ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยการเร่ งรัดติดตามหนี้ค้างชาระสหกรณ์ พ.ศ. 2561
*********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อ 59(8) และ 87(10) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด พ.ศ. 2543 และมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการเร่ งรัดติดตามหนี้คา้ งชาระสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วย
การเร่ งรัดติดตามหนี้คา้ งชาระสหกรณ์ พ.ศ. 2561”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“ข้อบังคับ”
หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
พ.ศ.2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
“คณะกรรมการดาเนินการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย” หมายความว่า คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
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“ลูกหนี้”

หมายความว่า

สมาชิกที่มีหนี้เงินกูก้ บั
สหกรณ์ ห รื อ ผู ้ที่ รั บ ช าระหนี้
แทน หรื อผูท้ ี่มีภาระชาระหนี้
แทนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้
ทุกประเภทกับสหกรณ์

ข้ อ 4 วัตถุประสงค์ของการเร่ งรัดติดตามหนี้คา้ งชาระสหกรณ์ มีดงั นี้
(1) เพื่อให้สมาชิกไม่มีหนี้คา้ งชาระกับสหกรณ์
(2) เพื่อให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบในการชาระหนี้
(3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามหนี้ให้มีประสิ ทธิภาพ
(4) เพื่อให้สหกรณ์เกิดความมัน่ คง
(5) เพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ
(6) เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนแก่สหกรณ์
หมวด 1
มาตรการเร่ งรัดและติดตามหนีค้ ้ างชาระ
ข้ อ 5 เมื่อเกิดกรณี ที่ลูกหนี้มีการผิดนัดชาระหนี้แก่สหกรณ์ให้ดาเนิ นการเร่ งรัดติดตามหนี้ ดังนี้
1. กรณี ผกู ้ ผู้ ดิ นัดชาระหนี้ โดยมิใช่เหตุที่เกิดจากการออกจากราชการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 เมื่อผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินและ/หรื อดอกเบี้ยให้สหกรณ์
มี ห นัง สื อ บอกกล่ า วการผิด นัด ช าระหนี้ ไปยัง ผูก้ ู้แ ละผูค้ ้ า ประกัน ภายใน 30 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ผูก้ ู้ผิ ด นัด
โดยในหนังสื อบอกกล่ าวให้แจ้งไปด้วยว่าให้ผูก้ ู้ติดต่อเพื่อนาเงิ นมาชาระหนี้ ภายใน 7 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
ได้ รั บ หนั ง สื อ
1.2 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาให้ผกู ้ ชู้ าระหนี้ ตามข้อ 1.1 แล้ว ผูก้ ูย้ งั ไม่ชาระหนี้
ภายในกาหนด และหากผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระเงิ นงวดชาระหนี้ 2 งวดติดต่อกันหรื อผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชาระหนี้
ถึงสามคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อบอกกล่าวการผิดนัดชาระหนี้ ไปยังผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน โดยให้ผกู ้ ูช้ าระหนี้
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อบอกกล่ าว กรณี ดงั กล่ าวหากสหกรณ์ เห็ นว่าผูก้ ู้รายดังกล่ าวยังมี
ความสามารถที่จะชาระหนี้ ได้ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาความสามารถในการ
ชาระหนี้ ของผูก้ ู้ หรื อหากสหกรณ์เห็นว่าผูก้ รู้ ายดังกล่าวมีเหตุสมควรที่จะให้ออกจากสมาชิ กตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ให้ ร ายงานคณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและน าเสนอคณะกรรมการด าเนิ น การ
เพื่อพิจารณาลงมติ
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หากคณะกรรมการดาเนิ นการมีมติ ใ ห้ผูก้ ู้ออกจากสมาชิ ก สหกรณ์ ให้ส หกรณ์
นาทุ น เรื อ นหุ ้น เงิ น ฝาก หรื อ เงิ น อื่ นใดที่ ผูก้ ู้มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จากสหกรณ์ ม าช าระหนี้ หากยัง มี หนี้ ของผูก้ ู้
เหลื อ อยู่ ให้ ส หกรณ์ แ จ้ง เป็ นหนัง สื อ ไปยัง ผู ้ค้ า ประกัน ทราบว่ า ผูค้ ้ า ประกัน จะต้อ งช าระหนี้ แทนผู ้กู้
ตามจานวนที่ ส หกรณ์ ไ ด้แจ้ง ไป ทั้ง นี้ ต้องให้เวลาผูค้ ้ า ประกันไม่ น้อยกว่า 30 วัน นับ แต่ วนั ที่ ได้รับ แจ้ง
เป็ นหนังสื อ หรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
2. กรณี ผกู ้ อู้ อกจากราชการ โดยไม่ได้รับบานาญ หรื อบาเหน็จรายเดือน ให้ดาเนินการ
ดังนี้
2.1 เมื่อผูก้ ผู้ ิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินและ/หรื อดอกเบี้ยให้สหกรณ์
มี ห นัง สื อ บอกกล่ า วการผิด นัด ช าระหนี้ ไปยัง ผูก้ ู้แ ละผูค้ ้ า ประกัน ภายใน 30 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ผูก้ ู้ผิ ด นัด
โดยในหนังสื อบอกกล่าวให้แจ้งไปด้วยว่าให้ผกู ้ ตู้ ิดต่อเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อบอกกล่าว
2.2 ให้สหกรณ์ แจ้งเป็ นหนังสื อถึง กองบริ หารทรัพยากรบุคคล และส่ วนบริ หาร
ทัว่ ไปแต่ละพื้นที่โดยเร็ ว เพื่อดาเนิ นการให้มีการนาเงิ นบาเหน็ จปกติ หรื อเงิ นอื่ นใดที่ สมาชิ กผูก้ ู้มีสิทธิ
ได้รับจากทางราชการมาชาระหนี้ให้สหกรณ์ ตามข้อสัญญาในหนังสื อสัญญากูเ้ งิน
2.3 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาให้ผกู ้ ชู้ าระหนี้ ตามข้อ 2.1 แล้ว ผูก้ ูย้ งั ไม่ชาระหนี้
ภายในกาหนด และหากผูก้ ผู้ ิดนัดชาระเงินงวดชาระหนี้ 2 งวดติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชาระหนี้
ถึงสามคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อบอกกล่าวการผิดนัดชาระหนี้ ไปยังผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน โดยให้ผกู ้ ชู้ าระหนี้
โดยเร็ ว ทั้งนี้ ให้ผกู ้ ูช้ าระหนี้ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อบอกกล่าว กรณี ดงั กล่าวหากสหกรณ์
เห็ น ว่า ผูก้ ู้ร ายดัง กล่ า วมี ท างที่ จ ะช าระหนี้ ได้ใ ห้ น าเสนอคณะอนุ ก รรมการด้า นกฎหมายเพื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูก้ ู้ หรื อหากสหกรณ์เห็นว่าผูก้ รู้ ายดังกล่าวมีเหตุสมควรที่จะให้ออกจาก
สมาชิ กตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้รายงานคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายและนาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อพิจารณาลงมติ
หากคณะกรรมการดาเนิ นการมีม ติ ใ ห้ผูก้ ู้ออกจากสมาชิ ก สหกรณ์ ให้ส หกรณ์
น าทุ น เรื อนหุ ้ น เงิ น ฝาก หรื อ เงิ น อื่ น ใดที่ ผู ้กู้มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ จากสหกรณ์ ม าช าระหนี้ หากยัง มี ห นี้ ของ
ผูก้ ู้เหลื ออยู่ ให้ส หกรณ์ แจ้ง เป็ นหนัง สื อไปยัง ผูค้ ้ า ประกันทราบว่า ผูค้ ้ า ประกันจะต้องช าระหนี้ แทนผูก้ ู้
ตามจานวนที่ ส หกรณ์ ไ ด้แจ้ง ไป ทั้ง นี้ ต้องให้เวลาผูค้ ้ า ประกันไม่ น้อยกว่า 30 วัน นับ แต่ วนั ที่ ได้รับ แจ้ง
เป็ นหนังสื อ หรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
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กรณี ที่ ก องบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และส่ ว นบริ ห ารทั่ว ไปแต่ ล ะพื้ น ที่ หรื อ
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีหน้าที่จ่ายเงินแจ้งว่า ผูก้ มู้ ีเงินที่มีสิทธิ ได้รับจากทางราชการและจะจ่ายให้สหกรณ์ ให้สหกรณ์
ชะลอการเรี ยกเก็บหนี้จากผูค้ ้ าประกันไว้ก่อน แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิ น 60 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
มีมติให้ผกู ้ อู้ อกจากสมาชิกสหกรณ์
3. กรณี ผกู ้ ถู้ ึงแก่ความตาย ให้ดาเนินการ ดังนี้
เมื่ อ สหกรณ์ ไ ด้ ท ราบว่ า ผู ้กู้ถึ ง แก่ ค วามตาย ให้ เ สนอเรื่ องต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนิ นการเพื่ อให้นาทุ นเรื อนหุ ้น เงิ นปั นผล เงิ นเฉลี่ ยคื น เงิ นทุ นสวัส ดิ ก ารสงเคราะห์ เงิ นค่ า สิ นไหม
ประกันกลุ่ม (ถ้ามี) หักชาระหนี้ ของผูก้ ู้ตามข้อ 38 ข้อ 44 และข้อ 45 แห่ งข้อบังคับของสหกรณ์ หากเงิ น
ดังกล่าวไม่พอชาระหนี้ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ให้สหกรณ์แจ้งกองบริ หารทรัพยากรบุคคล และส่ วนบริ หารทัว่ ไปแต่ละพื้นที่
เพื่อดาเนินการให้ทายาท หรื อบุคคลซึ่ งสมาชิ กผูก้ ทู้ ี่ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงิน
บาเหน็ จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็ จบานาญข้าราชการ หรื อบาเหน็จตกทอดตามระเบี ยบว่าด้วย
บาเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี และเงิ นอื่นใด ที่ทายาทมีสิทธิ ได้รับจากทางราชการ ยินยอมให้นาเงิ นดังกล่าว
ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์
3.2 เมื่อดาเนินการตามข้อ 3.1 แล้ว ยังมีหนี้ ของผูก้ เู้ หลืออยู่ ถ้าผูก้ ทู้ ี่ถึงแก่ความตาย
มีเงินฝากและดอกเบี้ยไว้กบั สหกรณ์ ให้สหกรณ์หกั เงินดังกล่าวชาระหนี้
หากสมาชิ ก ผู ้กู้ ที่ ถึ ง แก่ ค วามตายเป็ นสมาชิ ก กบข. หรื อ กสจ. ให้ ส หกรณ์
ดาเนิ นการให้ทายาทหรื อบุ ค คลซึ่ งสมาชิ กผูก้ ู้ที่ถึง แก่ ค วามตายได้แสดงเจตนาให้เป็ นผูม้ ีสิ ทธิ ไ ด้รับเงิ น
ดังกล่าวตกลงยินยอมให้นาเงินที่ได้รับจาก กบข. หรื อ กสจ. มาชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์
3.3 เมื่อสหกรณ์ ได้รับเงิ นดังกล่าวข้างต้นชาระหนี้ แล้ว หากยังมี หนี้ คงเหลื อให้
สหกรณ์ ตกลงกับทายาทเพื่อให้ชาระหนี้ ที่เหลื อแทนสมาชิ กผูก้ ู้ที่ถึงแก่ ความตายทั้งจานวน กรณี ทายาท
มีเหตุ จาเป็ นขอชาระหนี้ บางส่ วนหรื อขอผ่อนชาระหนี้ เป็ นรายงวด ให้ สหกรณ์ รายงานคณะอนุ กรรมการ
ด้านกฎหมายและนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป
3.4 เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การมี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ล้ว ให้ ส หกรณ์ แ จ้ง ให้ ท ายาท
มาทาสัญญารับสภาพหนี้ผอ่ นชาระไว้ต่อสหกรณ์ โดยให้ผคู ้ ้ าประกันรายเดิมตกลงด้วยในการผ่อนเวลาชาระ
หนี้น้ นั
3.5 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 แล้ว ยังมีหนี้คา้ งคงเหลืออยู่ หรื อกรณี
ทายาทเพิกเฉยปฏิเสธการชาระหนี้แทนสมาชิกผูก้ ทู้ ี่ถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์มีหนังสื อเรี ยกให้ทายาทของ
ผูก้ ทู้ ี่ถึงแก่ความตายชาระหนี้คืนให้แก่สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ระบุในหนังสื อดังกล่าว
3.6 เมื่ อ พ้น ระยะเวลาตามข้อ 3.5 แล้ว ทายาทเพิ ก เฉยปฏิ เ สธไม่ ช าระหนี้
ให้สหกรณ์แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันชาระหนี้ แทนสมาชิ กผูก้ ู้ ที่ถึงแก่ความตายตามจานวนหนี้ คงเหลือและไม่เกิน
วงเงินที่ระบุในหนังสื อสัญญาค้ าประกัน
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3.7 กรณี ผูค้ ้ าประกันยินยอมชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ ให้สหกรณ์ รับชาระหนี้ ท้ งั จานวน
ตามวงเงิ นค้ าประกัน หรื อดาเนิ นการเพื่อหักเงินเดือนของผูค้ ้ าประกันมาผ่อนชาระหนี้ ตามหนังสื อสัญญา
ค้ า ประกัน หากผูค้ ้ า ประกันไม่ ยิ น ยอมช าระหนี้ แ ทน ให้ ส หกรณ์ ด าเนิ นการฟ้ องร้ อ งคดี ต ามกฎหมาย
กับผูค้ ้ าประกัน และทายาทสมาชิ กผูก้ ู้ที่ถึงแก่ความตายภายในอายุความมรดก 1 ปี นับแต่วนั ที่สมาชิ กผูก้ ู้
ถึงแก่ความตาย
3.8 เมื่ อ คดี ข้ ึ น สู่ ศ าล หากศาลให้ โ จทก์ แ ละจ าเลยเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ท าสั ญ ญา
ประนี ป ระนอมยอมความ ซึ่ ง ถ้า ตกลงกันได้ ศาลจะมี ค าพิ พ ากษาตามสั ญญาประนี ป ระนอมยอมความ
หากไม่สามารถดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดเป็ นประการใดก็ให้ดาเนิ นการตาม
คาพิพากษาต่อไป
เพื่ อเป็ นการรั ก ษาสิ ทธิ ป ระโยชน์ข องสหกรณ์ เ รื่ อ งอายุค วาม แม้ผูค้ ้ า ประกัน
จะยินยอมผ่อนชาระหนี้ กบั สหกรณ์ แทนผูก้ ูท้ ี่ถึงแก่ความตายอยู่ก็ตาม หากใกล้ครบกาหนดอายุความ 1 ปี
นับ แต่ วนั ที่ ส มาชิ ก ผูก้ ู้ถึ ง แก่ ค วามตาย ให้ ส หกรณ์ ดาเนิ นการตั้ง ฐานสิ ท ธิ ฟ้ องทายาทของสมาชิ ก ผูก้ ู้ที่
ถึ งแก่ ความตายและผูค้ ้ าประกัน เพื่อป้ องกันมิให้หนี้ ขาดอายุความและเพื่อมิให้ผคู ้ ้ าประกันยกอายุความ
มาเป็ นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามข้อสัญญาในหนังสื อค้ าประกัน เว้นแต่ก่อนมีการฟ้ องคดีถา้ ผูค้ ้ าประกันรายใด
ได้ยนิ ยอมทาสัญญารับสภาพหนี้ผอ่ นชาระไว้เป็ นหลักฐานกับสหกรณ์แล้ว ก็มิตอ้ งฟ้ องคดีกบั ผูค้ ้ าประกันนั้น
การส่ งหนังสื อเตือนนั้น ให้นาส่ งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรั บ หรื อ จะให้
เจ้าหน้าที่นาไปส่ งด้วยตนเองก็ได้
เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี สมาชิ กที่เป็ นลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ สหกรณ์ไม่ว่าต้นเงิ นและ/หรื อ
ดอกเบี้ย สหกรณ์ มีสิ ทธิ จะหักเงิ นปั นผล เงิ น เฉลี่ ย คืน หรื อเงิ นอื่นใดที่ สมาชิ ก มีสิ ทธิ ได้รับเพื่อชาระหนี้
ให้กบั สหกรณ์
ข้ อ 6 ให้ค ณะอนุ ก รรมการด้านกฎหมายดาเนิ นการประชุ ม อย่า งน้อยเดื อนละ 1 ครั้ ง
เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และกาหนดแนวทางในการเร่ งรัดติดตามหนี้ สินที่คา้ งชาระสหกรณ์แล้วมอบหมายงาน
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องดาเนินการ รวมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบ และหาก
การดาเนิ นการใด เป็ นอานาจหน้าที่การตัดสิ นใจของคณะกรรมการดาเนิ นการให้คณะอนุ กรรมการด้าน
กฎหมายเสนอเรื่ องเพื่ อ ขออนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นกรณี ไ ป ใหคณะอนุ ก รรมการด้า น
กฎหมายมีอานาจในการเชิญลูกหนี้ และผูเ้ กี่ยวข้องมาเจรจา หาแนวทางในการชาระหนี้ของลูกหนี้
หมวด 2
การโอนหนี้และปรับโครงสร้ างหนี้
ข้ อ 7 ลู กหนี้ ที่ผิดนัดชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยเกิ น 2 งวดรายเดื อน สหกรณ์ จะพิจารณา
ดาเนินการให้ขาดจากสมาชิกภาพ และดาเนินการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อไป
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กรณี ที่ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัยนามาชาระหนี้ แล้ว แต่ยงั ไม่ครบตาม
จ านวนหนี้ ให้ ส หกรณ์ ท าหนัง สื อ แจ้ง ไปยัง ผู ้ค้ า ประกัน เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ภาระหนี้ ที่ ต้อ งรั บ ในฐานะ
ผูค้ ้ าประกันต่อไป
ข้ อ 8 ในกรณี ที่ลูกหนี้ ได้ยื่นขอปรับโครงสร้ างหนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิ ก พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเหตุผลของการที่ตอ้ งมารับสภาพหนี้ โอน และ
ภาระหนี้ ของตนเองที่ มี ต่ อ สหกรณ์ ภาระหนี้ ในฐานะผู ้ค้ า ประกัน อายุ ร าชการที่ เ หลื อ อยู่ข องลู ก หนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้คืน และเงินได้รายเดือนคงเหลือ ใช้เพื่อประกอบการพิจารณา
หากภายในก าหนดระยะเวลา 2 เดื อ นนับ แต่ ว นั ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณา
ไม่อนุ มตั ิให้ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกันต้องยินยอมเข้าเป็ นผูร้ ับสภาพหนี้ โอนโดยทันที
แต่สหกรณ์จะพิจารณาเรี ยกเก็บหนี้ ในฐานะที่ลูกหนี้ เป็ นผูก้ ใู้ นอันดับแรก และเรี ยกเก็บหนี้ ในฐานะที่ลูกหนี้
เป็ นผูค้ ้ าประกันในอันดับถัดไป จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
หมวด 3
ข้ อจากัดสิ ทธิ
ข้ อ 9 สมาชิกที่ผดิ เงื่อนไขการชาระหนี้จะเสี ยสิ ทธิประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
(1) สิ ทธิ ได้รับเงินเฉลี่ยคืนกรณี ผดิ นัดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด
(2) สิ ทธิได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ กรณี ขาดส่ งตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป
(3) สิ ทธิ กเู้ งินและสิ ทธิ ค้ าประกัน ใด ๆ จนกว่าจะชาระหนี้เป็ นปกติ 6 งวดขึ้นไป
ข้ อ 10 บุคคลใดถูกเพิกถอนจากการเป็ นสมาชิกเพราะการผิดนัดชาระหนี้ บุคคลคนนั้นจะขอเข้ามา
เป็ นสมาชิ กอีกไม่ได้ เว้นแต่สมาชิ กได้มีการชดใช้หนี้ เดิมให้กบั สหกรณ์ ผูค้ ้ าประกัน และบริ ษทั ประกันภัย
ที่เข้ารับช่วงสิ ทธิ ในมูลหนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานการชาระให้สหกรณ์ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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