
 

 

กลุ่มเครดิตยูเน่ียนนาโพธิ์ 125 
ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 

พ.ศ.  2555 
************************************** 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับกลุ่ม  ข้อ  10, 11, 12, 13, 14 และข้อ 104 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 3/2556   เมื่อวันที่    2  มิถุนายน 2556  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125     
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ 2556 ” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   3  มิถุนายน 2556  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. บรรดาประกาศ มติ ค าสั่ง และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไปแล้วซึ่งขัดต่อระเบียบนี้ 
และถือใช้ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกท้ังสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 
 ข้อ  4. ในระเบียบที่กลุ่มฯให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกู้สามัญ 
                       (3)  เงินกู้พิเศษ 
 ข้อ  5. กลุ่มฯจะให้เงินกู้เฉพาะแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 
 ข้อ  6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ  7. ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาออกข้อก าหนดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกู้   ฉุกเฉิน เงินกู้
สามัญ เงินกู้พิเศษ ได้ตามที่เห็นสมควร 
หมวด  2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ข้อ  8. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นค าขอกู้
ถึงกลุ่มตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ  9 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ    หรือ 
รองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการตามท่ีเห็นสมควร  เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แทน  คณะกรรมการเงินกู้ก็ได้และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น  แถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและ
ส่งคืนต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ  10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น มีจ านวนไม่เกิน     5,000 บาท  



 

 

 ( ห้าพันบาทถ้วน) 
 ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายใหม่และราย
ก่อนรวมกัน  จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่า.ที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้  อนึ่ง  ถึงอย่างไรสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สิน
ต่อกลุ่มฯ ในฐานะผู้กู้  โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่า.  ที่กล่าวในข้อ  13 สุดแต่กรณีไม่ได้ 
 

หมวด  3 
เงินกู้สามัญ 

 
เงินกู้สามัญ 1 
 ข้อ  11. ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 คณะกรรมการด าเนินการ  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของกลุ่มฯ  ข้อ  
79 , 80 ,81  เพ่ือมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้ปฏิบัติได้ 
 ข้อ  12. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้องเสนอค าขอกู้ต่อกลุ่มฯ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ  13. จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  ต้องไม่เกิน  3  เท่าของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น แต่
ต้องไม่เกิน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.)    สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 
  
เงินกู้สามัญ 2 
 ข้อ  14. จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  ต้องไม่เกิน  3  เท่าของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น แต่
ต้องไม่เกิน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน.)    สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 
 
เงินกู้สามัญ 3 
 ข้อ  15. จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  ต้องไม่เกิน  3  เท่าของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น แต่
ต้องไม่เกิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน.)    สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 
               ข้อ  16. ถ้าคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกท่ียังส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จ านวนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและ
เงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาหนึ่งเวลาใด จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่า. ที่กล่าวใน
ข้อ 10 หรือ ข้อ 13  สุดแต่กรณีไม่ได้ ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญของกลุ่มฯ   มีความประสงค์ขอกู้เงิน
โครงการพิเศษของกลุ่มฯ    ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป   แต่ไม่เกิน  10  เท่าของเงิน



 

 

สะสมค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น  แต่ต้องไม่เกินวงเงิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
เงินกู้พิเศษ 
 ข้อ  17. จ านวนเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ 
หรอืคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  ต้องไม่เกิน 10 เท่า เงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น  แต่ต้อง
ไม่เกิน  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน.)    สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 
          ข้อ  18. ถ้าคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
ที่ยังส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ 2 รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จ านวนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและ
เงินกู้สามัญ 2 รวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาหนึ่งเวลาใด จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่า. ที่กล่าว
ในข้อ 10 หรือ ข้อ 13  สุดแต่กรณีไม่ได้  ในกรณีที่สมาชิกของกลุ่มฯ   มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการพิเศษ
ของกลุ่มฯ    ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป   แต่ไม่เกิน  10  เท่าของเงินสะสมค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่ แต่ต้องไม่เกิน  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน.)    สุดแต่จ านวนไหนน้อยกว่า 
          ข้อ 19. จ านวนเงินกู้พิเศษไม่เกินเงินสะสมค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน 2 คน 
          ข้อ 20. จ านวนเงินกู้พิเศษ ไม่เกิน  10  เท่าของเงินสะสมค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ต้องไม่เกิน   
                    250,000 บาท (สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน.) ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน 2 คน และตามที่กล่าวใน 
ข้อ 22.(ข)(ค) 
 
หมวด  5 
หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ  21. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อกลุ่มตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ  22. หลักประกันเงินกู้นั้น ให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซ่ึงผู้กู้ได้ท าให้ไว้ต่อกลุ่มแล้ว ก็มิต้องมี
หลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
  (2) เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญราย
ก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในกลุ่ม ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียว หรือเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) มี
จ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในกลุ่ม ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย 
 ก.  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้     ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ     หรือ คณะกรรมการเงินกู้  
เห็นควรอย่างน้อยคนหนึ่งคน  ค้ าประกันอย่างไม่มีเพ่ือหนี้สิน เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น  ในส่วนที่เกินกว่าค่า
หุ้นของผู้กู้  แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย  ก็ต้องให้ค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญนั้น
ทั้งหมด 
 เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจ
วินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ 



 

 

 สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกัน  ให้ไว้ต่อกลุ่มตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และสมาชิกคนหนึ่ง
จะมีหนี้สินต่อกลุ่มในฐานะผู้ค้ าประกัน  โดยจ านวนต้นเงินรวมกัน  ทั้งหมดเกินกว่าที่กล่าวในข้อ  13 ไม่ได้ 
 เมือ่ผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากกลุ่มโดยเหตุอ่ืนหรือมีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่
สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป    ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน   ซึ่ง คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม  ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด การให้สมาชิกผู้ค้ า
ประกันออกจากกลุ่มไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน 
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน อนึ่ง  ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว  
ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันหนี้เงินกู้ได้เป็น    คู่สมรส  ของผู้กู้  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร  เป็น    ผู้ค้ าประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
 ข.  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น  
โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้      ว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า
ค่าหุ้นของผู้กู้  ต้องอยู่ภายในร้อยละหกสิบแห่งค่าของ  อสังหาริมทรัพย์นั้น 
 ค.  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในกลุ่ม  ซึ่ง     
คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน  โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
 
หมวด  6 
เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ 
 ข้อ 23. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้นั้น ให้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวนพร้อมด้วยค่าบริการ
เงินกู้ภายใน    90 วัน 
  (2) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดให้
ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด หรือรายเดือนจ านวนเท่า ๆ กัน พร้อมด้วยค่าบริการเงินกู้เป็นจ านวนกี่งวด หรือก่ี
เดือนก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน  
   ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
ผ่อนผันเป็นพิเศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้  ส าหรับเงินกู้สามัญที่
ก าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น  ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้  แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกัน
ทั้งหมดส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน  6  เดือน 
 ข้อ  24. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประการ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อกลุ่มนั้น ให้ส่ง ณ ที่ท าการของกลุ่ม
ตามก าหนด ระหว่างเวลา 9.30-14.30 น. สัปดาห์แรกของเดือนเปิดท าการ  



 

 

          ข้อ  25. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กลุ่มเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกิน    ร้อยละ 15 ต่อปี โดย
ค านวณตามต้นเงินคงเหลือเป็นรายวัน ตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้จนถึงวันช าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น ให้
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีแน่นอน และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ  26. ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ไม่ช าระคืนต้นเงินทั้งหมด หรือบางส่วน หรือรายงวด ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือกู้ ให้กลุ่มเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมส าหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ช าระตามก าหนดนั้นในไม่เกินร้อยละ 365  
ต่อปี  ทั้งนี้โดยค านวณเป็นรายวันนับแต่วันที่สมาชิกผู้กู้ผิดสัญญาเป็นต้นไป  จนถึงวันช าระเว้นแต่สมาชิกผู้กู้
ได้รับอนุญาตให้ผ่อนเวลาได้ตามข้อ  21  วรรคท้าย 
 ข้อ  27. ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมที่แน่นอนและประกาศให้
สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ  28. ภายในวันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มแต่ละปี ให้สมาชิกผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ถึงวันสิ้นปีนั้นต่อ
กลุ่มด้วย 
                                                       หมวด  8 
 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ  29. ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ  30. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้ คณะกรรมการด าเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

 (1) เมื่อผู้กู้ออกจากกลุ่มไม่ว่าเพราะเหตุใด 
 (2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเงินกู้) เป็นเวลา 2 เดือน  ติดต่อกันหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึง 1 คราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
 ข้อ 31. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามท่ีกล่าวแล้วในข้อ 27   
ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกัน  เป็นรายงวดหรือรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้
กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อกลุ่มก็ได้  สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 
หมวด  9 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 



 

 

 ข้อ  32. คณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาก าหนดระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้อันเป็นภาระหนัก ซึ่งเกิดจากการด าเนินงาน เช่น ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอย่าง
ร้ายแรง ราคาผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ตกต่ า ติดต่อกันหลายปี หรือได้รับผลกระทบจากภาระเศรษฐกิจตกต่ า 
อันส่งผลให้ไม่สามารถส่งช าระหนี้แก่กลุ่มได้ แม้กลุ่มได้พิจารณาผ่อนผันตามหลักเกณฑ์แล้วก็ยังไม่มีลู่ทางช าระ
หนี้ได้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   6  พฤษภาคม  2556 
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