ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
วาดวยการใหเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2562
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562
หมวด 4 ขอ 11 ขอ 15 และระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ย
เงินกู (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 44 และมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่
18 พฤศจิก ายน 2562 ไดก ำหนดระเบี ย บสหกรณ ฯ วา ดว ยการให เงิน กูเพื่ อ ปรับ โครงสร างหนี้ ข องสมาชิก
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยการใหเงินกู
เพื่อปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2562”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2563 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคลินิกสหกรณ 2548
และระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคลินิกสหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
และบรรดาระเบียบประกาศ คำสั่ง มติหรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
“ผูกู”
หมายถึง สมาชิกซึ่งเปนผูกูเงินจากสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จำกัด
“ผูค้ำประกัน” หมายถึง สมาชิกผูค้ำประกันเงินกูใหกับผูกู
“ภาระหนัก” หมายถึง ภาระหนี้สินที่มีเปนจำนวนมากจนสมาชิกไมสามารถชำระหนี้
ไดตามปกติ
ขอ 5 วัตถุประสงคของการปรับโครงสรางหนี้ เพื่อชวยเหลือสมาชิกดังนี้
(1) ผอนคลายภาระหนักในการชำระหนี้ของสมาชิก
(2) เพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูกูหรือผูค้ำประกั น
ขอ 6 หนี้ที่เกิดจากการใชเงินผิดวัตถุประสงคแหงการกู จะไมไดรับการพิจารณาใหปรับ
โครงสรางหนี้ตามระเบียบนี้
ขอ 7 หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสรางหนี้ ตองมีลักษณะดังนี้
(1) หนี้ที่มีอยูเปนภาระหนัก โดยพิจารณาแลวมีเงินไดคงเหลือสุทธิไมเพียงพอในการ
ชำระหนี้หรือไมเพียงพอแกการดำรงชีพ
(2) หนี้ที่มีอยูเปนภาระหนัก อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจำเปน ไดแก เหตุจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปญหาดานสุขภาพ ถูกดำเนินคดีทางแพงและอาญา หรือตองรับผิดในฐานะผูค้ำประกัน

ขอ 8 สมาชิกที่จะขอปรับโครงสรางหนี้ได ตองมีลักษณะดังนี้
(1) เป นผู ที่มี ภ าระหนี้ สิน เป นจำนวนมากจนไม สามารถชำระได ตามปกติ โ ดยให
พิจ ารณาจากรายไดและตามรายละเอียดบั ญ ชีเงินเดือ นของสมาชิกและหลัก ฐานอื่ น ใดที่ เกี่ยวของและต อ ง
ปรากฏวามีรายไดคงเหลือสุทธิไมเพียงพอในการชำระหนี้หรือไมเพียงพอแกการดำรงชีพตองไดรับความยินยอม
จากผูค้ำประกัน หรือ
(2) เปนผูคำ้ ประกันที่ตองรับภาระการชำระหนี้แทนผูกู โดยหนี้นั้นเปนภาระหนักอัน
เกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจำเปนของผูค้ำประกัน
(3) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ
ขอ 9 สมาชิกที่ประสงคจะปรับโครงสรางหนี้ ใหยื่นคำขอพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามแบบที่สหกรณกำหนด รวมทั้งเอกสารที่แสดงใหเห็นวามีภาระหนัก ภายในวันที่ 5 ของเดือน (หากตรงกับ
วันหยุดใหเลื่อนออกเปนวันทำการแรก) หากยื่นภายหลังใหถือวาเปนคำขอปรับโครงสรางในเดือนถัดไป
ขอ 10 ใหคณะกรรมการเงินกูสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริงเกี่ยวกับหนี้ของสมาชิกที่ขอ
ปรับโครงสรางใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการพิจารณา
ขอ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาใหสมาชิกผูกูหรือค้ำประกันปรับโครงสรางหนี้ไดตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ใหนำตนเงินกูที่คางชำระ มาปรับงวดชำระหนี้ใหมโดยขยายงวดชำระหนี้ออกไป
ไดไมเกิน360 งวด แตตองไมเกินอายุ 80 ป และตองมีเงินไดรายเดือนสุทธิหลังหักชำระหนี้แลวคงเหลือไมนอย
กวารอยละ 10 ตลอดอายุสัญญาที่ปรับโครงสรางหนี้
สำหรับดอกเบี้ยเงินกูที่คางชำระ (ถามี) อาจตองพักชำระไวชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ไดแต
ตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในไมเกิน 6 งวด นับแตมีปรับโครงสรางหนี้ตามวรรคแรก
สมาชิกผูค้ำประกันที่ตองรับชำระหนี้แทนผูกู อาจรองขอใหปรับโครงสรางหนี้เฉพาะ
ยอดเงินที่ตองรับชำระหนี้แทนผูกูก็ได หรือจะรวมกับยอดตนเงินกูของตนเองดวยก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความ
ประสงคของสมาชิกผูรองขอปรับโครงสรางหนี้และเปนไปตามเงื่อนไขในขอ 6 และขอ 7
(2) การปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่งใหกระทำไดไมเกิน 2 ครั้งตอป
และยอดเงินที่ปรับโครงสรางหนี้แตละครั้งจะตองไมเกินกวาตนเงินกูคงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คางชำระ
ขอ 12 อัตราดอกเบี้ย ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูที่เกิดจาการปรับโครงสรางหนี้ในอัตราตาม
ประกาศของสหกรณ
ขอ 13 หลักประกันเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ใหใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกัน ดังนี้
(1) มีสมาชิกสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเปนผูค้ำประกันตาม
จำนวนที่กำหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
(2) มีอ สัง หาริม ทรัพ ยอั น ปลอดจากภาระจำนองรายอื่ น จำนองเป น ประกั น เต็ ม
จำนวนเงินกูรายนั้น หรือหลักประกันอื่น ตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิก
ขอ 14 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกรายใดปรับโครงสรางหนี้แลว และไดท ำ
การปรับโครงสรางหนี้แลวใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ถาผิดนัด การสงเงิน งวดชำระหนี้ไมวาตน เงิน หรือดอกเบี้ยในปใดมิให ไดรับ เงิน
เฉลี่ยคืนสำหรับปน้นั

(2) เมื่อสมาชิกไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนในแตละปบัญชีตองยินยอมใหสหกรณนำ
เงินมาชำระหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ทั้งจำนวนเงินเวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น
ขอ 15 กรณีเรื่องใดไมไดกำหนดไวเปนพิเศษตามระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติในการใหเงินกูเปนไป
ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู (ครั้งที่ 2 ) พ.ศ.2559 และใหคณะกรรมการมีอำนาจในการ
วินิจฉัยตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ 16 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด

