ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
พ.ศ. 2562
.........................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ข้อ 81 (8),
ข้อ 114 (10) และตามมติคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ว่าด้วย
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2553
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
“คณะทางาน” หมายความว่า คณะทางานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่คณะกรรมการดาเนินการ
แต่งตั้ง
“ผู้กู้” หมายความว่า สมาชิกซึ่งเป็นผู้กู้เงินจากสหกรณ์
“ผู้ค้าประกัน” หมายความว่า สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้
“ลูกหนี้” หมายความว่า ผู้ที่พ้นจากสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์
“ภาระหนัก” หมายความว่า ภาระหนี้สินที่มีจนสมาชิกไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกดังนี้
(1) ผ่อนคลายภาระหนักในการชาระหนี้ของสมาชิกหรือลูกหนี้
(2) เพิ่มขีดความสามารถในการชาระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้หรือผู้ค้าประกันหรือ
ลูกหนี้
ข้อ 6 หนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ปรับ
โครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้

-2ข้อ 7 หนี้ที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก โดยพิจารณาแล้วมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการชาระหนี้
หรือไม่เพียงพอแก่การดารงชีพ
(2) หนี้ ที่มี อยู่ เป็ น ภาระหนั ก อัน เกิ ดจากเหตุ สุ ด วิสั ย เหตุอั นจ าเป็ น หรื อเหตุ อื่น ใด เช่ น
เหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปัญหาด้านสุขภาพ หรือต้องรับผิดในฐานะผู้ค้าประกัน
ข้อ 8 สมาชิกหรือลูกหนี้ที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) เป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ที่มีภาระหนี้สินเป็นจานวนมากจนไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติโดยให้
พิจารณาจากรายได้และรายจ่ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการชาระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การดารงชีพ และต้องได้รั บ
ความยินยอมจากผู้ค้าประกัน
(2) เป็นผู้ค้าประกันที่ต้องรับภาระการชาระหนี้แทนผู้กู้ โดยหนี้นั้นเป็นภาระหนักอันเกิดจาก
เหตุสุจริตหรือเหตุอันจาเป็น
(3) สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 9 สมาชิก หรื อลู กหนี้ ที่ประสงค์จะปรับ ปรุง โครงสร้างหนี้ ให้ ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด รวมทั้งเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเป็นภาระหนัก
ข้อ 10 ให้คณะทางานปรับโครงสร้า งหนี้พิจารณาให้ได้ความจริง เบื้องต้นเกี่ยวกับหนี้ของ
สมาชิ ก หรื อ ลู ก หนี้ ที่ ข อปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 7 และข้ อ 8 เพื่ อ เสนอความเห็ น ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ข้อ 11 คณะกรรมการดาเนิน การจะพิ จารณาให้ ส มาชิก ผู้ กู้ห รือ ผู้ ค้าประกัน หรื อ ลู ก หนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้นาต้นเงินกู้ค้างชาระ มาปรับงวดชาระหนี้ใหม่โดยขยายงวดชาระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน
150 งวด
สาหรับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ค้างชาระ (ถ้ามี) อาจตั้งพักชาระไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได้แต่ต้องชาระ
ให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 6 งวด นับแต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ตามวรรคแรกสมาชิกผู้ค้าประกันที่ต้องรับชาระ
หนี้แทนผู้กู้ อาจร้องขอให้ปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะยอดเงินที่ต้องรับชาระหนี้แทนผู้กู้ก็ได้ หรือจะรวมกับยอดต้น
เงินกู้ของตนเองด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิกผู้ร้องขอปรับโครงสร้างหนี้และเป็นไปตาม
เงื่อนไขในข้อ 7 และข้อ 8
(2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกหรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่งให้กระทาได้โดยคานึงถึง
หลักประกันเป็นสาคัญ
ข้อ 12 อัตราดอกเบี้ย ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์กาหนด
ข้อ 13 หลักประกันเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังนี้
(1) มีสมาชิกสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกัน
(2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็มจานวนเงินกู้
รายนั้น หรือหลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 14 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
สมาชิกรายใดที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดการจ่ายเงินเฉลี่ย
คืนแก่สมาชิกรายนั้นให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

-3ข้อ 15 สมาชิกหรือลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้แล้วให้คณะทางาน กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ละราย แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ โดยมีมติเพื่อดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายนั้น
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจากัด

เอกสารประกอบการยื่นปรับปรุงโครงสร้างหนี้
1. สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

จำนวน 1 ฉบับ

ของผูก้ ู้ ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
และไม่หมดอายุ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

จำนวน 1 ฉบับ

ของผู้ค้ำประกันทุกท่าน ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
และไม่หมดอายุ
4. บันทึกการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้

จำนวน 1 ฉบับ

5. รายละเอียดเอกสารแนบกรณีมีภาระ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จำนวน 1 ฉบับ

