
 

 

 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

วาดวย การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ    

พ.ศ. 2566 

................................................................. 

    เพื่อใหการชวยเหลือสมาชิก ที่มีรายไดไมเพียงพอสำหรับชำระหนี้ของสหกรณ ใหสามารถดำรงชีพได                     

ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 34 ครั้งท่ี 2/2566 เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2566 ไดมีมติใหกำหนดระเบียบ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2566  

             อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด พ.ศ. 2564 ขอ 80 (8)                

และขอ 111 (3) เพ่ือกำหนดเปนหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ แกสมาชิกของสหกรณ ดังตอไปนี้    

   ขอ 1. ระเบียบนี ้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย การปรับปรุง

โครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2566  ” 

   ขอ 2. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เปนตนไป  

   ขอ 3. ในระเบียบนี ้  

             “สหกรณ”           หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

   “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

             “คณะกรรมการ”     หมายความวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

            “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา  คณะอนุกรรมการเงินกู 

            “สมาชิก”             หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

   “ลูกหนี้”              หมายความวา  สมาชิกท่ีกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด   

    ขอ 4. วัตถุประสงคของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีดังนี้ 

  4.1 เพ่ือผอนคลายภาระหนักในการชำระหนี้ของลูกหนี้ 

  4.2 เพ่ือชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ 

  4.3 เพ่ือการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณและใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.4 เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกสหกรณ และใหสหกรณมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรูรายได 

และการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน    

   ขอ 5. ลักษณะหนี้ ที่จะนำมาปรับปรุงโครงสรางหนี้  ตองเปนลูกหนี้ ที่มีหนี้อยูกับสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขเลย จำกัด  เทานั้น  
      
 

/ขอ 6 สหกรณ... 
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             ขอ 6.  สหกรณอาจใหปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยการชำระหนี้สถาบันการเงิน ดวยได ทั้งนี้ ตองมีการ

วางแผนความเสี่ยงประกอบการพิจารณา 

     สหกรณจะจายเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ใหสถาบันการเงิน เพื่อชำระหนี้แทนผูกูโดยตรง ตามจำนวนหนี้                 

ท่ีตองชำระ                    

      ในการยื่นกูตองแนบเอกสารท่ีแสดงการเปนหนี้สถาบันการเงิน และ หนังสือรับรองหนี้ จากสถาบันการเงิน         

ของเดือนสุดทาย   

    ขอ 7. ลักษณะของลูกหนี้ท่ีจะปรับโครงสรางหนี้ ตองมีลักษณะขอใด ขอหนึ่ง ดังนี้ 

  7.1 เปนสมาชิกท่ีย ังไมสามารถชำระหนี ้ตามวิธ ีการหลักเกณฑ และระเบียบของสหกรณฯ                  

หรือคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาจะเกิดผลเสียตอสหกรณ    

  7.2  ตองไดรับความยินยอมจากผูค้ำประกันครบทุกราย 

   ขอ 8. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้แกลูกหนี้ โดยวิธีการ 

ดังตอไปนี้ 

           8.1  รวมตนเง ินและดอกเบี ้ยท ี ่ เป นหนี ้คงเหลือตามสัญญาที ่ทำไว ก ับสหกรณท ุกสัญญา               

หรือ ใหกูเพื่อชำระหนี้เงินกูจากสถาบันการเงินอื่น โดยขยายเวลาชำระหนี้ออกไปตามความสามารถในการชำระหนี้

ของลูกหนี้แตละราย  

           8.2  การจัดคำขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ และหนังสือกูเงินปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใหเปนตามแบบ      

ท่ีสหกรณกำหนด 

           8.3  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง สามารถกระทำไดครั้งเดียว หากลูกหนี้              

ไมสามารถดำเนินการตามเง่ือนไขของการปรับโครงสรางหนี้ได ใหสหกรณดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

           8.4  สมาชิกตองใหความยินยอม ใหสหกรณนำเงินปนผลและเฉลี ่ยคืนที ่ไดร ับ ในทุกปบัญชี                    

นำชำระหนี้เงินกู เพ่ือปรับปรุงโครงสรางหนี้  

   ขอ 9. จำนวนวงเงินกู  เ พ่ือปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือเง ินตนเดิมตามสัญญาเดิม รวมดอกเบี้ย             

และคาใชจายอ่ืนท่ีเกิดจากหนี้ หรือ ตามยอดเงินกู ขอ 6 

  ขอ 10. ระยะเวลาการชำระหนี้ตนเงินกูของลูกหนี้ ที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี ้หากมีเหตุผล            

และความจำเปนที่ลูกหนี้ ไมสามารถชำระหนี้ตามระยะเวลาในสัญญาเงินกูเดิมได ใหคณะอนุกรรมการ เสนอขอมูล

ดังกลาวตอคณะกรรมการ ไดพิจารณาขยายงวดการชำระหนี้ได ทั้งนี้ ตองไมเกินอายุ 75 ป และตองคำนึงถึงเงื่อนไข

ความสามารถ ความมั่นคง และประสิทธิภาพในการชำระหนี้ของลูกหนี้ดวย และตองไมกระทบตอสภาพคลอง                

ทางการเงินโดยรวมของสหกรณ และตองไดรับอนุมัติท่ีประชุมของคณะกรรมการดำเนินการดวยเสียงเปนเอกฉันท 

            ขอ 11. อัตราดอกเบ้ีย ตนเงินและดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามขอ 10. ใหเรยีกดอกเบี้ย

ในอัตราท่ีเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ ของสหกรณ  

 

/ขอ 12 หลักประกัน... 
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     ขอ 12. หลักประกันเงินกูเพ่ือปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนี้ 

  12.1  มีอสังหาริมทรัพยที ่ไมไดจำนองเปนหลักประกันตอเจาหนี้รายอ่ืน โดยคณะกรรมการ                

ไดสอบสวนเปนที ่พอใจวา อสังหาริมทรัพยนั ้นมีราคาตลาด ท่ีไดรับการประเมินราคา ณ ปจจุบัน โดยบริษัท              

ท่ีไดรับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ท่ีสหกรณเลือกไว  

  12.2  มีสมาช ิกสหกรณ เป นผ ู ค ้ำประก ัน ตามจำนวนมูลหนี้ท ี ่ปร ับปร ุงโครงสร  างหนี้                          

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ และประกาศหลักเกณฑการใหกูแกสมาชิก ของสหกรณ 

     ขอ 13. อำนาจหนาท่ี ของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการในการดำเนินการ มีดังนี้ 

  13.1  ใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาคำขอปรับปรุงโครงสรางหนี ้ของลูกหนี ้ ตรวจสอบ 

คุณสมบัติหลักเกณฑกวาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้  

                     13.2  นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     ขอ 14. ลูกหนี ้ตามระเบียบนี้ ไมสามารถกู เงินประเภทอื ่นได จนกวามีหลักฐานแสดงใหเห็นวา                 

ตนเองมีความสามารถในการสงชำระหนี้ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูของสหกรณออมทรัพย 

     ขอ 15. กรณีอื่นๆ ที่ไมไดกำหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปนตามระเบียบสหกรณฯ วาดวย การใหเงินกู             

แกสมาชิก  

     ขอ 16. ใหประธานกรรมการดำเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี   28   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

 
 

( นายชำนาญ  มีมูล ) 

ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

 


