ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง โครงการพักชาระหนีต้ ้ นเงินงวดของสมาชิกสหกรณ์
สู้ ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
............................................................
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้ สินและการปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิ กสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้สหกรณ์ ใช้เป็ นแนวทางบรรเทาความเดื อดร้ อนของ
สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ในการประชุ มครั้งที่
5/2563 เมื่อวัน ที่ 31 มีน าคม 2563 จึงได้มีมติให้จดั ทาโครงการพักชาระหนี้ ตน้ เงิ นงวดสมาชิ กสหกรณ์ ฯ
สู้ภยั ไวรัสโคโรนา (COVID -19) และออกประกาศสหกรณ์ ฯ ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอพักชาระหนี้
สัญญาเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป เงินกูส้ ามัญ 1 เงินกูส้ ามัญ 2 เงินกูส้ ามัญเพื่อฟื้ นฟูคุณภาพชี วิต และเงินกูส้ ามัญเพื่อ
ฟื้ นฟูคุณภาพชี วิต โครงการ 2 เฉพาะต้นเงินงวด (เลื อกขอพักชาระหนี้ ได้เพียงประเภทเดี ยว)โดยสมาชิ ก
สามารถขอพักชาระหนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน
2563 ดังนี้
รอบที่
1
2
3

ยืน่ คาขอพักชาระหนี้
ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2563
ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ระยะเวลาการพักชาระหนี้ (เฉพาะต้ นเงินงวด) 3 เดือน
พักชาระหนี้เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 2563
พักชาระหนี้เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม 2563
พักชาระหนี้เดือนกรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน 2563

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เป็ นสมาชิกประเภทสามัญและมีหนี้คงค้างในการกูเ้ งินตามที่กล่าวข้างต้น
2. สมาชิกผูม้ ีสิทธิ์ ขอพักชาระหนี้ ต้องเป็ นผูส้ ่ งชาระหนี้งวดปกติและส่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
3. สมาชิกต้องไม่อยูใ่ นระหว่างถูกสอบสวนทางวินยั หรื อตกเป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษาของศาล
4. สมาชิ ก ที่ เข้า โครงการพัก ช าระหนี้ ต้อ งมี เ งิ นเดื อนสุ ท ธิ ค งเหลื อ เพี ย งพอในการหัก ช าระหนี้
ครั้งต่อไป
/5. ในระหว่าง…

-25. ในระหว่างการพักชาระหนี้ สมาชิ กไม่สามารถยื่นกูเ้ งิ นกูส้ ามัญทันใจหรื อเปลี่ ยนแปลงวงเงิ นกู้
สามัญทันใจได้
6. สมาชิ ก จะต้องให้ส หกรณ์ ฯ นาเงิ นคงเหลื อมาปรั บ เป็ นงวดช าระหนี้ ใ หม่ ให้เท่ า กับ งวดตาม
ที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูเ้ ดิม
7. สมาชิกที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ไม่สามารถขอพักชาระหนี้ได้อีก
8. สมาชิ ก ต้อ งจัด ท าค าขอพัก ช าระหนี้ ตามแบบสหกรณ์ ฯ ก าหนด โดยผู ้ค้ า ประกัน ทุ ก คน
ให้ความยินยอมและลงลายมือชื่ อในแบบฯ พร้ อมทั้งแนบสลิ ปเงิ นเดื อนปั จจุบนั สาเนาบัตรประจาตัวผูก้ ู้
และผูค้ ้ าประกัน รับรองสาเนาถูกต้อง
9. หากสมาชิกยื่นกูเ้ งินกูส้ ามัญทันใจหรื อเปลี่ยนแปลงวงเงินกูส้ ามัญทันใจหนึ่ งเดือนก่อนยื่นคาขอ
พักชาระหนี้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาคาขอพักชาระหนี้ในรอบถัดไป
ทั้ง นี้ ให้ส มาชิ ก ที่ ป ระสงค์จะขอพัก ช าระหนี้ ยื่น แบบค าขอพัก ช าระหนี้ พ ร้ อมเอกสารแนบได้ที่
สหกรณ์ฯ หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคาขอพักชาระหนี้ได้ที่ www.rdcoop.com
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

เอกสารประกอบ

1. สําเนาบัตรประชาชนผูกู และผูค้ําประกัน
2. สลิปเงินเดือนปจจุบันของผูขอพักชําระหนี้
(เจาของเอกสารรับรองสําเนา)

คําขอพักชําระหนี้

เขียนที่..........................................................................
วันที่..............................................................

เรื่อง
เรียน

ขอพักชําระหนี้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
ดวยขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................................................................สมาชิกเลขที่...................................................
ตําแหนง........................................................................................สังกัด.....................................................................................................................
อําเภอ................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท....................................................มีความประสงคขอพักชําระหนี้
เฉพาะตนเงินงวด เปนระยะเวลา....................งวด ตามหนังสือสัญญาเงินกู ประเภท.........................................................................เลขที่สัญญา
..................................................... ลงวันที่......................................................โดยไดผอนตนเงินงวดมาแลวจํานวน...................งวด เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ขาพเจารับทราบประกาศของสหกรณฯ เรื่องโครงการพักชําระหนี้
ตนเงินสมาชิกสหกรณฯ สูภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และยินยอมปฏิบัตติ ามทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูกู/ผูขอพักชําระหนี้
(...........................................................)

คํายินยอมของผูค้ําประกัน
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..................................................................สมาชิกเลขที่......................ตําแหนง..........................................
สังกัด............................................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................โทรศัพท..................................ในฐานะผูค้ํา
ประกันของนาย/นาง/นางสาว........................................................................ยินยอมใหผูกูพักชําระหนีต้ ามหนังสือสัญญาเงินกูดังกลาวขางตนได
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...................................................................สมาชิกเลขที่......................ตําแหนง..........................................
สังกัด............................................................อําเภอ..............................จังหวัด......................................โทรศัพท................................ในฐานะผูค้ํา
ประกันของนาย/นาง/นางสาว...................................................................... ยินยอมใหผูกูพักชําระหนีต้ ามหนังสือสัญญาเงินกูดังกลาวขางตนได
ลงชื่อ.......................................................ผูค้ําประกัน
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(........................................................)
สวนของเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อ........................................................เจาหนาที่สินเชื่อ
(.......................................................)

ลงชื่อ ........................................................ผูค้ําประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ .........................................................พยาน
(........................................................)
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเห็นควรไมอนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................ผูจัดการสินเชื่อ
(........................................................)

ลงชื่อ......................................................ผูจัดการ
(.....................................................)
เสน

เสนอ คณะกรรมการเงินกู
อนุมัติ
ลงชื่อ............................................................กรรมการเงินกู
(............................................................)

*เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557) เรื่องค้ําประกันและจํานอง หากเจาหนี้ยอมผอนผันเวลาใหแกลูกหนี้
ผูค้ําประกันตองตกลงดวยในการผอนเวลาใหลูกหนี้

เอกสารประกอบการพักชําระหนี้
ผูกู
 คํารองขอพักชําระหนี้
 สลิปเงินเดือนปจจุบัน
 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ตองไมหมดอายุกอนยื่นกู 30 วัน (ผูกูรับรอง)
ผูค้ําประกัน
 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ตองไมหมดอายุกอนยื่นกู 30 วัน (ผูค้ํารับรอง)
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี)

หมายเหตุ
-

กรณีมีผูค้ําประกันเกิน 2 คน ใหพิมพคํารองเพิ่มตามจํานวนผูค้ํา

