วิธีการแกไขปญหาหนี้ใหสมาชิกที่เกษียณอายุ
1. การผ"อนผันการชําระหนี้เงินกู และเงินอื่นๆ ออกไปไม"เกิน 3 เดือน
คุณสมบัติผูที่จะขอผ"อนผันการชําระหนี้
1. เปนสมาชิกที่เกษียณอายุและอยูระหวางรอรับเงินบํานาญ,บําเหน็จรายเดือน
2. สมาชิกลาออกจากราชการอยูระหวางรอรับเงินบํานาญ
3. เปนสมาชิกที่ไมอยูไมเกี่ยวกับการผอนผันชําระหนี้ตาม ข/อ 1,2
แตคณะกรรมการเห็นวามีความจําเปนต/องผอนผันการชําระหนี้ตามคําขอ
เอกสารประกอบและขั้นตอนการขอผ"อนผันการชําระหนี้ ของสมาชิก
1. สมาชิกต/องเขียนคําร/องขอผอนผันการชําระหนี้ ตามแบบฟอร2มที่สหกรณ2
กําหนดและต/องได/รับคํายินยอมจากผู/ค้ําประกันเงินกู/ทุกคนในสัญญาเงินกู/ที่ยื่น
ขอผอนผันการชําระหนี้
2. แนบสําเนาบัตรประจําตัวผู/กู/ และผู/ค้ําประกันที่ยังไมหมดอายุ พร/อมรับรองสําเนา
3. ยื่นแบบคําขอพร/อมเอกสารที่สหกรณ2ออมทรัพย2ครูตาก จํากัด ด/วยตนเอง
4. หนังสือรับรองการไมได/รับเงินเดือน จากหนวยงานต/นสังกัด(หนวยเบิก)
5. เสนออนุกรรมการแก/ไขป9ญหาหนี้สิน และคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามลําดับ
ขอจํากัดสิทธิภายหลังการผ"อนผันการชําระหนี้
1. สมาชิกจะขอผอนผันการชําระหนี้ได/ไมเกิน 3 เดือน
2. เมื่อหมดเขตระยะเวลาการผอนผันแล/ว ให/สมาชิกชําระเงินรวมทั้งเงินต/นพร/อม
ดอกเบี้ยคงค/างหมดกอน

ตัวอย"าง กรณีขอผ"อนผันการชําระหนี้ 3 เดือน
กรณีกูเงิน 800,000 บาท ส"งชําระรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท
1. ส"งปกติก"อนงดส"งชําระหนี้
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย
สิ้นเดือน กันยายน 2561 สงชําระหนี้ฯ

7,3000

2,700

2. งดส"ง 3 เดือน เริ่มตั้งแต"เดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2560
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย
สิ้นเดือน ต.ค.61 งดสงชําระหนี้
7,300
2,700
สิ้นเดือน พ.ย.61 งดสงชําระหนี้
7,300
2,700
สิ้นเดือน ธ.ค.61 งดสงชําระหนี้
7,300
2,700
รวม
21,900
8,100

รวม
10,000

รวม
10,000
10,000
10,000
30,000

3. เมื่อครบกําหนดงดส"งชําระหนี้ ตองส"งชําระหนี้
รายการ
สิ้นเดือน ธ.ค.61 เริ่มสงปกติ
รวม

ตนเงิน
21,900
21,900

ดอกเบี้ย
8,100
8,100

รวม
30,000
30,000

ตนเงิน
7,300
7,300

ดอกเบี้ย
2,700
2,700

รวม
10,000
10,000

4.ยอดเรียกเก็บปกติ เดือนมกราคม 2561
รายการ
สิ้นเดือน ม.ค.62 เริ่มสงปกติ
รวม

2. การปรับโครงสรางหนี้
คุณสมบัติผูที่จะขอปรับโครงสรางหนี้
1. สมาชิกหรือบุคคลที่รับสภาพหนี้ในฐานะผู/กู/หรือผู/ค้ําประกัน
2. สมาชิกหรือบุคคลที่รับสภาพหนี้นั้นจะต/องเปนหนี้ของคูสมรสหรือบุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลที่ตนต/องการเข/ามารับผิดชอบหนี้แทนลูกหนี้ผู/กู/ให/สหกรณ2
โดยความยินยอมของลูกหนี้ผู/กู/ ยกเว/นในกรณีลูกหนี้ผู/กู/นั้นเสียชีวิต หรือไมสามารถ
ติดตามหาตัวผู/กู/ได/
3. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ และได/รบั เงินบําเหน็จ/
บํานาญ ต่ํากวาอัตราเงินเดือนเดิมที่เคยได/รบั
4. สมาชิกที่ถูกศาลพิพากษาให/พิทักษ2ทรัพย2เด็ดขาด และอยูระหวางการยื่นอุทธรณ2
5. บุคคลที่เคยเปนสมาชิกแตถูกให/ออกจากสมาชิกของสหกรณ2 เนื่องจากผิดระเบียบ
ข/อบังคับของสหกรณ2 และถูกศาลพิพากษาให/ชําระหนี้แกสหกรณ2
6. เปนบุคคลที่ไมอยูในเงื่อนไข ตาม (1) - (5) แตคณะอนุกรรมการประนอมหนี้ เห็น
วามีความจําเปนต/องรับการปรับโครงสร/างหนี้
เอกสารประกอบและขั้นตอนการขอปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิก
1. สมาชิกต/องเขียนคําร/องขอปรับโครงสร/างหนี้ตามแบบฟอร2มที่สหกรณ2กําหนด
และต/องได/รับคํายินยอมจากผู/ค้ําประกันเงินกู/ทุกคนในสัญญาเงินกู/ที่ยื่นขอปรับ
โครงสร/างหนี้
2. หนังสือรับรองเงินได/รายเดือนที่แสดงการหักเงิน ณ ที่จาย หรือ หนังสือรับรอง
การได/รับบํานาญ จากหนวยงานต/นสังกัด
3. เอกสารจําเปนอื่นๆ ที่แสดงให/เห็นวามีภาระหนี้ที่ต/องรับสภาพหนี้
4. สําเนาบัตรประจําตัวผู/กู/ และผู/ค้ําประกันที่ยังไมหมดอายุ พร/อมรับรองสําเนา
5. สหกรณ2จะรับคําขอปรับโครงสร/างหนี้ไมเกินวันที่ 5 ของเดือน ถ/าตรงวันหยุดให/
เลื่อนเปนวันทําการแรก หากยื่นหลังให/ถือวาเปนคําขอปรับโครงสร/างหนี้เดือนถัดไป
6. หลักเกณฑ2การพิจารณา การขยายระยะเวลาการสงชําระหนี้ได/ไมเกินสองเทา
ของระยะเวลาที่เหลือตามสัญญาเดิม และผู/ปรับโครงสร/างหนี้ต/องสงชําระต/นเงิน
พร/อมดอกเบี้ยตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร

เมื่อสหกรณ=ไดรับเอกสารจากสมาชิกผูขอปรับโครงสรางหนี้แลวจะตองดําเนินการดังนี้
1. คํานวณยอดการชําระหนี้ตามระเบียบวาด/วยการประนอมหนี้
2. นําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก/ไขป9ญหาหนี้เพื่อพิจารณา
3. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให/ความเห็นชอบตอไป
4. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบแล/ว เจ/าหน/าที่จะนัดหมายสมาชิกผู/กู/
และผู/ค้ําประกันมาทําหนังสือประนอมหนี้ให/สมบูรณ2 เจ/าหน/าที่ประมวลผล
นําข/อมูลเข/าระบบคอมพิวเตอร2 เพื่อปรับปรุงยอดหนี้ที่ผู/กู/ตกลงประนอมหนี้
ในแตละสัญญา
ถูกจํากัดสิทธิ ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้
1. สงวนสิทธิ์การจายเงินป9นผลและเฉลี่ยคืน ให/ผู/ปรับโครงสร/างหนี้มารับเงินด/วยตนเอง
2. สมาชิกที่ปรับโครงสร/างหนี้ได/สงเงินงวดชําระหนี้แล/วไมน/อยกวา 24 งวด ติดตอกัน
จึงจะได/สิทธิการกู/เงินตามระเบียบ วาด/วย การให/เงินกู/แกสมาชิก เว/นแตการกู/เงินกองทุน
สวัสดิการเพื่อความมั่นคง ให/กู/ได/ไมเกิน 150,000.00 บาท ทั้งนี้ต/องเปนไปตามระเบียบ
วาด/วย การให/เงินกู/แกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู/
3. ต/องปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร/างหนี้ตอสหกรณ2อยางเครงครัด หากผิดนัดชําระ
หนี้จํานวน 2 งวดติดตอกัน จะถือวาผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด ยินยอมให/สหกรณ2ฟNองร/องบังคับ
คดีทันทีโดยมิต/องบอกกลาว

3. การประนอมหนี้
เมื่อผานขั้นตอนการปรับโครงสร/างหนี้แล/วสมาชิกยังมีรายได/ต่ํากวายอดที่ต/อง
ชําระสหกรณ2ฯ จึงจะเข/าสูขั้น ตอนการประนอมหนี้ และต/อ งเปนไปตามระเบีย บสหกรณ2
ออมทรัพย2ครูตาก จํากัด วาด/วย การแก/ไขป9ญหาหนี้ พ.ศ.2563 ข/อ 11 โดยได/รับคํายินยอม
จากผู/ค้ําประกันเงินกู/ทุกคนได/ลงนามยินยอมในแบบคําขอประนอมหนี้ตามประกาศสหกรณ2ฯ
หลักเกณฑ=และวิธีการดําเนินการ
1. นําต/นเงินและดอกเบีย้ ที่ค/างชําระไมน/อยกวา 1 ปO รวมทบเปนต/นเงินแล/วคิดดอกเบี้ย
ในจํานวนเงินที่ทบเข/ากันใหมนัน้
2. ลดอัตราดอกเบี้ยกู/ตามที่สหกรณ2พิจารณากําหนดให/เปนการเฉพาะราย
3. เงินที่เรียกเก็บได/ให/นํามาชําระเงินต/นและดอกเบี้ย สวนต/นเงินที่คงเหลือให/ชําระหนี้
ให/เสร็จสิ้นในงวดสุดท/าย
ถูกจํากัดสิทธิ ภายหลังการประนอมหนี้
1. สมาชิกผู/ขอประนอมหนี้ มีสิทธิในเงินป9นผลและเงินเฉลีย่ คืนตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด และสหกรณ2สงวนสิทธิ์แตจะนํามาตัดชําระหนี้ที่ค/างชําระอยู
กับสหกรณ2
2. ไมสามารถใช/สิทธิกู/เงินจากสหกรณ2ทุกประเภท ยกเว/นชําระหนี้ค/างชําระให/เสร็จแล/ว
3. ต/องปฏิบัติตามสัญญาประนอมหนี้ตอสหกรณ2อยางเครงครัด หากผิดนัดชําระหนี้จํานวน
สองงวดติดตอกัน จะถือวาผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด ยินยอมให/สหกรณ2ฟNองร/องบังคับคดี
ทันทีโดยมิต/องบอกกลาว
เอกสารประกอบและขั้นตอนการประนอมหนี้ ตามประกาศสหกรณ=ฯ
1. สมาชิกต/องเขียนคําร/องขอประนอมหนี้ ตามแบบฟอร2มที่สหกรณ2กําหนด และต/องได/รับ
คํายินยอมจากผู/ค้ําประกันเงินกู/ทกุ คนในสัญญาเงินกู/ที่ยื่นขอประนอมหนี้
2. หนังสือรับรองเงินได/รายเดือนที่แสดงการหักเงิน ณ ที่จาย หรือ หนังสือรับรองการได/รับ
บํานาญ จากหนวยงานต/นสังกัด
3. เอกสารจําเปนอื่นๆ ที่แสดงให/เห็นวามีภาระหนี้ที่ต/องรับสภาพหนี้ตอสหกรณ2
4. สําเนาบัตรประจําตัวผู/กู/ และผู/ค้ําประกันที่ยังไมหมดอายุ พร/อมรับรองสําเนา
5. สหกรณ2จะรับคําขอแก/ไขป9ญหาหนี้ไมเกินวันที่ 5 ของเดือน ถ/าตรงวันหยุดให/เลื่อนเปน
วันทําการแรก หากยืน่ หลังให/ถือวาเปนคําขอประนอมหนี้เดือนถัดไป

