เรี ยกดอกเบี้ยในอัตราที่เป็ นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์
ข้ อ 10 หลักประกันเงินกูเ้ พือ่ ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างรวมกันตามลําดับดังนี้
(1) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระผูกพัน ทําจํานองเป็ นประกัน โดยต้องเป็ นที่พอใจ
แก่คณะกรรมการดําเนินการว่าจํานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ูต้ อ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละแปดสิ บไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิ บแห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ส่ วนค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์น้ นั ผูก้ เู้ ป็ นผูจ้ ่าย
(2) มีพนั ธบัตรรัฐบาล หรื อเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําเป็ นประกันเงินกูร้ ายนั้น โดยจํานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้
ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละเก้าสิ บแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(3) ให้ยกเว้นระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2558 หมวด 6 ข้อ 33 (4) 4.1
และให้มีบุคคลคํ้าประกันเป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด เรื่ อง หลักเกณฑ์
การให้เงินกูส้ ามัญ ส่ วนที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ให้ใช้ผคู ้ ้ าํ ประกันตามวงเงินกูด้ งั นี้
(3.1) เกิน 2,500,000 - 3,000,000 บาท ใช้ผคู ้ ้ าํ ประกัน 4 คน
(3.2) เกิน 3,000,000 - 4,000,000 บาท ใช้ผคู ้ ้ าํ ประกัน 5 คน
(3.3) เกิน 4,000,000 - 5,000,000 บาท ใช้ผคู ้ ้ าํ ประกัน 6 คน
(3.4) เกิน 5,000,000 - 6,000,000 บาท ใช้ผคู ้ ้ าํ ประกัน 7 คน
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ข้ อ 11 คณะกรรมการดําเนินการ จะพิจารณาให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นจํานวนไม่เกินสามร้อยหกสิ บงวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายในกรณี จาํ นวนไม่ลงตัวหรื อส่ งเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยรวมกันงวดละเท่าๆ กันทุกเดือนยกเว้นงวดสุ ดท้าย และมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่า
3,000 บาท
เงินงวดชําระหนี้ ให้ส่งชําระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกและไม่มีการผ่อนเวลา
ข้ อ 12 การส่ งเงินชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่ายและให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้ แต่ละงวดถึงกําหนดส่ งในวันสิ้ นเดือนนั้น
ข้ อ 13 ห้ามมิให้สมาชิกที่ทาํ การปรับโครงสร้างหนี้ไปก่อหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น และห้ามใช้สิทธิ
ยืน่ กูเ้ งินจากสหกรณ์ เว้นแต่การกูเ้ พื่อปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้
ข้อห้ามตามวรรคแรกมิให้ใช้บงั คับกับการใช้สิทธิ ยนื่ กูเ้ งินประเภทเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นตามระเบียบ
สหกรณ์
ข้ อ 14 สมาชิกที่ทาํ การปรับโครงสร้างหนี้รายใดผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้หรื อไม่เป็ นไป
ตามข้อ 13 ให้ดาํ เนิ นการตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 18 ต่อไป
ข้ อ 15 กรณี อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการดําเนิ นการ
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความมัน่ คงของสหกรณ์เป็ นหลัก
ข้ อ 16 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการและคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่ งกําหนด
หรื อมีข้ ึนก่อนใช้ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับได้เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
ข้ อ 17 หากมีปัญหาให้การวินิจฉัยและตีความตามระเบียบนี้ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการพิจาณา
และให้ถือว่ามติของคณะกรรมการเป็ นที่ยตุ ิ
ข้ อ 18 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สําเนาถูกต้อง

(นายเรวัตร เอี่ยมรอด)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

(นายเรวัตร เอี่ยมรอด)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ได้รับทราบระเบียบนี้แล้ว
ตามหนังสื อที่ ชน.0010/8 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

