
 

 

                 -ส ำเนำ- 

ระเบยีบสหกรณ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส ์ จ ำกดั 

ว่ำดว้ย กำรทวงหน้ีสมำชิก 

พ.ศ. 2560 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 74 (7)และขอ้ 103 (13)ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชดุที ่9  คร ัง้ที ่ 5 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2560   ไดม้มีตกิ าหนดระเบยีบวา่ดว้ยการทวงหนี้สมาชกิ พ.ศ. 

2560  ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส ์ จ ากดั  ว่าดว้ยการทวงหนี้สมาชิก  

พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2 ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่ 5 พฤษภาคม 2560  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในระเบยีบนี้ 

“สหกรณ์”          หมายถงึ    สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“สมาชกิ”           หมายถงึ   สมาชกิสหกรณเ์ครดติยูเนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายถงึ       ประธานกรรมการสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส ์จ ากดั                

 “คณะกรรมการ”     หมายถงึ         คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณเ์ครดติยูเนี่ยนคอหงสจ์ ากดั 

“ผูจ้ดัการ”    หมายถงึ   ผูจ้ดัการสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“เจา้หนา้ที”่     หมายถงึ    เจา้หนา้ทีส่หกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

 

     หมวด  1 

        ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

      

        ขอ้  4   เมือ่สมาชกิมกีารผดินดัโดยใหน้บัวนัผดินดั  หรอืช าระหนี้ไม่ครบจ านวนตามสญัญาก าหนด 

ตัง้แต่วนัทีส่มาชกิช าระหนี้ เงนิกูค้ร ัง้ลา่สุด   โดยใหน้บัเป็นวนัทีห่นึ่งของการผดินดั  ตามวนัทีก่ าหนดเป็นวนัที่ 

หนึ่งของการผดินดั 

         ขอ้  5   เมือ่สมาชกิมกีารผดินดัต ัง้แต่หนึ่งงวดใหผู้จ้ดัการหรอืเจา้หนา้ที่หรอืกรรมการบรหิารกลุม่ไดร้บั 

มอบหมายตดิต่อโดยตรงกบัสมาชกิทางโทรศพัทท์ีส่มาชกิใหไ้วใ้นสญัญากูเ้งนิ  หรอืสถานทีต่ดิต่อโดยจดหมาย 

อเิลก็ทรอนิกส ์

         ขอ้  6    ตามขอ้ 5  หากตดิต่อไม่ไดห้รอืตดิต่อไดแ้ต่สมาชกิไม่มาช าระหนี้แก่สหกรณ์รวมสองงวด 

ตดิต่อกนัใหผู้จ้ดัการหรอืกรรมการทีม่อี  านาจลงนามแทนสหกรณ์ มหีนงัสอืบอกกล่าวไปยงัผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั 
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         ขอ้  7    หนงัสอืบอกกลา่วไปยงัผูค้ า้ประกนั  หรอืเจา้ของกรรมสทิธิ์ในหลกัประกนัเงนิกูก้ าหนดเวลา 

ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีลู่กหนี้ผดินดั  หา้มเรยีกใหผู้ค้ า้ประกนัช าระหนี้ก่อนทีห่นงัสอืบอกกลา่วไปถงึผูค้ า้ 

ประกนั 

          หมวด  2 

          กำรสง่หนงัสอืบอกกลำ่วและหนงัสอืทวงหน้ี 

 

         ขอ้  8   หนงัสอืทวงหนี้ตอ้งมขีอ้ความ ดงันี้ 

 8.1  แจง้จ านวนหนี้ทีต่อ้งช าระ 

 8.2  แจง้ดอกเบี้ยทีต่อ้งช าระ 

 8.3  แจง้ก าหนดเวลาใหช้ าระหนี้ 

         ขอ้  9  หนงัสอืทวงหนี้หา้มมขีอ้ความ ดงันี้ 

 9.1 การขม่ขู ่ท  าใหเ้สยีหายแก่ชื่อเสยีง ใชภ้าษาดูหมิน่ลูกหนี้ เปิดเผยความเป็นหนี้แก่ 

บคุคลอืน่ 

 9.2 ทวงโดยไปรษณียบตัร  ใชเ้ครื่องหมายสญัลกัษณ์ของธุรกิจการทวงหนี้บนซอง 

จดหมายทวงหนี้ 

 9.3 ใชข้อ้ความหรอืเครื่องหมายทีเ่ขา้ใจวา่เป็นการกระท าของศาล หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

 9.4 ท าใหเ้ชือ่วา่เป็นการกระท าของทนายความ หรอืส านกังานกฎหมาย 

 9.5  ท าใหเ้ขา้ใจวา่จะถกูด าเนนิคด ี

 9.6  ท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการด าเนินการใหบ้รษิทัขอ้มลูเครดติ 

        ขอ้  10  สหกรณจ์ะส่งหนงัสอืบอกกลา่วหรอืหนงัสอืทวงหนี้ไปยงัผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั  ตามทีอ่ยู่ตามทะเบยีน 

สมาชกิ ทีอ่ยู่ในหนงัสอืกู ้หนงัสอืกู ้หนงัสอืค า้ประกนั หรอืสถานทีท่  างานของผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั 

        ขอ้  11 การส่งหนงัสอืบอกกลา่วแก่ผูกู้ห้รอืค า้ประกนั 

 11.1 ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั  กรณีไม่มผูีร้บัและไปรษณียส์่งหนงัสอืคนืให ้

ด าเนนิการส่งอกีคร ัง้หากไมม่ผูีร้บัหรอืมแีต่ไม่รบั  ใหด้  าเนนิการแจง้คณะกรรมการด าเนนิการเพือ่มมีตดิ าเนินการตาม 

กฎหมายต่อไป 

 11.2     ใหผู้จ้ดัการเก็บรกัษาเอกสารการส่งการลงทะเบยีนตอบรบัไวเ้ป็นแฟ้มทวงหนี้ 

เฉพาะ 
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หมวด 3 

        วิธีกำรทวงถำมหน้ี 

 

         ขอ้  12    หา้มผูท้วงถามหนี้ตดิต่อกบับคุคลอืน่ซึง่มใิช่ลูกหนี้  เวน้แต่บคุคลซึง่ลูกหนี้ไดร้ะบไุวใ้นสญัญา 

เงนิกูเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการสอบถามหรอืยนืยนัขอ้มลูเกี่ยวกบัสถานทีต่ดิต่อ เช่น  ทีอ่ยู่ หรอืทีท่  างาน  หรอือเีมลล ์

         ขอ้  13   ในการตดิตามหนี้ ใหต้ดิต่อโดยบคุคลหรอืทางโทรศพัทด์งันี้ 

 13.1   วนัจนัทร ์ - วนัศุกร ์  เวลา 08.00 -20.00 น. 

 13.2   วนัหยุดท าการ  เวลา 08.00 – 18.00 น. 

 13.3   หากไมพ่บหรอืไม่สามารถตดิต่อไดใ้หป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ 

คณะกรรมการด าเนินการประกาศ 

         ขอ้  14    สิง่ทีต่อ้งท าส าหรบัการตดิต่อโดยบคุคล  ดงันี้ 

 14.1   ใหแ้จง้ชื่อตวั  - สกุลของท่าน 

 14.2    แจง้ชื่อสหกรณ ์หลกัฐานการมอบหมายใหท้  าการแทน 

 14.3    แจง้วตัถปุระสงค ์/ จ านวนหนี้ 

 14.4    ทวงต่อหนา้ตอ้งแสดงใบมอบอ านาจ 

  14.5    ดูเวลา สถานที ่ทวงถาม ไมเ่กนิ 2 คร ัง้ 

           ขอ้  15     ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 
   

ประกาศ  ณ วนัที ่5 พฤษภาคม 2560 

 

 

 (ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจดิ  พฤฒกิิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส ์จ ากดั  

 


