ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยการปรับโครงสร้ างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2561
………………………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อ 59(8) และข้อ 87 (10) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด ประกอบมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 38 ครั้ งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้า ราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้ว ยการปรั บ โครงสร้ า งหนี้
ของสมาชิก พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2561”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิก บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูก่ ่อน
ใช้ระเบียบนี้ ซึ่ งมีขอ้ กาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้
หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูข้ องสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“ลูกหนี้”
หมายความว่า ผูเ้ ป็ นสมาชิกหรื อผูข้ าดจากสมาชิกภาพ
ตามข้อบังคับและยังมีหนี้ที่ตอ้ งชาระต่อ
สหกรณ์ ไม่วา่ หนี้ น้ นั เกิดจากสัญญากูเ้ งินของ
ตนเอง หรื อชาระหนี้แทนในฐานะผูค้ ้ าประกัน
ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดเวลาและ
ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อ
ดอกเบี้ย หรื อผูท้ ี่เข้ารับใช้หนี้ แทนสมาชิกผูอ้ ื่น
ที่มีหนี้เงินกูก้ บั สหกรณ์ หรื อลูกหนี้
ตามคาพิพากษา
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“การปรับโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การขยายเวลาและหรื อปรับปรุ งลดยอดเงินใน
การส่ งชาระหนี้เงินกูห้ รื อลดดอกเบี้ยลูกหนี้
ผิดนัดและหรื อผูค้ ้ าประกันที่ตอ้ งชาระหนี้
ให้สหกรณ์ หรื อการทาหนังสื อขอกูเ้ งิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่สหกรณ์
กาหนดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ข้ อ 5 สมาชิกที่จะปรับโครงสร้างหนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
5.1 เป็ นผูท้ ี่สามารถพิสูจน์ได้วา่ มีหนี้สินเป็ นจานวนมากจนไม่สามารถชาระหนี้ ได้โดยปกติ
5.2 เป็ นผูท้ ี่รับสภาพหนี้ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน
5.3 เป็ นผูท้ ี่เกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากราชการและได้รับเงินบานาญต่ากว่าอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับ
5.4 เป็ นผูท้ ี่ถูกศาลพิพากษาให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ด ขาดและอยูร่ ะหว่างการยื่นอุทธรณ์ หรื อ
ถูกหมายบังคับคดีจากเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ หรื ออายัดทรัพย์
5.5 เป็ นผู ้ที่ เ คยเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ แ ต่ ถู ก ให้ อ อกจากสมาชิ ก สหกรณ์ เนื่ อ งจากผิ ด
ข้อบังคับสหกรณ์ และถูกศาลพิพากษาให้ชาระหนี้แก่สหกรณ์
5.6 เป็ นบุคคลที่ ไม่อยู่ในเงื่ อนไขตาม ข้อ 5.1 ถึ ง ข้อ 5.5 แต่คณะกรรมการดาเนิ นการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีความจาเป็ นต้องได้รับการปรับโครงสร้างหนี้
ข้ อ 6 วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ มีดงั นี้
6.1 เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชาระหนี้ของลูกหนี้
6.2 เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้ และเป็ นการพัฒนาคุณภาพหนี้
ของสหกรณ์
ข้ อ 7 การปรับโครงสร้ างหนี้ คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ นกูจ้ ะพิจารณาปรับ
โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
7.1 รวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่เป็ นหนี้คงเหลือตามสัญญาที่ทาไว้กบั สหกรณ์ โดยขยายเวลา
ชาระหนี้ออกไปและหรื อปรับลดยอดเงินในการส่ งชาระหนี้ตามความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ แต่ละราย
การขยายระยะเวลาหรื อลดจานวนเงินงวดชาระหนี้ ดงั กล่าวตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตาม
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร อาจจะกาหนดให้มีระยะเวลาที่ลูกหนี้ ยงั ไม่ตอ้ งชาระ
คืนเงินก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ให้ลูกหนี้ ที่ขอปรับโครงสร้ างหนี้ ทาหนังสื อขอกู้เงิ นไม่เกิ นมูลหนี้ ที่รับสภาพหนี้
ในฐานะผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้ ต้องไม่ เกิ นวงเงิ น 30,000 บาท สุ ดแต่ อย่างใดจะน้อยกว่า โดยให้ส่ งเงิ นงวดช าระหนี้
ไม่เกิน 12 งวด
การจัดทาคาขอปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ และหนังสื อกูเ้ งิ นปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ ให้เป็ นไปตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
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ข้ อ 8 ให้ ค ณะกรรมการเงิ น กู้เ ป็ นผูพ้ ิ จ ารณาการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ แต่ ล ะราย โดยพิ จ ารณา
ถึ งเอกสารหลักฐานการเป็ นหนี้ ทุกประเภทของสมาชิ ก และนาเสนอผลการพิจารณาให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการอนุมตั ิ
สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กบั สหกรณ์
ส่ วนการค้ า ประกัน และการคิ ดดอกเบี้ ย เงิ น กู้ป รั บ โครงสร้ า งหนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ คณะกรรมการด าเนิ นการ
เห็นสมควร
ข้ อ 9 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้จะต้องชาระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
โดยวิธีชาระจานวนเงิ นเท่ากันทุ กเดื อน และอาจขอขยายเงิ นงวดชาระหนี้ สาหรับเงิ นกูส้ ามัญและเงิ นกูพ้ ิเศษได้
ตามที่คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเห็นสมควรเป็ นการเฉพาะราย
ข้ อ 10 สมาชิ กที่ปรับโครงสร้างหนี้ ตอ้ งมีเงิ นเดือนหัก ณ ที่จ่าย เพื่อหักเงินหุ ้นสะสม หักเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเต็มจานวน และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้ อ 11 สมาชิ ก ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ป รั บ โครงสร้ า งหนี้ ตามระเบี ย บนี้ ให้ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ เฉพาะในการกู้เ งิ น
เพื่อเหตุฉุกเฉิ นเท่านั้น ส่ วนเงินกูป้ ระเภทอื่นมิให้ได้รับสิ ทธิ ในการกูท้ ุกประเภทจนกว่าจะชาระหนี้ได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนด หรื อมีมติคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป หากคณะกรรมการดาเนิ นการมี มติ ให้กู้เงิ น
ครั้งใหม่ได้จะต้องนาเงินต้นจากการปรับโครงสร้ างหนี้ ที่เหลื อมารวมกับสัญญาที่ขอกูใ้ หม่ และให้ถือว่าการปรับ
โครงสร้างหนี้สิ้นสุ ดลง
การกู้เงิ นตามวรรคก่ อน ให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 หรื อระเบียบเงินกูฉ้ บับแก้ไขเพิ่มเติมที่จะมีข้ ึนในภายหน้า
ข้ อ 12 การกาหนดวิธีการที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจที่จะกาหนด
วิธีการหรื อตีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามระเบียบนี้
ข้ อ 13 สมาชิ กคนหนึ่ งสามารถใช้สิทธิ ปรับโครงสร้ างหนี้ ตามระเบียบนี้ ได้เพียงครั้งเดี ยวเท่านั้น
การปรั บโครงสร้ า งหนี้ ไ ม่ไ ด้ระงับซึ่ ง สิ ท ธิ เรี ย กร้ องการดาเนิ นคดี การเรี ยกร้ องให้ช าระหนี้ ตามกฎหมายและ
สิ ทธิ อื่นอันพึงมีต่อลูกหนี้ของสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุอนั ควรให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 14 สมาชิ กที่ ปรับโครงสร้ างหนี้ หากผิดนัดไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามสัญญาจะถื อว่าผิดนัด
ชาระหนี้ท้ งั หมดและยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทนั ทีโดยมิตอ้ งบอกกล่าว
ข้ อ 15 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรี รุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฎิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

