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ระเบียบ  

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย 

การปรับปรุงโครงสรางหนี ้พ.ศ. 2551 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 74.(8) ขอ 100.(8) แหงขอบังคับรานสหกรณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดท่ี 26/2551 ครั้งท่ี 7/2551 วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี ้พ.ศ. 2551 ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2551” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2549) 

บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้

แทน 

ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”    หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 “คณะกรรมการดําเนินการ”   หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ 

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 “สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  

   จํากัด   

 “ลูกหนี้”    หมายถึง สมาชิกท่ีมีหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสินคากับ

   สหกรณ หรือผูท่ีเขารับใชหนี้แทนสมาชิกท่ีมี

   หนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสินคากับสหกรณ   

ขอ 5. วัตถุประสงคของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีดังนี้ 

 (1) เพ่ือผอนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของลูกหนี้ 

 (2) เพ่ือชวยพัฒนาหรือปรับปรุงหรือฟนฟูการประกอบอาชีพของลูกหนี้ 

 (3) เพ่ือชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และเปนการพัฒนาคุณภาพหนี้    

ของสหกรณ 
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ขอ 6. การปรับโครงสรางหนี้ สหกรณจะปรับปรุงโครงสรางหนี้เฉพาะลูกหนี้ของสหกรณตาม

ความหมายท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้เทานั้น 

ขอ 7. ลักษณะหนี้ท่ีจะนํามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีดังนี้ 

 กําหนดใหนําหนี้จากบัญชีของลูกหนี้มาปรับปรุงโครงสรางหนี้เฉพาะสินคาเชื่อ ยกเวนหนี้ท่ีลูกหนี้

ไดรับสิทธิพิเศษ เหนือหนี้ท่ีสหกรณไดรับเงินคาบริหารโครงการ โดยหนี้ท่ีจะปรับปรุงโครงสรางหนี้ตองมี

ลักษณะดังนี้ 

 (1) เปนหนี้ท่ีลูกหนี้ มีอยูกับสหกรณเทานั้น 

 (2) หนี้ท่ีมีอยูเปนภาระหนัก โดยพิจารณางบกระแสเงินสดของลูกหนี้แลว ปรากฏวามีรายได

คงเหลือสุทธิไมเพียงพอชําระหนี้ 

 (3) หนี้นั้นเปนภาระหนักเกิดจากเหตุสุจริต และจําเปน  ไดแกสาเหตุจากภัยธรรมชาติ หรือ

ภัยพิบัติ และสาเหตุจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

ขอ 8. ลักษณะของลูกหนี้ท่ีจะปรับโครงสรางหนี้ ไดนั้นตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (1) ยังทําการประกอบอาชีพไดตามปกติ 

 (2) มีความซ่ือสัตยสุจริต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และใหความรวมมือกับสหกรณ

ดวยดีมาตลอด 

 (3) มีความตั้งใจ และมีแผนปรับปรุงฟนฟูเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

 (4) สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

           ขอ 9. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแก

ลูกหนี้ตามหลักวิธีการดังนี้ไปนี้ 

 (1) รวมตนเงินเปนหนี้คงเหลือตามบัญชีท่ีมีอยู แลวขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไปตาม

ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย การขยายเวลาดังกลาวตามวรรคแรกดังกลาว กําหนดใหมี

ระยะเวลาท่ีลูกหนี้ยังไมตองชําระคืนเงินตน แตไมเกิน 48 งวด หรือไมเกิน 4  ป 

 (2) รวมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับท่ียังไมไดชําระตามบัญชีท่ีมีอยูเขาดวยกันเปนตนเงินแลว

ขยายเวลาชําระหนี้ออกไปตามความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูแตละราย  โดยไดรับคํายินยอมจากลูกหนี้ผู

ขอปรับโครงสรางหนี้ 

  ในกรณีท่ีจําเปนและเห็นสมควร คณะกรรมการดําเนินการจะงดคิดเบี้ยปรับท่ียังไมไดชําระท่ีมีอยู

ท้ังหมดหรือบางสวนก็ได 

 (3) การจัดทําคําขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ และหนังสือปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหเปนไปตาม

แบบท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 10. ระยะเวลาชําระคืนเงิน หนี้สินเพ่ือปรับปรุงโครงสรางหนี้ ระยะเวลาชําระคืนตองไมเกิน 48 

งวดหรือ 4 ป นับแตวันอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ขอ 11. อัตราดอกเบี้ย 

 (1) เงินตนท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยการรวมดอกเบี้ยและคาเบี้ยปรับเดิมตาม

ขอ 8.(2) ใหคิดอัตรารอยละ 13 ตอป 
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  กรณีลูกหนี้ผูปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมชําระคืนเงินตนตามวรรคแรกท้ังหมดหรือบางสวนใหแก

สหกรณ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือปรับปรุงโครงสรางหนี้ และคณะกรรมการดําเนินการเห็น สมควร

ใหมีการเรียกดอกเบี้ยของเงินตนปรับปรุงโครงสรางหนี้ สหกรณจะเรียกดอกเบี้ยสําหรับเงินท่ีมิไดชําระตาม

กําหนดในอัตรารอยละ 15 ตอปและสหกรณจะเรียก คาเบี้ยปรับสําหรับเงินสวนท่ีมิไดชําระตามกําหนดนั้น ใน

อัตรารอยละ 5 นับตั้งแต ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ 

 (2) ลูกหนี้ผูปรับโครงสรางหนี้ประสบความเสียหายอันเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติหรือภัย

พิบัติตาง ๆ หรือประสบเหตุอยางอ่ืนท่ีลูกหนี้มิไดกอใหเกิดข้ึนเอง โดยมิไดประมาทเลินเลอใหคณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจ งดเรียกดอกเบี้ยเพ่ิมและเบี้ยปรับ ไดตามพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ 12. ใหสหกรณจัดทําสัญญาเชาซ้ือและสัญญาคํ้าประกันใหมโดยแนบสัญญาเชาซ้ือและคํ้าประกัน

ชุดเดิม หลักประกันหนี้สินเพ่ือปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหใชหลักประกัน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

รวมกันตามลําดับดังนี้ 

 (1) อสังหาริมทรัพยท่ีไมไดจํานองไวกับเจาหนี้รายอ่ืน ๆ นํามาจํานองเปนหลักประกัน โดย

คณะกรรมการไดสอบสวนเปนท่ีพอใจวาอสังหาริมทรัพยนั้นมีราคาตลาดตามท่ีคณะกรรมการการดําเนินการ

ประเมิน ณ ปจจุบันไมนอยกวา 2 เทา ตองจัดหาอสังหาริมทรัพยจํานองเพ่ิมเติม หากเงินตนท่ีขอปรับปรุง

โครงสรางหนี้ กรณีราคาประเมินนอยกวา 2 เทา ตองจัดหาอสังหาริมทรัพยจํานองเพ่ิมเติม หากสามารถจัดหา

ได อนุโลมใหใชหลักประกันดังกลาวได ท้ังนี้ราคาตลาดท่ีคณะกรรมการประเมิน ณ ปจจุบันตองไมนอยกวา

จํานวนหนี้เงินตนท่ีขอปรับปรุงหนี้ 

 (2)  สมาชิกสหกรณหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา

สมควรทําหนังสือรับรองผิดอยางลูกหนี้รวมอยางนอย 1 คน โดยจํานวนหนี้เงินตนเดิมของลูกหนี้แตละรายตอง

ไมเกิน 80,000.00 บาท 

 (3) สมาชิกสหกรณหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา

สมควรเปนผูคํ้าประกันอยางนอย 2 คนโดยจํานวนหนี้เงินตนเดิมของลูกหนี้แตละรายตองไมเกิน 80,000.00 

บาท 

ขอ 13. คณะกรรมการดําเนินการ และผูจัดการสหกรณ เปนคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้มี

หนาท่ีพิจารณาสอบสวนใหความเห็นชอบและอนุมัติ ในการขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสมาชิกแตละรายไป 

ขอ 14. ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตองมีหนังสือเชิญผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สหกรณตั้งอยูเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง 

ขอ 15. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีดังนี้ 

   (1) พิจารณากลั่นกรอง ลูกหนี้ท่ีสมควรจะไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

   (2) พิจารณาประนีประนอม เพ่ิมเติมเง่ือนไขหนี้ ตามท่ีเห็นสมควร 

   (3) วิเคราะหความเปนไปไดในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ 

   (4) พิจารณาแนวทางการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ใหมีคุณภาพเปนไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีกําหนด 



67 

 

   (5) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ

ปรับปรุงโครงสรางหนีข้องสมาชิกสหกรณ 

   (6) ติดตาม กํากับ ควบคุม และแกไขปญหาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสหกรณให

สอดคลองกับการบริหารหนี้คางของสหกรณ 

ขอ 16. กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ เชน การสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การรับรู

รายได และการเรียกคืนเงินกูใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ 

 ขอ 17. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

   
(นายอุดร  รัตนคํานวณ) 

ประธานกรรมการ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 

 


