ระเบียบสหกรณ์ ออมเสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
ว่าด้ วย “การปรับโครงสร้ างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ”
พ.ศ.2565
-----------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65 (1),(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่
42 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักร
อุดรธานี จากัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 ”
ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ....... กันยายน พ.ศ.2565 เป็ นต้นไป
ข้อ3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัดว่าด้วยการ ปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิกสหกรณ์พ.ศ.2562 และบรรดาระเบียบประกาศคาสัง่ มติหรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักร
อุดรธานี จากัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“ลูกหนี้ ” หมายความว่า สมาชิกที่มีหนี้เงินกูก้ บั สหกรณ์ที่ไม่สามารถชาระหนี้สหกรณ์ได้ตาม
กาหนดเวลา และค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย หรื อผูท้ ี่เข้ารับใช้หนี้ แทนสมาชิกที่มีหนี้
เงินกูก้ บั สหกรณ์
“การปรับโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การขยายระยะเวลา และปรับลดยอดเงินในการส่งชาระหนี้
เงินกูส้ หกรณ์
ข้อ5 วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ มีดงั นี้
(1) เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
(2) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ และเป็ นการพัฒนา คุณภาพหนี้
ของสหกรณ์
ข้อ6 การปรับโครงสร้างหนี้ สหกรณ์จะปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะลูกหนี้ของสหกรณ์ ตามความหมาย
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น
ข้อ7 ลักษณะหนี้ที่จะนามาปรับโครงสร้างหนี้ มีดงั นี้ กาหนดให้นาหนี้จากบัญชีของลูกหนี้มาปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยหนี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้ตอ้ งมีลกั ษณะดังนี้
(1) เป็ นหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูก่ บั สหกรณ์เท่านั้น
(2) หนี้ที่มีอยูเ่ ป็ นภาระหนัก โดยพิจารณาจากรายรับ และรายจ่ายจากรายละเอียดบัญชีเงินเดือน
ของลูกหนี้ และปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอชาระหนี้ และไม่ถึง 30 %
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(3) หนี้ อนั เป็ นภาระหนักเกิดจากเหตุสุจริ ต และจาเป็ นได้แก่สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และอื่นๆตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ8 ลักษณะของลูกหนี้ที่จะปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ที่จะขอปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังนี้
(1) ยังทาการประกอบอาชีพรับราชการ ข้าราชการบานาญ หรื อที่พน้ สภาพการเป็ น ข้าราชการครู
แต่ยงั มีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและให้ความร่ วมมือกับ สหกรณ์ดว้ ยดี
(3) มี ความตั้งใจและมีแผนปรับปรุ งฟื้ นฟูฐานะทางการเงินของตนเอง
(4) สมัครใจและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ข้อ 9 การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
รู ปแบบการชาระเงิน
1.1 ให้ชาระเงินแบบก้าวหน้า
1.1.1 เงินกูส้ ามัญปกติ
- งวดที่ 1 - 12 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 1,000 บาท
- งวดที่ 13 – 24 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 1,500 บาท
- งวดที่ 25 – 36 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 2,000 บาท
- งวดที่ 37 เป็ นต้นไป ชาระตามระเบียบเงินกูข้ องสหกรณ์
1.1.2 เงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพสมาชิกสหกรณ์
- งวดที่ 1 - 12 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 500 บาท
- งวดที่ 13 – 24 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 700 บาท
- งวดที่ 25 – 36 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 1,000 บาท
- งวดที่ 37 เป็ นต้นไป ชาระตามระเบียบเงินกูข้ องสหกรณ์
1.1.3 เงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
- งวดที่ 1 - 12 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 500 บาท
- งวดที่ 13 – 24 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 700 บาท
- งวดที่ 25 – 36 ชาระดอกเบี้ยเต็มจานวน ชาระเงินต้น 1,000 บาท
- งวดที่ 37 เป็ นต้นไป ชาระตามระเบียบเงินกูข้ องสหกรณ์
1.2 ให้ชาระเงินแบบคงที่ = ชาระเท่ากันทุกงวด
- จานวนงวดชาระ 180 งวด อายุไม่เกิน 75 ปี
- ชาระงวดสุดท้ายเท่ากับเงินต้นที่เหลือ
2. กาหนดการเข้าร่ วมโครงการ 36 งวด ( 3 ปี ) จึงจะขอออกจากโครงการได้
3. สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ ต้องเสนอหลักค้ าประกันเงินกูเ้ ต็มจานวนเงินที่กู้
4. สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการไม่มีสิทธิ์ในการกูเ้ งินสามัญในประเภทที่เข้าร่ วมโครงการ
5. สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ มีสิทธิ์ในการกูเ้ งินฉุกเฉินได้
6. สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการให้ยนื่ คาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
7. สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ จะออกจากโครงการก่อนครบ 36 งวด ( 3 ปี ) ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการเงินกู้
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ข้อ10 จานวนเงินกู้ข้นั สู ง
วงเงินกูเ้ พื่อปรับปรุ งโครงสร้างหนี้จะเกินมูลหนี้เดิม คือ ต้นเงินเดิมรวมดอกเบี้ย และ ค่าปรับคงเหลือ
ตามสัญญาเดิมไม่ได้
ข้อ11 ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้
ระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตอ้ งไม่เกิน 15 ปี นับแต่วนั อนุมตั ิการปรับโครงสร้าง
หนี้ และให้ส่งชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นภายในอายุ 75 ปี
ข้อ12 อัตราดอกเบีย้
เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ13 หลักประกันเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ างหนี้
ให้เป็ นไปตามระเบียบเงินกูส้ ามัญของสหกรณ์
ข้อ14 ให้คณะกรรมการเงินกูส้ ามัญ เป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติสมาชิกที่จะเข้าร่ วมโครงการ
ข้อ15 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

( นายไมตรี วัชรพาณิชย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด

