
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากดั 
ว่าด้วย  การให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 

พ.ศ. 2562 
********************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ข้อ 79(8) และ
ข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 21  คร้ังที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562       
ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  สมาชิก   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ 
  ประธานกรรมการ   หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ 
  คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
  ผู้กู้   หมายถึง   สมาชิกซึ่งเปน็ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ 
  ผู้ค้ าประกัน   หมายถึง   สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้ 
  ภาระหนัก   หมายถึง   ภาระหนี้สินที่มีเป็นจ านวนมากจนสมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามปกต ิ
 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 
  (1) ผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหนี้ของสมาชิก 
  (2) เพิ่มขีดความสามารถในการช าระหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
 ข้อ 5 หนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้  จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้าง
หนี้ตามระเบียบนี ้
 ข้อ 6 หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  (1) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก โดยพิจารณาแล้วมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการช าระ
หนี้หรือไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ 
  (2) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจ าเป็น ได้แก่ เหตุจากภัย
ธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปัญหาด้านสุขภาพ หรือต้องรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกัน 
 



 

 

 ข้อ 7 สมาชิกที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  (1) เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สินเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถช า ระหนี้ได้ตามปกติ  โดย          
ให้พิจารณาจากรายได้และรายจ่ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและหลักฐานอ่ืนใด                   
ที่เกี่ยวข้อง และต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการช าระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การ       
ด ารงชีพต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกัน หรือ 
  (2) เป็นผู้ค้ าประกันที่ต้องรับภาระการช าระหนี้แทนผู้กู้  โดยหนี้นั้นเป็นภาระหนัก            
อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจ าเป็น 
  (3) สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ 8  สมาชิกที่ประสงค์จะปรับโครงสร้างหนี้  ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา    
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด รวมทั้งเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีภาระหนัก 
 ข้อ 9  ให้คณะกรรมการเงินกู้สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้ของสมาชิกที่            
ขอปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 7 เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณา 
 ข้อ 10  คณะกรรมการจะพิจารณาให้สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันปรับโครงสร้างหนี้ได้ตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้น าต้นเงินกู้ที่ค้างช าระ มาปรับงวดช าระหนี้ใหม่โดยขยายงวดช าระหนี้ออกไปได้    
ไม่เกิน 300  งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 70 ปี และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังช าระหนี้แล้วคงเหลือ             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ตลอดอายุสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณ 
      ส าหรับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ค้างช าระ (ถ้ามี) อาจตั้งพักช าระไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได้ แต่ต้อง
ช าระให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 300 งวด นับแต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ตามวรรคแรก 
      สมาชิกผู้ค้ าประกันที่ต้องรับช าระหนี้แทนผู้กู้ อาจร้องขอให้ปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะ
ยอดเงินที่ต้องรับช าระหนี้แทนผู้กู้ก็ได้ หรือจะรวมกับยอดต้นเงินกู้ของตนเองด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของสมาชิกผู้ร้องขอปรับโครงสร้างหนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6 และข้อ 7 
  (2) การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 2 คร้ัง  และ
ยอดเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้แต่ละคร้ังจะต้องไม่เกินกว่าต้นเงินกู้คงเหลือ 
 ข้อ 11 อัตราดอกเบี้ย ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ในอัตราตามประกาศ
ของสหกรณ์ 
  สมาชิกรายใดที่ไม่ช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนให้สหกรณ์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด สหกรณ์จะเรียกค่าปรับส าหรับเงินส่วนที่มิได้ช าระตามก าหนดในอัตราร้อยละ 15 
นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยปกติ นับแต่วันที่ผิดนัดช าระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้ดังกล่าวแล้วเสร็จ 

 ข้อ 12 หลักประกันเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน ดังนี ้   

(1) มีสมาชิกสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 



 

 

  (2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้
รายนั้น หรือหลักประกันอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก 
 ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) สมาชิกรายใดที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 2 งวด ติดต่อกัน
ในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 
  (2) สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 เดือน 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ถึง 3 คราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และให้
ถือว่าเงินกู้นั้นเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึง
ก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 ข้อ 14  กรณีเร่ืองใดไม่ได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษตามระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติในการให้เงินกู้เป็นตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และให้คณะกรรมการมีอ านาจในการวินิจฉัยตีความเกี่ยวกั บการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
      
 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

 
 

 


