ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรประนอมหนี้ พ.ศ. 2550
------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9) และ
ข้อ 96(10) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการประนอมหนี้ พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การประนอมหนี้
พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การประนอมหนี้
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบ
อื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
หมวด 1
ข้อกำหนดทั ่วไป
ข้อ 5 การประนอมหนี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เป็นผูว้ นิ ิจฉัยให้ประนอมหนี้แทนคณะกรรมการก็ได้และให้แจ้งคณะกรรมการทราบ
ข้อ 6 สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิขอประนอมหนี้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกทีร่ บั สภาพหนี้ในฐานะผูค้ ้าประกัน
(2) เป็นสมาชิกทีร่ บั สภาพหนี้ในฐานะของคูส่ มรส หรือบุคคลในครอบครัว
(3) เป็นสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ และได้รบั เงิน
บานาญต่ากว่าอัตราเงินเดือนเดิมทีไ่ ด้รบั
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(4) เป็นสมาชิกทีถ่ กู คาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และอยูร่ ะหว่างการยืน่ อุทธรณ์
(5) เป็นสมาชิกทีไ่ ม่อยูใ่ นเงื่อนไขตาม (1) – (4) แต่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเห็นว่ามีความจาเป็นต้องได้รบั การประนอมหนี้
ข้อ 7 การยืน่ ขอประนอมหนี้ สมาชิกทีป่ ระสงค์ขอประนอมหนี้จะต้องยืน่ คาขอต่อสหกรณ์
โดยมีเอกสารดังนี้
(1) แบบคาขอตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
(2) หนังสือรับรองเงินได้รายเดือน ทีแ่ สดงรายการหักเงิน ณ ทีจ่ ่าย ย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 เดือน
(3) เอกสารจาเป็นอื่น ๆ ทีแ่ สดงว่ามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งรับภาระ
ข้อ 8 สมาชิกต้องมายืน่ คาขอประนอมหนี้ดว้ ยตนเอง และสามารถยืน่ คาขอประนอมหนี้ได้
ทุกวันทีส่ หกรณ์เปิดทาการ
หมวด 2
หลักเกณฑ์กำรพิ จำรณำ
ข้อ 9 ในการประนอมหนี้ สหกรณ์กาหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังนี้
(1) ให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ ผ่ี จู้ ดั การมอบหมายพิจารณาสอบสวน เพื่อหาข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงจากสมาชิกทีย่ น่ ื คาขอประนอมหนี้
(2) ให้ผจู้ ดั การรวบรวมคาขอ เสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั
มอบหมายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
(3) สหกรณ์จะขยายระยะเวลาการส่งชาระหนี้ให้ได้รวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสีง่ วด
ข้อ 10 สหกรณ์จะทาการปรับปรุงข้อมูลตามข้อตกลงในการประนอมหนี้ของสมาชิกรายนัน้
ต่อเมื่อมีการจัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องสมบูรณ์แล้ว
หมวด 3
ดอกเบีย้ เงินกู้ประนอมหนี้
ข้อ 11 ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูส้ ญ
ั ญาประนอมหนี้ ในอัตราทีส่ งู กว่าการให้เงินกูส้ ามัญปกติ
และจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 12 ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 4
สิ ทธิ และกำรจำกัดสิ ทธิ
ข้อ 13 สิทธิ
(1) สมาชิกรายหนึ่งมีสทิ ธิได้รบั การประนอมหนี้เพียงปีละ 1 ครัง้
(2) ให้ได้รบั สิทธิในการค้าประกันสมาชิกรายอื่นได้ตามปกติ
(3) ให้ได้รบั สิทธิการกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ หากมีเงินได้รายเดือนเหลือตามเกณฑ์
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ทีจ่ ะได้รบั สิทธิ
ข้อ 14 การจากัดสิทธิ
(1) สหกรณ์สงวนสิทธิ ์ในการจ่ายเงินปนั ผล และเฉลีย่ คืน หากสมาชิกรายใดมี
ดอกเบีย้ หรือเงินอื่นทีค่ งค้างกับสหกรณ์
(2) สิทธิการกูเ้ งินสามัญ หรือเงินกูพ้ เิ ศษ ย่อมถูกระงับไปจนกว่าจะขอยกเลิก การ
ประนอมหนี้
(3) สมาชิกจะได้สทิ ธิการกูเ้ งินสามัญในวงเงินกูใ้ หม่ จะต้องผ่อนชาระหนี้ให้เป็น
ปกติไม่น้อยกว่า 3 งวด ภายหลังการขอยกเลิกการประนอมหนี้
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการ มีอานาจอนุมตั ยิ กเลิกการประนอมหนี้ ทีส่ มาชิกร้องขอ และ
รายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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