
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 

ว่ำด้วยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้และกำรแก้ไขหนีด้้อยคุณภำพ 

พ.ศ. 2558 

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

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท าให้สมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหารายไดไ้ม่คงท่ี จึงก่อให้เกิดปัญหาใน

การส่งเงินช าระหน้ี ก่อใหเ้กิดปัญหาดอกเบ้ียคา้ง ส่งผลท าใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บรายไดท่ี้ควรจะไดรั้บ  และท า

ใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีเสียไดอ้ยา่งจริงจงั 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั ขอ้ 74 (7) และ ขอ้ 103 (13) 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 7 ประจ าปี 2558 ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี  21  ตุลาคม 2558  

ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั วา่ดว้ยการปรับโครงสร้างและการแกไ้ขหน้ีดอ้ย

คุณภาพ พ.ศ. 2558 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบ  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั วา่ดว้ยการปรับโครงสร้าง

หน้ีและการแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพ พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี    22 ตุลาคม  2558  เป็นตน้ไป   

 ขอ้ 3   บรรดา  ระเบียบ มติ ประกาศ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบติัอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหถื้อ

ใชร้ะเบียบน้ีแทน  

 ขอ้ 4   ในระเบียบน้ี 

 “สหกรณ์”     หมายถึง  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั  

 “คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 “ประธานกรรมการ”    หมายถึง   ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์

จ ากดั   

 “ผูจ้ดัการ”     หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 “ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย”    หมายถึง   คระกรรมการเงินกู ้ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

“ลูกหน้ี”      หมายถึง  สมาชิกท่ีเป็นหน้ีเงินกูก้บัสหกรณ์ หรือผูท่ี้เขา้รับใชห้น้ีแทนสมาชิกท่ีมีหน้ีอยู่

กบัสหกรณ์ 

 

 



หมวด 1 

ข้อก ำหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 5   วตัถุประสงคข์องการปรับโครงสร้างหน้ีและการแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

(1) เพื่อผอ่นคลายภาระหนกัในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

(2) เพื่อช่วยพฒันาขีดความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี และเป็นการพฒันาคุณภาพ

หน้ีของสหกรณ์ 

 ขอ้ 6   ลูกหน้ีท่ีคณะกรรมการเห็นควรใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตอ้งเป็นลูกหน้ีท่ีมีหน้ีกบัสหกรณ์ และมีปัญหา

การส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ตรงตามสัญญาเงินกู ้โดยเป็นลูกหน้ีท่ีกูป้ระเภทเงินกูพ้ิเศษซ่ึงมีอสังหาริมทรัพยเ์ป็น

หลกัประกนัหน้ี 

 อน่ึง คณะกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ไดด้ าเนินการติดตามหน้ีจากลูกหน้ี พร้อมทั้งพิจารณา

กระแสเงินสดของลูกหน้ีแลว้ปรากฏวา่มีรายไดค้งเหลือสุทธิไม่เพียงพอช าระหน้ี  

 ขอ้ 7   ลูกหน้ีท่ีขอท าการปรับโครงสร้างหน้ี จะตอ้งยืน่ค  าขอปรับโครงสร้างหน้ีตามแบบท่ีสหกรณ์

ก าหนด 

หมวด 2 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

 

 ขอ้ 8   การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ี

วธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) รวมตน้เงินเป็นหน้ีคงเหลือตามบญัชีท่ีมีอยูทุ่กบญัชี แลว้ขยายระยะเวลาช าระหน้ี

ออกไปตามความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี  

(2) รวมดอกเบ้ียเงินกู ้ท่ียงัไม่ไดช้ าระทุกสัญญาท่ีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนัเป็นตน้เงินแลว้ขยายเวลา

ช าระหน้ีออกไป  

ขอ้ 9  การคิดอตัราดอกเบ้ียใหคิ้ดดงัน้ี 

(1) สัญญาเงินกูต้าม ขอ้ 8 (1) ให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเดิม กรณีมีหลายสัญญาให้

ยดึถือตามอตัราดอกเบ้ียสัญญาท่ีมีตน้เงินมากท่ีสุด 

(2) สัญญาเงินกูต้ามขอ้ 8 (2) คณะกรรมการจะไม่คิดอตัราดอกเบ้ียก็ได ้หรือ ตามแต่

ดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 



ขอ้ 10  ระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้

(1) สัญญาเงินกู ้ตามขอ้ 8 (1) ให้ช าระไดไ้ม่เกิน 360 งวด โดยอายขุองผูกู้ต้อ้งไม่เกิน 70 ปี 

(2) สัญญาเงินกู ้ตามขอ้ 8 (2) ให้ช าระไดไ้ม่เกิน 120 งวด แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1,000 บาท  

ขอ้ 11  วงเงินกู ้หลกัประกนัเงินกู ้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 

2558 โดยอนุโลม เวน้แต่เร่ืองทุนเรือนหุ้นนั้นหา้มมิใหห้กัสมาชิกเพิ่ม 

อน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีใหค้ณะกรรมการมีอ านาจในการปรับเพิ่มราคาประเมินของ

หลกัประกนัไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น หรือสมาชิกผูกู้ส้ามารถน าอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน ไดแ้ก่ พทัลุง 

สตูล นครศรีธรรมราช มาเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมได ้

ขอ้ 12  ในการท าสัญญาเงินกูใ้หม่ตามขอ้ 8 นั้น ใหส้หกรณ์ด าเนินการจดัท าสัญญาเงินกูพ้ร้อมทั้งจด

จ านองหลกัประกนั ณ ส านกังานท่ีดิน โดยใหห้ลกัประกนัดงักล่าวจ านองตามมูลหน้ีทั้ง 2 สัญญารวมกนั 

ขอ้ 13  ลูกหน้ีท่ีท าการปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ หา้มมิใหกู้เ้งินประเภทอ่ืนเวน้แต่ไดช้ าระหน้ี

ติดต่อกนัเกินกวา่ 6 งวด โดยใหมี้สิทธ์ิกูป้ระเภทเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินไดว้งเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

ขอ้ 14  กรณีลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามท่ีตกลงไวใ้นการปรับโครงสร้างหน้ี ให้คณะกรรมการ

พิจารณาด าเนินการตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

 

หมวด 3 

กำรแก้ไขหนีด้้อยคุณภำพ 

 

ขอ้ 15  หน้ีดอ้ยคุณภาพ มีความหมายดงัน้ี 

(1) หน้ีท่ีทางสหกรณ์ด าเนินการแกไ้ขหน้ีแลว้ ยงัไม่สามารถพฒันาเป็นหน้ีท่ีดีได ้ 

(2) หน้ีท่ีสหกรณ์ไดด้ าเนินการฟ้องร้องเรียกคืนเงินกูแ้ลว้ ไดมี้การท าสัญญา

ประนีประนอมท่ีศาล หรือศาลมีค าพิพากษา แต่ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีได ้

(3) หน้ีท่ีสหกรณ์ไดด้ าเนินการบงัคบัคดี แต่ยงัไม่สามารถขายหลกัประกนัได ้

ขอ้ 16  ในการแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพใหค้ณะกรรมการด าเนินการ จดัตั้งคณะอนุกรรมการแกไ้ขหน้ี

ดอ้ยคุณภาพจ านวนไม่เกิน 5 คน โดยตอ้งเป็นอนุกรรมการเงินกูอ้ยา่งนอ้ย 2 คน  

 

 



ขอ้ 17  การแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพ คณะอนุกรรมการในการแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพจะพิจารณาแกไ้ข

หน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีโดยความยนิยอมของลูกหน้ีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) น าหลกัประกนัของลูกหน้ีช าระหน้ี โดยใหลู้กหน้ีโอนกรรมสิทธ์ิหลกัประกนัใหแ้ก่

สหกรณ์เป็นการช าระหน้ี มีเง่ือนไขใหลู้กหน้ียงัคงอาศยัอยูใ่นหลกัประกนัได ้โดย

ก าหนดใหลู้กหน้ีจ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือน โดยคณะอนุกรรมการในการแกไ้ขหน้ีดอ้ย

คุณภาพเป็นผูก้  าหนดราคาค่าเช่า พร้อมทั้งท าสัญญาเช่าให้เรียบร้อยใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 

(2) น าหลกัประกนัของลูกหน้ีช าระหน้ี โดยใหลู้กหน้ีโอนกรรมสิทธ์ิหลกัประกนัใหแ้ก่

สหกรณ์เป็นการช าระหน้ี และสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินการขายหลกัประกนัเอง  

(3) ส าหรับเง่ือนไขในการใหลู้กหน้ีซ้ือหลกัประกนัคืนใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจ

คณะกรรมการด าเนินการ 

อน่ึง ใหค้ณะอนุกรรมการในการแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพตอ้งจดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการใหท้ราบ 

ขอ้ 18  ในการใชดุ้ลยพินิจของคณะกรรมการในการแกไ้ขหน้ีดอ้ยคุณภาพนั้น ตอ้งค านึงถึงสภาพ

ของหลกัประกนั และประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์พึงจะไดรั้บเป็นส าคญั 

 ขอ้  19  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี   22 ตุลาคม  2558 

 

         

 (นายคร่ัน ทวรัีตน์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั 
        

 


