(สําเนา)
หลักเกณฑ์สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมส่งเสริ มการเกษตร จํากัด
ว่าด้วย แนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการติ ดตามการชําระหนี้ ของสมาชิ ก
พ.ศ. 2548

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด ข้อ 82
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมครัง้ ที่ 13/2548 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
จึงกําหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการเกษตร จํากัด พ.ศ. 2548 ให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผรู้ บั ผิดชอบถือปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด
ว่าด้วย แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2548”
ข้อ 2 หลักเกณฑ์น้ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาประกาศ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการทีม่ อี ยูก่ ่อนวันใช้หลักเกณฑ์
นี้ ซึง่ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์น้ใี ห้ใช้หลักเกณฑ์น้ีแทน
ข้อ 4 ตามหลักเกณฑ์น้ี เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผรู้ บั ผิดชอบหมายถึงเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผไู้ ด้รบั
มอบหมาย หัวหน้าฝา่ ยสินเชือ่ รองผูจ้ ดั การฝา่ ยสินเชือ่ และผูจ้ ดั การสหกรณ์ มีหน้าทีด่ าํ เนินการติดตาม
เร่งรัดการชําระหนี้ของสมาชิกให้เป็ นไปตามข้อสัญญา ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกณ์และหรือมติของ
คณะกรรมการดําเนินการโดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามแนวทางของหลักเกณฑ์น้ี ซึง่ ได้กาํ หนดไว้ในกรณีต่างๆในข้อ
5, 6, 7, 8, 9 และข้อ 10 ดังนี้
ข้อ 5 ในกรณีสมาชิกลาออก หรือถูกให้ออกจากราชการ เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
5.1 ทําหนังสือแจ้งสมาชิก
(1) หากประสงค์จะเป็ นสมาชิกต่อไป ให้สมาชิกทําหนังสือแจ้งความจํานง
การเป็ นสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ และให้ชาํ ระหนี้ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทีผ่ กู้ มู้ อี ยูใ่ นสหกรณ์
(2) แจ้งภาระผูกพันกับสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ ได้แก่ จํานวนหุน้ หนี้สนิ
การคํ้าประกัน
(3) ถ้าสมาชิกจะขอลาออก ต้องชําระหนี้ทงั ้ หมด และต้องไม่ตดิ ภาระคํ้า
ประกัน
5.2 ทําหนังสือแจ้งให้ผคู้ ้าํ ประกันทราบการลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุ
หรือเกษียณอายุก่อนกําหนด หรือการขอเป็นสมาชิกต่อ หรือขอลาออกจากสมาชิกของผูก้ ู้ รวมทัง้ ภาระหนี้สนิ
ของผูก้ ู้ หรือการผ่อนผันของสหกรณ์
5.3 ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบภาระผูกพันของสมาชิกกับ
สหกรณ์ และขอรับเงินบําเหน็จบํานาญชําระหนี้ให้สหกรณ์
5.4 กรณีสมาชิกขอผ่อนผัน ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการผ่านคณะ
กรรมการการเงินเพือ่ พิจารณา

-25.5 ทําหนังสือแจ้งสมาชิก ในกรณีทล่ี าออกจากราชการ หรือเกษียณอายุได้ค้าํ
ประกันสมาชิกไว้เพือ่ ให้เปลีย่ นผูค้ ้าํ ประกันเงินกูใ้ หม่ เนื่องจากสิทธิการคํ้าประกันมีเพียงร้อยละ 90 ของค่าหุน้
5.6 ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 6 กรณีสมาชิกโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
6.1 ทําหนังสือแจ้งสมาชิกผูข้ อโอน
(1) หากประสงค์จะเป็ นสมาชิกต่อไป ให้สมาชิกทําหนังสือแจ้งความจํานงการ
เป็ นสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ และให้ชาํ ระหนี้ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทีผ่ กู้ มู้ อี ยูใ่ นสหกรณ์
(2) แจ้งภาระผูกพันกับสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ ได้แก่ จํานวนหุน้ หนี้สนิ
การคํ้าประกัน
(3) ถ้าสมาชิกจะขอลาออก ต้องชําระหนี้ทงั ้ หมด และต้องไม่ตดิ ภาระคํ้า
ประกัน
(4) กรณีสมาชิกขอผ่อนผัน ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการผ่านคณะ
กรรมการการเงินเพือ่ พิจารณา
6.2 ทําหนังสือแจ้งให้ผคู้ ้าํ ประกันทราบการโอนหน่วยงานของผูก้ ู้ รวมทัง้ ภาระ
หนี้สนิ ของผูก้ ู้ หรือการผ่อนผันของสหกรณ์และให้ผคู้ ้าํ ประกันช่วยติดตามสอดส่องการชําระหนี้ของผูก้ ดู้ ว้ ย
6.3 ขอความร่วมมือหน่วยงานทีส่ มาชิกโอนไป กรณีทห่ี น่วยงานนัน้ เบิกเงินเดือน
เองให้หกั ชําระหนี้ให้สหกรณ์
6.4 ทําหนังสือแจ้งสมาชิกในกรณีผขู้ อโอนได้ค้าํ ประกันสมาชิกไว้ ให้เปลีย่ นผูค้ ้าํ
ประกันใหม่แทนสมาชิกผูท้ โ่ี อนไปหน่วยงานอื่น เนื่องจากสิทธิการคํ้าประกันมีเพียงร้อยละ 90 ของค่าหุน้
6.5 ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 7 กรณีสมาชิกถูกออกจากราชการโดยไม่ได้รบั บําเหน็จบํานาญ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้
หรือเงินงวดชําระหนี้ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
7.1 สํารวจหนี้สนิ ของสมาชิก
7.2 นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ออกจากสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์
7.3 ทําหนังสือแจ้งให้สมาชิกชําระหนี้ทค่ี า้ งอยู(่ ถ้ามี)
7.4 ทําหนังสือแจ้งให้ผคู้ ้าํ ประกันทราบความรับผิดตามข้อสัญญา และหากเรียก
เก็บเงินจากผูก้ ไู้ ม่ได้ ผูค้ ้าํ ประกันต้องชําระหนี้แทนต่อไป
7.5 ทําหนังสือแจ้งสมาชิกซึง่ ผูท้ ถ่ี ูกให้ออกจากสหกรณ์ได้ค้าํ ประกันไว้ ให้เปลีย่ นผู้
คํ้าประกันใหม่
7.6 ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 8 กรณีสมาชิกเสียชีวติ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
8.1 สํารวจหนี้สนิ ของสมาชิก
8.2 นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจําหน่ายชือ่ ออกจากทะเบียนสมาชิก
8.3 ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอหักเงินบําเหน็จตกทอด ขอโอนเงิน
สาธารณประโยชน์เพือ่ สงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวติ ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ หรือบุคคลอื่นทีม่ สี ทิ ธิตาม
ระเบียบ และขอหักเงินสงเคราะห์ศพจากการฌาปนกิจสงเคราะห์(กรณีเป็ นสมาชิก) เพือ่ ชําระหนี้ให้สหกรณ์
8.4 ทําหนังสือแจ้งทายาทของผูเ้ สียชีวติ ทราบภาระผูกพันทีผ่ เู้ สียชีวติ มีต่อสหกรณ์
ถ้ามีหนี้คงเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ทายาทผูเ้ สียชีวติ ชําระหนี้หรือดําเนินการเพือ่ ชําระหนี้ให้สหกรณ์

-38.5 ทําหนังสือแจ้งให้ผคู้ ้าํ ประกันทราบการเสียชีวติ ของสมาชิก และภาระหนี้สนิ หาก
ทายาทผูเ้ สียชีวติ ไม่ยนิ ยอมชําระหนี้ ผูค้ ้าํ ประกันต้องชําระหนี้แทนตามข้อสัญญา
8.6 ทําหนังสือแจ้งสมาชิกซึง่ ผูเ้ สียชีวติ ได้ค้าํ ประกันไว้ให้เปลีย่ นผูค้ ้าํ ประกันใหม่
8.7 ในกรณีผคู้ ้าํ ประกันไม่ยนิ ยอมชําระหนี้ หรือโต้แย้งการชําระหนี้แทนหรือไม่มา
ทําความตกลงขอผ่อนผันให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผรู้ บั ผิดชอบรายงานคณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาทันที
8.8 ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 9 ระยะเวลาดําเนินการตามข้อ 5, 6, 7, 8 ให้ผรู้ บั ผิดชอบดําเนินการเมือ่ ได้รบั แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบให้ดาํ เนินการทันที และเมือ่ รวมระยะเวลาการติดตามการชําระหนี้ทงั ้ หมดแล้วต้องไม่เกิน 4
เดือน นับแต่วนั เริม่ ดําเนินการ ทัง้ นี้หากเป็ นกรณีทท่ี ายาทหรือผูค้ ้าํ ประกันต้องชําระหนี้แทน ให้แจ้งทายาท
หรือผูค้ ้าํ ประกันทราบโดยเร็วและดําเนินการภายในกําหนดอายุความ
ในกรณีหนี้ของสมาชิกรายใดทีพ่ น้ ระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ถ้าสหกรณ์ยงั ไม่ได้รบั
ชําระหนี้จากผูก้ ู้ ทายาท หรือผูค้ ้าํ ประกัน หรือมีปญั หาอืน่ ใด ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ พิจารณา
ดําเนินการเป็นรายๆ ไป
ข้อ 10 ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ นทีไ่ ม่อาจปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์น้ไี ด้ หรือมีกรณีอ่นื ใด
นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์น้ี ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบนําเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ ทีจ่ ะพิจารณาวินิจฉัยสังการให้
่
ดาํ เนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ )

อภิชาติ อติเวทิน
(นายอภิชาติ อติเวทิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด

