
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

ว่าด้วย  การด าเนินคดี  พ.ศ. 2554 
************************ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ข้อ 76(8),(16) และ          
ข้อ 104(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 13 คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได้มีมติก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยการด าเนินคดี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการด าเนินคดี พ.ศ. 
2554” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  13 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์     หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  กรรมการ     หมายถึง   กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  คณะกรรมการ     หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ประธานกรรมการ หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ผู้จัดการ     หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  สมาชิก     หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  เจ้าหน้าที่     หมายถึง   บุคคลที่สหกรณ์จัดจ้าง และแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่ง
ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ทนายความ     หมายถึง   นิติบุคคลที่เป็นส านักงานทนายความที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพทนายความที่รับอนุญาตให้ว่าความมาแล้วไม่น้ อยกว่า 5 ปี  
ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  หมายถึง  ผู้ซึ่งขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด และยังมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ผู้จ านอง     หมายถึง   เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งน ามาจ านองเป็นประกันการกู้เงิน
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ลูกหนี้      หมายถึง   สมาชิกหรือลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพหรือผู้จ านองหรือผู้ค้ าประกัน
เงินกู้ 
  การด าเนินคดี     หมายถึง   การฟ้องสมาชิกหรือลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพหรือผู้จ านองหรือผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ที่ไม่ช าระหนี้ตามหนังสือกู้หรือหนังสือค้ าประกันเงินกู้ หรือหนังสือสัญญาจ านองที่ดินเป็นประกัน 
หรือเงินอ่ืนใดที่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้แก่สหกรณ์แล้วแต่กรณี หรือการด าเนินการอันเกี่ยวกับการบังคับคดีทั้งปวง 
 

 



  

 ข้อ 4.  เมื่อจะด าเนินคดีสมาชิกหรือลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพหรือผู้จ านองหรือผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้ผู้จัดการ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 5.  ก่อนด าเนินคดีรายใด ให้มีการติดต่อเป็นหนังสือเพื่อทวงถามการช าระหนี้ก่อนโดยให้โอกาสการ
ติดต่อเพื่อช าระหนี้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 ข้อ 6.  หากมีการประนีประนอมเพื่อการช าระหนี้รายใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ข้อ 7.  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้
คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการเป็นตัวแทนของสหกรณ์ ให้มีอ านาจ      
ท าการแทนคณะกรรมการจนกว่าคดีจะสิ้นสุด 
 ข้อ 8.  ทนายความซึ่งได้รับการติดต่อมาว่าความ หรือเลิกจ้างว่าความในคดีของสหกรณ์จะต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากสหกรณ ์
 ข้อ 9.  การเลิกจ้างทนายความให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1) คดีสิ้นสุด 
  2) ทนายความไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาว่าจ้าง 
  3) ลูกหนี้มาช าระหนี้หรือจัดการหนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนคดีสิ้นสุด 
 ข้อ 10. ให้มีการรายงานการด าเนินคดีลูกหนี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 ข้อ 11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  หมายถึง  รายการดังต่อไปนี้ 

1) ค่าจ้างว่าความส าหรับทนายความ 
  2) ค่าฤชาธรรมเนียมศาล 
  3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 
  4) ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 
 ข้อ 12. ค่าจ้างว่าความส าหรับทนายความ ให้จ่ายตามอัตราดังนี้ 
  1) อัตราค่าจ้างการฟ้องคดี 

ทุนทรัพย์ไม่เกิน 100,000  บาท    ค่าจ้าง 4,000 บาท 
ทุนทรัพย์เกิน 100,000  บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ค่าจ้าง 5,000  บาท 
ทุนทรัพย์เกิน 300,000  บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ค่าจ้าง 6,000  บาท 
ทุนทรัพย์เกิน 600,000  บาท ขึน้ไป   ค่าจ้าง 7,000  บาท 

  2) ค่าจ้างทนายความในการบังคับคดี ถืออัตราทุนทรัพย์  ดังนี้ 
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 100,000  บาท    ค่าจ้าง 2,500 บาท 
ทุนทรัพย์เกิน 100,000  บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ค่าจ้าง 3,500  บาท 
ทุนทรัพย์เกิน 300,000  บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ค่าจ้าง 4,500  บาท 
ทุนทรัพย์เกิน 600,000  บาท ขึน้ไป   ค่าจ้าง 5,500  บาท 
 
 

 



  

  การจ่ายค่าจ้างทนายความ  ให้จ่ายดังนี้ 
   คดีสู่ศาล จ่าย   40%  ของค่าจ้าง 
   คดีสิ้นสุด จ่าย   60%   ของค่าจ้าง 
 ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ   ณ   วันที่   12   มกราคม   พ.ศ.   2554 
 
 
 

               (นายชัยรัช  ตั้งสงวนนุช) 
      ประธานกรรมการ 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 


