ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
วาดวยโครงการแกไขป!ญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ
พ.ศ.2560
****************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด พ.ศ.2548 ขอ 3 (2) ขอ 76(9)
ขอ 103 (10) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2560 ไดกํา หนดระเบี ยบสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํา กัด วาดวยโครงการแกไขป! ญหาหนี้สิ นแบบ
เบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2560 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด วาดวยโครงการแกไขป!ญหา
หนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด พ.ศ.2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปCนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิ ก ระเบี ย บสหกรณออมทรัพยครู พะเยา จํ า กั ด วาดวยการแกไขป! ญ หาหนี้ สิ น แบบ
เบ็ ด เสร็ จสมาชิ กสหกรณ พ.ศ.2560 ลงวัน ที่ 28 เดื อนกุ มภาพัน ธ พ.ศ.2560 มติที่ป ระชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการอื่นใดที่ขัดแยงตอระเบียบนี้ ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ประเภทสามัญ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
“ลูกหนี้” หมายถึงสมาชิกที่มีหนี้เงินกูกับสหกรณและสถาบันการเงินอื่น
“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถานบันการเงินตามกฎหมายกําหนด
“การรวมหนี้” หมายถึง หนี้ในสหกรณ หนี้จากสถาบันการเงินอื่น มารวมกันกูเงินในสหกรณเปCน
สัญญาเดียว
“วงเงินกู” หมายถึง หนี้ที่นํามารวมกันเปCนสัญญาเดียวตามสิทธิ์ที่พึงกูได โดยไมนํามารวมกับหนี้ที่เกิด
จากการเพิ่มหุนตามระเบียบนี้
ขอ 5 วัตถุประสงคของการแกไขป!ญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณมีดังนี้
5.1 เพื่อแกไขป!ญหาในการชําระหนี้ของสมาชิก
5.2 เพื่อใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดํารงชีวิตอยางมีความสุขยั่งยืนพอเพียง
5.3 เพื่อชวยเหลือเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกและเปCนการพัฒนาคุณภาพ
หนี้ของสหกรณ
5.4 เพื่อเปCนการระดมหุนและไมสรางหนี้ตอไป

ขอ 6 การรวมหนี้สมาชิกตองรวมหนี้ตามความหมายที่กําหนดไวในระเบียบนี้เทานั้น
ขอ 7 คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการนี้
7.1 เปCนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 3 ปK
7.2 เมื่อลาออกจากราชการหรื อเกษี ยณอายุ ราชการตองเปC นผู มีสิทธิ์ในบํ านาญตาม พรบ.
บําเหน็จบํานาญ พ.ศ. 2494 และที่แกไชเพิ่มเติม หรือ ผูมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จรายเดือน
7.3 สมาชิกที่รับบําเหน็จไมมีสิทธิ์รับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้น
ภายในอายุ 60 ปKหรือตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นหลังจากลาออกราชการหรืองานประจํา
ขอ 8 ลักษณะหนี้ที่จะนํามารวมหนี้มีดังนี้
8.1 หนี้ที่สมาชิกเปCนลูกหนี้กับสหกรณทุกสัญญา
8.2 หนี้ที่สมาชิกเปCนลูกหนี้อยูกับสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายกําหนดและเปCนเงินกูที่ตน
สังกัดหักชําระหนี้ ณ ที่จาย
8.3 หนี้ที่มีอยูเปCนภาระหนักโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดของลูกหนี้แลวปรากฏวามีเงินได
รายเดือนคงเหลือไมถึง 40 %
ขอ 9 การรวมหนี้คณะกรรมการจะพิจารณารวมหนี้ใหแกลูกหนี้ดวยวิธีการตอไปนี้
9.1 รวมหนี้ในสหกรณทุกสัญญาเปCนสัญญาเดียว
9.2 รวมหนี้สถาบันการเงิน ตามขอ 8.2 และสัญญาทุกสัญญาของสหกรณเปCนสัญญาเดียว
9.3 มูลหนี้ตามขอ 9.1 , 9.2 รวมกันแลว ไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ทั้งนี้ให
เกินไดในสวนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอัคคีภัย การเพิ่มทุนเรือนหุน
9.4 จํานวนเงินที่กูรวมหนี้จะเกินมูลหนี้เดิมที่คงเหลือไมได
9.5 สมาชิกที่มีอายุครบ 70 ปK ตองมีมูลหนี้คงเหลือไมเกิน 2,200,000 บาท (สองลานสองแสน
บาทถวน)
9.6 มีเงินหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกู
ขอ 10 สมาชิกที่ไดรับการแกไขป!ญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จแลว ไมมีสิทธิ์กูเงินในสหกรณ ยกเวน กูเงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉิน,กูสวัสดิการตามวิทยฐานะ หรือกูสวัสดิการอื่น ๆ รวมกันแลวไมเกิน 500,000 บาท
ขอ 11 การรวมหนี้
11.1 สมาชิกที่เขารวมโครงการแกไขป!ญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จรวมหนี้ภายในสหกรณ ตองสง
ชําระหนี้ มาไมนอยกวา 12 งวด จึ งมีสิ ทธิ์ เขารวมโครงการนี้ ไดอี ก ทั้งนี้ ตองสงชําระหนี้ สหกรณ ตามขอ 10
มาแลวไมนอยกวา 3 งวด
11.2 สมาชิกที่เขารวมโครงการแกไขป!ญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ นําหนี้สถาบันการเงินอื่นมา
ตองชําระหนี้มาไมนอยกวา 24 งวด จึงมีสิทธิ์เขารวมโครงการนี้ได ทั้งนี้ตองสงชําระหนี้ ตามขอ 10 มาแลวไม
นอยกวา 3 งวด
ขอ 12 การสงชําระหนี้ไมเกิน 300 งวด

ขอ 13 หลักประกันการรวมหนี้
13.1 สมาชิกขอรวมหนี้ในสหกรณใหใชหลักประกันตามสัญญาเดิมมาค้ําประกัน
13.2 สมาชิกที่รวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ใหใชหลักประกันตามสัญญาเดิมที่ค้ําประกันไว
กับสหกรณและหรือสถาบันการเงินอื่น หากหลักประกันเปCนอสังหาริมทรัพยตองนํามาจดจํานองใหมตอเจา
พนักงานที่ ดินดวยทุ กครั้ง ถาวงเงิน กูเกินราคาประเมินหลักทรั พย ใหใชบุคคลค้ํ าประกัน ในสวนที่ เกินตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ 14 สมาชิกกูเงินเกินสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากสหกรณ ตองทําประกันชีวิตในสวนที่เกินนั้นใน
กรณีที่ประกันไมรับใหอยูในดุลยพินิจขิงคณะกรรมการเงินกู แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในคราว
ประชุมครั้งถัดไป
ขอ 15 ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ คุณสมบัติและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรประกาศให
สมาชิกทราบเปCนคราว ๆ ไป
ขอ 16 ใหประธานคณะกรรมการรักษาการใหเปCนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2560

(นายจักรแกว ทะปน)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

