
ระเบียบ   สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย   จํากัด 

วาดวย   การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก   

พ.ศ. 2562 
 

 

     อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 74 (16)  ท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ  

 ชุดท่ี 42  ครั้งท่ี 7 /2562   เม่ือ วันท่ี 11  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562  ไดกําหนดระเบียบสหกรณการเกษตร

โพธิ์ชัย  จํากัด   วาดวย การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก  ดังตอไปนี้  

    ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   วาดวย  การปรับโครงสรางหนี้แก

สมาชิก  พ.ศ. 2562”  

    ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับ ต้ังแตวันท่ี  12  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2562    เปนตนไป 

   ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พ.ศ. 2544   และบรรดา

ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 

    ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

        สหกรณ    หมายถึง     สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        สมาชิก    หมายถึง     สมาชิกสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        ประธานกรรมการ    หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        คณะกรรมการ    หมายถึง    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        คณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก    หมายถึง    คณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ของสหกรณ

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        ผูจัดการ    หมายถึง    ผูจัดการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        ผูกู    หมายถึง    สมาชิกสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   ซ่ึงเปนผูกู เงินจากสหกรณ

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        ผูคํ้าประกัน    หมายถึง    สมาชิกสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   ท่ีเปนผูคํ้าประกันเงินกู ให กับ

สมาชิกผูกู เงินจากสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

        การปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก    หมายถึง   ลูกหนี้ผิดนัดและหรือผูคํ้าประกันท่ีตองชําระหนี้ใหแก

สหกรณขอปรับโครงสรางหนี้ตามแบบท่ีสหกรณกําหนดพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา 

        ลูกหนี้    หมายถึง    ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ลูกหนี้ผิดนัดและหรือผูคํ้าประกันท่ีตองชําระหนี้แก

สหกรณ 

      ขอ 5. ใหมีคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้แกสมาชิก  ประกอบดวย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ 

ผูจัดการ   



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการประชมุใหญ  
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 
 
 

    ขอ 6. สมาชิกหรือบุคคลท่ีมีสิทธิขอปรับโครงสรางหนี้  ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

        (1)  สมาชิกหรือบุคคลท่ีรับสภาพหนี้ ในฐานะผูกู   หรือผูคํ้าประกัน 

        (2)  สมาชิกหรือบุคคลท่ีรับสภาพหนี้นั้นจะตองเปนหนี้ของคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัว  หรือบุคคลท่ี 

ตนตองการเขามารับผิดชอบชําระหนี้ แทนลูกหนี้ ให แกสหกรณฯ 

        (3)  สมาชิกท่ีถูกศาลพิพากษาให พิทักษทรัพยเด็ดขาดและอยูระหวางการยื่นอุทธรณ 

        (4)  บุคคลท่ีเคยเปนสมาชิกแตถูกใหออกจากสมาชิกของสหกรณฯเนื่องจากผิดระเบียบขอบังคับของ

สหกรณฯและถูกศาลพิพากษาใหชําระหนี้ แกสหกรณ 

        (5)  เปนบุคคลท่ีไมอยูในเง่ือนไขตาม ขอ (1)ถึง(4)  แตคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ เห็นวามีความ

จําเปนตองไดรับการปรับโครงสรางหนี้ 

    ขอ  7.  การยื่นขอปรับโครงสรางหนี้สมาชิก หรือบุคคลท่ีประสงคขอปรับโครงสรางหนี้ จะตองดําเนินการ 

ดังนี้ 

        (1)  แบบคําขอปรับโครงสรางหนี้ท่ีสหกรณ กําหนด 

        (2)  เอกสารจําเปนอ่ืนๆ      ท่ีแสดงใหเห็นวามี ภาระหนี้ท่ีตองรับสภาพหนี้ตอสหกรณ 

    ขอ  8.  สหกรณจะรับคําขอปรับโครงสรางหนี้ไดไมเกินวันท่ี 12  ของเดือน (ถาเดือนใดตรงกับวันหยุดให

เลื่อนออกเปนวันทําการแรก      หากยื่นภายหลังใหถือวาเปนคําขอปรับโครงสรางหนี้ในเดือนถัดไป)  โดย

กําหนดวันปรับโครงสรางหนี้ในคราวประชุมคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพ่ือพิจารณา 

    ขอ 9.  สหกรณจะทําการปรับปรุงขอมูลตามขอตกลงในการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกรายนั้น ๆ   เม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติเห็นชอบแลว 

    ขอ 10.   การขยายระยะเวลาการสงชําระหนี้เงินกูทุกประเภท  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

    ขอ 11. ใหคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้เสนอรายงานผลการปรับโครงสรางหนี้   ตอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

    ขอ 12.  ผูปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีฐานะเปนผูกู  และผูคํ้าประกัน มีสิทธิกูเงินตามระเบียบสหกรณการเกษตร

โพธิ์ชัย  จํากัด  วาดวย  การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2562   ไดรับตามท่ีคณะกรรมการปรับ

โครงสรางหนี้ไดกําหนดไวในวันปรับโครงสรางหนี้  โดยสิทธ ิกูจะตองไมเกินวงเงินกูสูงสุดในขณะนั้น แตเม่ือ

คํานวณรายได หลังจากชําระหนี้แลวเงินเดือนคงเหลือไมนอยกวาตามท่ีคณะกรรมการกําหนด    

    ขอ 13.  ผูปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีฐานะเปนผูกูจะตองถูกจํากัดสิทธิ   ดังนี้ 

        (1)    สหกรณฯ สงวนสิทธิในการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน หากผูปรับโครงสรางหนี้   มีภาระ

ดอกเบี้ยหรือเงินอ่ืนใดท่ีคงคางชําระตอสหกรณ 

        (2)    สมาชิกท่ีปรับโครงสรางหนี้  ไดสงเงินงวดชําระหนี้แลวไมนอยกวา 12 งวด  ติดตอกันและมี



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการประชมุใหญ  
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เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงเพ่ิมจึงจะมีสิทธิยื่นคําขอกูเงินตามระเบียบ    วาดวย   การใหเงินกูแก

สมาชิก  ยกเวนเงินคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับโครงสรางหนี้ยื่นกูไมได 

        (3)    เม่ือผูกูไดรับการอนุมัติให กูเงินตามขอ 12 แลว ตองใหสหกรณหักเงินกูในอัตราไมนอย กวารอย

ละ 15  ของยอดหนี้ท่ีรับสภาพหนี้ไวตอคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ทันทีตองปฏิบัติตามสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้ตอสหกรณอยางเครงครัด  หากผิดนัดชําระหนี้จะถือวา ผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด ยินยอมให

สหกรณฟองรองบังคับคดีไดทันทีโดยมิตองบอกกลาว         

    ขอ 14.  ผูปรับโครงสรางท่ีมีฐานะเปนผูคํ้าประกัน ตองถูกจํากัดสิทธิดังนี้ 

        (1)    เม่ือผูคํ้าประกันไดรับการอนุมัติใหกู    ตองใหสหกรณหักเงินกูใน อัตราไมนอยกวารอย

ละ  15  ของยอดหนี้ท่ีรับสภาพหนี้ไวตอคณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้ทันที 

        (2)    ตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตอสหกรณอยางเครงครัด   หากผิดนัดชําระ 

หนี้จะถือวาผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมดยินยอมใหสหกรณ ฟองรองบังคับคดีได ทันที     โดยมิตองบอกกลาว      

    ขอ  15  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกท่ีปรับโครงสรางหนี้ ใหเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยของ

เงินกูประเภทนั้นๆ      

    ขอ 16.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   มีอํานาจในการตีความวินิจฉัย

เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

    ขอ 17.  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

     (นายหนู  กมลสินธ) 

      ประธานกรรมการ                                            

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

 




