คํานํา
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยสํ า นั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ด ทํ า คู มื อ
การติ ด ตามหนี้ แ ละการดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมายของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เ ล ม นี้ ขึ้ น
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่อ ให คณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีร ะดั บ จัง หวั ด /
กรุ ง เทพมหานคร คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีอําเภอ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในการติดตามหนี้และการดําเนินคดีทางกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเปนหนี้ที่เกิด
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (หนี้กองทุนเดิม) และหนี้ที่เกิดจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (หนี้กองทุนใหม) เมื่อกองทุนทั้งสองควบรวม
เปนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กองทุนเดียวกันแลวทําใหหนี้กองทุนเดิม
มารวมเป นหนี้ก องทุ นใหม ดวย ดังนั้ น การติด ตามหนี้กองทุน เดิม เดิม เปนบทบาทหนา ที่ของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ตําบล ซึ่งเปนภาคประชาชน
เมื่อ กองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี มาอยูภ ายใต กรมการพัฒ นาชมุช น จึง เป นบทบาทหน าที่ ของ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อํ า เภอ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ติดตามหนี้และการดําเนินคดีต ามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหชัดเจนเพื่อนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินการกับหนี้คางชําระตามสัญญากูยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและหนี้อันเกิดจากการทุจริตซึ่งสวนมากเกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐาน
ยักยอกทรัพย การดําเนินคดี การดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษา และทายคูมือเปนข อ
กฎหมายที่ใชกับการดําเนินการและการดําเนินคดีกับหนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เปนตัวอยางแบบฟอรมที่สําคัญสําหรับการติดตามหนี้และการดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นกับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งกอนเกิดหนี้คางชําระและ
ภายหลังเกิดหนี้คางชําระแลว ทั้งนี้เพื่อเผยแพรใหคณะอนุกรรมการและคณะทํางานระดับตาง ๆ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับการติดตามหนี้และการดําเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กันยายน ๒๕๖๐
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เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันในถอยคําที่ปรากฏในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามหนี้คางชําระของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงใหความหมายเพื่อสรางความเขาใจกับถอยคําที่มักพบในกระบวนการ
ดําเนินการและการดําเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
กองทุน หมายถึง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเปนเจาของ
ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวาดวยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
พระราชบั ญญั ติ หมายถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ.2558
เปนกฎหมายที่ใชกํากับภารกิจการบริหารทุนหมุนเวียนในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
หนี้ หมายถึง หนี้กองทุน เปนความผูกพันตามกฎหมายที่เจาหนี้ ไดแก กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนเปนเจาของ มีความชอบธรรมที่จะบังคับใหลูกหนี้ ไดแก
สมาชิกที่กูยืมเงิน หรือผูที่กระทําความผิดอาญาฐานยักยอกเงินหรือฉอโกงเงินกองทุนไป ตองสงมอบ
ทรัพยสิน อันไดแก เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพรอมดอกเบี้ยคืนใหแกเจาหนี้
หนี้กองทุนเดิม หมายถึง หนี้ตามสัญญากูยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหนี้
ตามกฎหมายอันเกิดจากการทุจริต ซึ่งสวนมากเกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกเงิน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใตการบริหารของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
หนี้กองทุนใหม หมายถึง หนี้ตามสัญญากูยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหนี้
ตามกฎหมายอันเกิดจากการทุจริต เปนการแสวงหาผลประโยชนมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับ ตนเองหรือผู อื่น รวมทั้งหนี้ ที่เกิด จากการประมาทเลิ นเลออยางรา ยแรงจนเปน เหตุใ ห
กองทุนไดรับความเสียหาย ภายใตการบริหารงานกองทุนของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรีร ะดั บ จัง หวัด และกรุ ง เทพมหานคร และคณะอนุก รรมการกลั่ น กรองและ
ติดตามการดํา เนิน งานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีอํา เภอ ตามขอ บังคั บคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
หนี้ตามสัญญา หมายถึง หนี้ที่ถูกกําหนดไวในสัญญากูยืมเงินของกองทุน โดยกําหนดให
เจาหนี้หรือผูใหกูยืมเงิน ไดแก กองทุน ตองจายเงินยืมใหแกสมาชิกผูกูยืมเงิน และสมาชิกลูกหนี้
ตองชําระเงินที่กูยืมคืนพรอมดอกเบี้ยที่กําหนดไวตามสัญญา
หนี้ตามสัญญาเดิม หมายถึง หนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินของสมาชิกกับกองทุนเดิม
ซึ่งเปนสัญญากูยืมเงินในระหวางป 2556 – 2559 กอนมีการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(2)
มาอยูภายใตการดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
หนี้ตามสัญญาใหม หมายถึง หนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินของสมาชิกกับกองทุนใหม
ซึ่งเปนสัญญากูยืมเงินภายหลังมีการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาอยูภายใตการดูแลของ
กรมการพัฒนาชุมชนแลว
หนี้ต ามกฎหมาย หมายถึ ง หนี้ที่ เกิ ดจากการทุจริ ต ซึ่ง สวนมากเกิ ดจากการกระทํ า
ความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย หรือฉอโกงเงินกองทุน รวมทั้งหนี้อันเกิดจากการกระทําโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหาย
หนี้ ค า งชํ า ระ หมายถึ ง หนี้ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญากู ยื ม ของกองทุ น
แตสมาชิกลูกหนี้ยังไมชําระเงินยืมพรอมดอกเบี้ยตามที่กําหนดไว หรือชําระเงินไมครบตามสัญญา
ทั้งนี้ยั งรวมถึงหนี้คา งชําระที่เ ปนหนี้ ตามกฎหมาย ซึ่งสวนใหญเปน หนี้อั นเกิด จากการกระทํ า
ความผิดฐานยักยอกทรั พยนั้น ตองถือวาผูยัก ยอกเปนหนี้คางชําระและเปนลูกหนี้ผิดนัดทัน ที
นับแตวันที่เอาเงินกองทุนไป
การแจ ง เตื อ น หมายถึ ง การแจ ง เตื อ นเป น หนั ง สื อ ของเจ า หนี้ โดยผู แ ทนกองทุ น
แจงเตื อนสมาชิกลูกหนี้ใหนํา เงินมาชําระหนี้ เนื่อ งจากหนี้ถึงกํา หนดชํา ระแลว การแจงเตือ น
ในกรณี ที่ สั ญ ญามี ทั้ ง สมาชิ ก ที่ เ ป น ผู กู ยื ม และผู ค้ํ า ประกั น ให แ จ ง เตื อ นสมาชิ ก ลู ก หนี้ ที่ เ ป น
ผูกูยืมกอน และภายหลังที่สมาชิกลูกหนี้ผูกูยืมผิดนัดแลวจึงแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้ผูคํ้าประกัน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ผูกูยืมผิดนัด
การผิดนัด หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมครบตามกําหนดไว
ในสัญญาที่กําหนดใหชําระหนี้ไวตามวันที่ปรากฏในปฏิทิน เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลวสมาชิก
ลูกหนี้ผูนั้นจะตกเปนผูผิดนัดทันที สวนกรณีที่สัญญาไมไดกําหนดใหสมาชิกลูกหนี้ตองชําระหนี้ไว
ตามวั น ที่ ร ะบุ ไ ว ต ามวั น ที่ ป รากฏในปฏิ ทิ น เช น ให ชํ า ระหนี้ ภ ายในหนึ่ ง ป กรณี ดั ง กล า ว
เมื่อครบกําหนดตามสัญญาเจาหนี้ตองมีหนังสื อแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้กอนใหชําระหนี้ตามที่
กําหนดไวในหนังสือแจงเตือน เมื่อพนกําหนดสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยผูนั้นจึงเปนผูผิดนัด สําหรับ
กรณีหนี้อันเกิดจากการยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุนนั้น สมาชิกลูกหนี้ผิดนัดนับแตวันที่เอาเงินไป
ผลการผิดนัด หมายถึง สมาชิกลูกหนี้ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาท
ตอป ของยอดเงินต นที่ คา งชํ าระ จนกวา สมาชิ กลู กหนี้ผูผิ ดนั ดนั้ นจะชํ าระหนี้ คา งชํ าระใหแ ก
กองทุนจนครบถวน สําหรับกรณีหนี้เกิดจากการยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน ซึ่งถือวาเปนการ
กระทํ า ละเมิด กองทุ น ตามกฎหมายแพง ถื อว า ผู ทํา ละเมิ ดผิ ด นัด ตั้ งแต เวลาละเมิ ด หรื อ เวลา
ที่เอาเงินไป ดังนั้นจึงตองเสียดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของจํานวนเงินที่
เอาไปจากกองทุนนับแตวันที่เอาไป
ดอกเบี้ยตามสัญญา หมายถึง ดอกเบี้ยที่กําหนดไวในสัญญาวา สมาชิกลูกหนี้ตองเสีย
ดอกเบี้ยกูยืมเงินในอัตรารอยละเทาใดตอป ของเงินตนที่สมาชิกลูกหนี้ไดกูยืมไปจากกองทุน

(๓)
ดอกเบี้ยผิดนัด หมายถึง ดอกเบี้ยผิดนัดของสมาชิกลูกหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการผิดนัด
ตามสัญญา หรือกรณีที่มีการยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน สมาชิกลูกหนี้ผูผิดนัดตองเสียดอกเบี้ย
ในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของยอดเงินตนที่คางชําระตามสัญญา หรือยอดเงินที่สมาชิก
ลูกหนี้ผูนั้นยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุนไป
เบี้ยปรับ หมายถึง จํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน โดยสมาชิกลูกหนี้สัญญาแก
เจาหนี้วาจะจายเงินจํานวนดังกลาวใหเมื่อสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตอง ซึ่งถา
เบี้ยปรับสูงเกินศาลมีอํานาจลดลงได คําวา “เบี้ยปรับ” ตามสัญญาเดิมอาจใชคําวา “คาปรับ”
ถือวามีความหมายเดียวกัน
การขอผอนผัน หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ขอขยายกําหนดเวลาชําระหนี้ออกไปจาก
เดิ ม ที่ถึ ง กํ าหนดแล ว ซึ่ ง สมาชิ กลู ก หนี้ ต อ งเสี ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราผิ ดนั ด ร อยละ 7.5 บาทต อ ป
ตลอดระยะเวลาของการผอนผัน การผอนผันอาจทําเปนหนังสือโดยการรับสภาพหนี้หรือการปรับ
โครงสรางหนี้แลวแตกรณี
การรับสภาพหนี้ หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดทําหนังสือยอมรับกับเจาหนี้วา
ตนเปนหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาหรือมูลหนี้ตามกฎหมายจริง และขอผอนผันการชําระหนี้คางชําระ
โดยตกลงกันกําหนดผอนชําระหนี้เปนงวด ๆ หรืองวดเดียว แตทั้งนี้ตองไมเกินสองปนับแตวันที่
ทํา หนัง สื อรั บ สภาพหนี้ และตลอดเวลาของการผ อนชํ าระหนี้ส มาชิ ก ลู กหนี้ ตอ งเสีย ดอกเบี้ ย
ในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของเงินตนที่คางชําระทั้งหมด
การปรับโครงสรางหนี้ หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได
เนื่อ งจากการดํา เนิน งานตามโครงการประสบป ญหา และขอทําความตกลงกับ เจ าหนี้ เพื่ อขอ
ผอนผัน การชํ าระหนี้ที่ คางชํา ระ โดยตกลงกัน กําหนดผอ นชํ าระหนี้เ ปนงวด ๆ หรือ งวดเดีย ว
ในลักษณะการผอนเงินตนที่คางชําระกับดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ตามที่ตกลงกัน
การผ อนชํ า ระหนี้ หมายถึ ง การที่ ส มาชิ ก ลู ก หนี้ ไม มี เ งิ น ชํ า ระหนี้ค า งชํ า ระทั้ ง หมด
จึงผ อนชํา ระหนี้เ ปน งวด ๆ หรือ เป นคราว ๆ หากไมมี การตกลงกัน ไว เงิน ที่ผอ นชํ าระหนี้นั้ น
หากไมพอชําระหนี้ทั้งหมด ใหถือวาไดชําระหนี้ในสวนที่เปนดอกเบี้ยกอน เมื่อชําระหนี้ดอกเบี้ย
หมดแลวจึงหักชําระหนี้เงินตน
การคํ า นวณดอกเบี้ ย หมายถึ ง การคํ านวณดอกเบี้ย ของสมาชิก ลู กหนี้ โดยคิ ดจาก
จํานวนดอกเบี้ยที่สมาชิกลูกหนี้พึงตองชําระตามสัญญากูยืมเงินที่กําหนดไว หากสัญญาไมกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาไว ใหถือวาสัญญากูยืมเงินนั้นปลอดดอกเบี้ยตามวัตถุประสงคของกองทุนเดิม
ดังนั้น หนี้ตามสัญญาเดิมที่ไมระบุดอกเบี้ยไว สมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้คืนเงินใหแกกองทุนเฉพาะ
เงินตนที่ กูยืมไปไมตองเสียดอกเบี้ยตามสัญญา แตหากสมาชิ กลูกหนี้ ผิดนัดต องคิดคํ านวณหา
จํานวนดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอปของเงินตน แมวาสัญญานั้นจะปลอดดอกเบี้ย

(๔)
ก็ตาม การคิดคํานวณดอกเบี้ยอาจคิดเปนงวด ๆ หรือเปนงวดเดียวก็ได โดยอัตราดอกเบี้ยคิด
คํานวณเปนปตอเงินตน ๑๐๐ บาท หากเปนเดือนใหเอา ๑๒ หาร และหากเปนวันใหเอา ๓๖๕
หาร (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๑)
การเพิกเฉย หมายถึง เปนการไมติดตอขอชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ภายหลังมีการ
เตือนใหชําระหนี้ เมื่อสมาชิกลูกหนี้ไดรับหนังสือเตือนดังกลาวแลว การเพิกเฉยของสมาชิกลูกหนี้
ยอมเปนเหตุแหงการดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหนี้
การเปนลูกหนี้รวม หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ที่เขาผูกพันตามสัญญากูยืมเงินเพื่อ
นํ า เงิ น ไปดํ า เนิ น งานตามโครงการ ความผู ก พั น ดั ง กล า วเป น ความผู ก พั น ในฐานะลู ก หนี้ ร ว ม
กลาวคือ สมาชิกลูกหนี้ทุกคนตองรับผิดชอบตอหนี้ตามสัญญาจนกวาหนี้ตามสัญญานั้นจะถูกชดใช
จนครบถวน
การรวบรวมหลักฐาน หมายถึง การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อแสดง
ใหเห็นชัดวาสมาชิกลูกหนี้เปนหนี้กับกองทุน ไมวาหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน หรือหนี้ตามกฎหมายที่
เกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน ทั้งนี้เพื่อเตรียมสงเรื่องให
พนักงานอัยการหรือแจงความรองทุกขกับพนักงานสอบสวนแลวแตกรณี
การดําเนินการ หมายถึง การดําเนินงานกอนดําเนินคดีแกสมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดและ
เพิกเฉยตอการแจงเตือนของเจาหนี้ เมื่อสงเรื่องฟองแลวจะเปนการดําเนินคดี ในกรณีหนี้คาง
ชําระที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน เปนการดําเนินงาน
กอนการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ
การดําเนินคดี หมายถึง กระบวนการภายหลังมีการสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อ
ฟองสมาชิกลูกหนี้ตามสัญญา หรือในกรณีหนี้คางชําระที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐาน
ยักยอกหรือฉอโกง จะเปนกระบวนการภายหลังมีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหนี้ผูยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุนนั้นแลว
เจาหนาที่ผูประสานงานคดี หมายถึง เปนขาราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ที่สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุม ชนจั ง หวั ด เสนอให ผู วา ราชการจั งหวั ด แต ง ตั้ ง ให เ ปน ผู ป ระสานงานกั บ
พนักงานอัยการภายหลังมีการสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองสมาชิกลูกหนี้คางชําระ
การยัก ยอก หมายถึ ง เปน กรณีที่ ผูกระทํ าความผิดมีห นาที่ได ครอบครองเงินของ
กองทุนและไดเอาเงินนั้นไปโดยทุจริต (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒)
การฉอโกง หมายถึง เปนกรณีที่ผูกระทําความผิดหลอกลวงไดไปซึ่งเงินกองทุนโดย
ทุจริต (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒)
การแจงความ หมายถึง การแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ทางอาญาในกรณีเงินกองทุน สวนใหญเปนการกระทําความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน

(๕)
โดยผูแจงความรองทุกขนั้นตองเปนผูเสียหายหรือผูรับมอบอํานาจจากผูเสียหายแจงความรองทุกข
ตอพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒)
พนักงานสอบสวน หมายถึง ผูที่มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการ
ตางๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามความผิดที่กลาวหา (จากการรองทุกข
หรือคํากลาวโทษ) เพื่อจะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิด และเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ เมื่อสอบสวนเสร็จ สรุปความเห็นใหพนักงานอัยการฟองคดีอาญาตอศาลที่มีเขตอํานาจ
ตอไป
พนักงานอัยการ หมายถึง เปนขาราชการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ผูมีอํานาจ
และหนาที่ในการดําเนินคดีหรือทําหนาที่ในฐานะทนายแผนดิน
คดียอมความได หมายถึง คดีที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไววา เปนความผิด
ยอมความได กรณีการกระทําความผิดอาญาในกองทุน ซึ่งสวนใหญเปนคดียักยอกเงินกองทุนหรือ
คดีฉอโกงเงินกองทุน ความผิดดังกลาวประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวเปนความผิดยอมความได
ดังนั้นหากผูเสียหายไมไปแจงความรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัว
ผูกระทําความผิด เปนอันถือวาขาดอายุความดําเนินคดี (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒)
การถอนแจงความ หมายถึง การถอนคํารองทุกขตามกฎหมาย เกิดขึ้นภายหลังที่มี
การแจงความรองทุกขแลว ผูเสียหายกลับไมติดใจเอาความกับผูตองหาหรือจําเลย ไปขอถอนคํา
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนในคดีนั้น ซึ่งถาเปนความผิดอันยอมความได เชน การยักยอกหรือ
ฉอโกงเงินกองทุน จะเปนผลใหคดีนั้นเปนอันระงับเพราะการถอนคํารองทุกข (กรณีเหตุไมติดใจ
เอาความเปนเพราะความเสียหายของกองทุนระงับดวยการชดใชจนครบถวนทั้งเงินที่ถูกยักยอกไป
และดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดของเงินที่เอาไปนับแตวันที่เกิดเหตุ)
คดี แพ ง เกี่ ยวเนื่องคดี อาญา หมายถึ ง คดีที่ เกิ ด ขึ้น ในกองทุ นเปน เหตุ ให ก องทุ น
เสี ย หายอั น เป น คดี แ พ ง แต มี มู ล มาจากการกระทํ า ความผิ ด ทางอาญา เช น คดี ฐ านยั ก ยอก
ทรัพย ในการแจงความรองทุกข จึงตองเรียกเงินกองทุนที่ถูกเอาไปพรอมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด
คืนใหกับกองทุนในคราวเดียวกัน และเมื่อคดีถึงชั้นศาล ศาลมีอํานาจพิพากษาลงโทษจําเลยในการ
กระทําความผิดทางอาญารวมทั้งพิพากษาใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยแกผูเสียหายหรือกองทุนได
(รายละเอียดกลาวในบทที่ 2)
การไต สวนมู ลฟ อง หมายถึ ง การนํ าคดี อาญาฟ อ งต อศาลโดยปกติ ถ า ไม ใ ช ค ดี ที่
พนักงานอัยการฟอง ศาลตองใหมีการไตสวนมูลฟองกอน สําหรับคดีของกองทุนสวนใหญเปนคดีที่
พนักงานอัยการเปนโจทกฟองจึงไมตองมีการไตสวนมูลฟอง และผูตองหาตกเปนสถานะจําเลยนับแต
วันที่พนักงานอัยการยื่นฟอง
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แตงตั้งโดยกฎหมายทุนหมุนเวียนและขอบังคับกองทุน ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร

(๖)
มาตรการ และแนวทางในการบริหารงานกองทุน รวมทั้งการกํากับดูแลการบริหารจัดการ และ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
คณะอนุกรรมการจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัดที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานกองทุนในพื้นที่
แตละจังหวัด จัดทําแผนดําเนินงานและดําเนินการตามแผน พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิก
ขอรับการสนับสนุน แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด
แตงตั้งกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจังหวัด แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยาง
หนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจ
หน าที่ ของคณะอนุก รรมการจั งหวัด ต องเป นไปตามมติท่ี ป ระชุม ตามที่ ป รากฏในรายงานการ
ประชุมเปนสําคัญ
คณะอนุ กรรมกรุง เทพมหานคร หมายถึง คณะอนุ กรรมการบริห ารงานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้งใหมีอํานาจในการบริหารงาน
กองทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทําแผนดําเนินงานและดําเนินการตามแผน พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่สมาชิกขอรับการสนั บ สนุ น แต ง ตั้ ง คณะทํา งานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาท
สตรี ก รุ ง เทพมหานคร แต ง ตั้ ง อาสาสมัครผูประสานงานกองทุน แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร แตง ตั้งคณะทํ างานเพื่ อปฏิ บัติง านอยางหนึ่ง อยา งใดที่
เกี่ยวข องกับ กองทุ น และรายงานผลการดํา เนินงาน ซึ่ งการดํ าเนิน งานตามอํานาจหน าที่ของ
คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม
เปนสําคัญ
คณะอนุ กรรมการอํา เภอ หมายถึ ง คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองและติ ดตามการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่กํากับ
ดู แ ล ติ ด ตาม ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการดํ า เนิ น งาน จั ด ทํ า แผนการติ ด ตาม
ตรวจสอบ กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบโครงการ แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล/เทศบาล แตงตั้งอาสาสมัครผูประสานงานกองทุนหมูบานหรือชุมชน แตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน
ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการอําเภอตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
คณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัด หมายถึง คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแตงตั้งมาจากตัวแทนอําเภอละ ๑-๓ คน มาคัดเลือกกันเอง ๙-๑๑
คน โดยมี นักวิชาการพั ฒนาชุ มชน สํ านั กงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดที่รั บผิ ดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเปนที่ปรึกษา และพนักงานกองทุนจังหวัดเปนคณะทํางานและเลขานุการทําหนาที่

(๗)
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบกลั่ น กรองโครงการของสมาชิ ก ที่ ยื่ น ขอกู ยื ม เงิ น เพื่ อ เสนอ
คณะอนุกรรมการจังหวัด ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
สมาชิ ก ประสาน ส งเสริม และสนั บสนุ น ติ ดตาม การดํ าเนิ นงานและรายงานผลการดํ าเนิ นการ
ปญหา อุปสรรคตอคณะอนุกรรมการจังหวัด ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางาน
ตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
คณะทํางานขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแตงตั้งมาจากตัวแทน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เ ขตคั ด เลื อ กกั น เอง ๙-๑๑ คน โดยมี นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนที่ปรึกษา ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบกลั่นกรอง
โครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกูยืมเงินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ
สร า งความเข า ใจกั บ สมาชิ ก ให คํ า แนะนํ า และเป น ที่ ป รึ ก ษาสมาชิ ก ประสาน ส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานและรายงานผลการดํ า เนิ น การ ป ญ หา อุ ป สรรค ซึ่ ง การ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงาน
การประชุมเปนสําคัญ
คณะทํางานขับเคลื่อนเขต หมายถึง คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเขตที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแตงตั้งมาจากตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ชุมชนละ ๑ คน คัดเลือกกันเองใหเหลือเขตละ ๙-๑๒ คน โดยมีพนักงานกองทุนรับผิดชอบเขต
กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน เปนที่ปรึกษา ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของโครงการของ
สมาชิกที่ยืนขอกูยืมเงินประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
สมาชิก ประสาน สงเสริม และสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตามมติที่ประชุม
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
คณะทํ างานขับเคลื่ อนตํา บล/เทศบาล หมายถึ ง คณะทํา งานขั บ เคลื่อ นกองทุ น
พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บล/เทศบาล ที่ ค ณะอนุ ก รรมการอํ า เภอแต ง ตั้ ง มาจากอาสาสมั ค ร
ผูประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบานหรือชุมชน หมูบาน/ชุมชนละ ๑ คน (ยกเวนมี
หมูบานชุมชนไมถึง ๗ หมูบาน/ชุมชน) คัดเลือกกันเองใหเหลือตําบล/เทศบาล ละ ๗-๙ คน โดยมี
พัฒนากรรับผิดชอบตําบล/เทศบาลเปนที่ปรึกษา ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของโครงการ
ของสมาชิกที่ยืนขอกูยืมเงินประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่
ปรึก ษาสมาชิก ประสาน ส งเสริม และสนับ สนุ น ติดตาม การดํ าเนิน งานและรายงานผลการ
ดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตาม
มติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ

(8)
อาสาสมัครผูประสานงานชุมชน หมายถึง อาสาสมัครผูประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีชุมชนที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากสมาชิกกองทุนผูมีจิตอาสา
ในพื้นที่ทําหนาที่ประสานงานการดําเนินงานกองทุนระหวางสมาชิกกับคณะทํางานขับเคลื่อนเขต
อาสาสมั ค รผู ประสานงานหมู บาน/ชุ ม ชน หมายถึ ง อาสาสมั ครผู ป ระสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบาน/ชุมชน ที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกกองทุนผูมี
จิตอาสาในพื้น ที่ทํ าหน าที่ ประสานงานการดํา เนิน งานกองทุ นระหว างสมาชิก กับ คณะทํา งาน
ขับเคลื่อนทุกระดับ
คณะทํางานติดตามหนี้ หมายถึง คณะทํางานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จั ง หวั ด หรื อ กรุ ง เทพมหานครหรื อ คณะทํ า งานติ ด ตามหนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อํ า เภอ
ที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ติดตามหนี้กองทุน หรือหนาที่อื่นตามที่ปรากฏใน
คําสั่งแตงตั้ง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร เปนผูแตงตั้ง
คณะทํางานติดตามหนี้กองทุน เพื่อทําหนาที่ติดตามหนี้กองทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏใน
รายงานการประชุมเปนสําคัญ
อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับบริหารงานกองทุนมีสามสถานะ
ไดแก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหัวหนาหนวยงานเจาของกองทุน มีอํานาจบริหารในการ
กําหนดโครงสรางการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ ของกองทุน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เปนประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับดูแล
การบริ ห ารจั ด การ และติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน กํ า หนดข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
แผนการดําเนินงาน และแตงตั้งผูบริหารกองทุน รวมถึงการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ทั้งนี้ตองทําในรูปของคณะกรรมการโดยมี
มติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
อธิ บดี ก รมการพั ฒนาชุ มชน ในฐานะประธานอนุ ก รรมการบริ หารกองทุ นพั ฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เปนประธานในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานกองทุ น กํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามการ
ดําเนินงานกองทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทําแผนดําเนินงานและดําเนินงานตามแผน
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน และมีอํานาจหนาที่แตงตั้งคณะทํางาน
ขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานคร อาสาสมั ค รผู ป ระสานงานกองทุ น
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร และคณะทํางานอื่น เพื่อปฏิบัติงาน

(๙)
อยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน ทั้งนี้ตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมีมติตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แตงตั้งโดย
คณะกรรมการบริหาร จากขาราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือบุคคลภายนอก ทําหนาที่
บริหารสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ผูอํานวยการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารทําหนาที่เสนอ
เรื่องภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให
พิ จ ารณาหรื อ รั บ ทราบแล ว แต ก รณี ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารตองทําในรูปของคณะกรรมการโดยมีมติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
ผูว า ราชการจั ง หวั ด หมายถึง หั วหน าหน วยราชการส วนภู มิ ภ าคที่ ใหญ ที่ สุ ด ใน
จัง หวั ด ตามกฎหมายวาดวยบริ หาราชการแผ นดิน และเปนประธานอนุ กรรมการบริหารกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามกฎหมายของกองทุน มีอํานาจหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ของคณะอนุกรรมการจังหวัดซึ่งทําหนาที่บริหารงานกองทุนในพื้นที่จังหวัด จัดทําแผนดําเนินงาน
และดําเนินการตามแผน พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน ลงนาม
แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลงนามแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจังหวัด ลงนามแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยาง
หนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในสถานะประธานอนุกรรมการจังหวัดตองเปนไปตามมติที่ประชุม
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
นายอํ า เภอ หมายถึ ง หั ว หน า หน ว ยราชการส ว นภู มิ ภ าครองจากจั ง หวั ด เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบการบริหารราชการของอําเภอ ตามกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการแผนดิน และเปนประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรี อํ าเภอตามกฎหมายของกองทุน มี อํ านาจหน าที่ เป นประธานในที่ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการอําเภอที่ทําหนาที่กํากับ ดูแล ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ดําเนินงาน จัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง และลงนามใหความเห็นชอบโครงการ ลง
นามแต ง ตั้ง คณะทํ างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บล/เทศบาล ลงนามแต ง ตั้ ง
อาสาสมัครผูประสานงานกองทุนหมูบานหรือชุมชน ลงนามแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงาน
อยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่ของนายอําเภอในสถานะประธานอนุกรรมการอําเภอตองเปนไปตามมติที่ประชุม
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ

(๑๐)
พัฒนาการจังหวัด หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชนในการดําเนินงานของกองทุนเปนผูบริหารสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด
ทํ า หน า ที่ เ สนอเรื่ อ งภายในกรอบอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการจั งหวั ดเพื่ อใหพิ จารณาหรือรั บทราบแลวแตกรณี ทั้ง นี้ การดํ าเนิ นการตาม
อํานาจหนาที่ ของคณะอนุ กรรมการจั งหวัด ตองทํา ในรูป ของคณะอนุ กรรมการโดยมีม ติตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ สวนอํานาจหนาที่เฉพาะของพัฒนาการจังหวัดในกองทุน
นั้น พัฒนาการจังหวัดหรือผูที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมายเปนคูสัญญากูยืมเงิน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนา หมายถึง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนเป น
ผูบริ หารและบั งคั บบัญ ชาขา ราชการ พนั กงาน ลูก จาง ภายในกลุม พัฒนาศั กยภาพกองทุ น
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนผูบริหารสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เปนอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กรุ ง เทพมหานคร ทํ า หน า ที่ เ สนอเรื่ อ งภายในกรอบอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการ
กรุง เทพมหานครตอ ที ่ป ระชุม คณะอนุก รรมการกรุง เทพมหานครเพื ่อ ใหพ ิจ ารณาหรือ
รับ ทราบแล ว แต ก รณี ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการ
กรุงเทพมหานครตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมีมติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม
เปนสําคัญ สวนอํานาจหนาที่เฉพาะของผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนในกองทุนนั้น
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือผูที่ผูอํานวยการพัฒนาศักยภาพกองทุนมอบหมาย
เปนคูสัญญากูยืมเงิน
พัฒนาการอําเภอ หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ สังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชน ในการดําเนินงานกองทุนเปนผูบริหารสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อํ า เภอ เป น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการอําเภอทําหนาที่เสนอเรื่องภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
อําเภอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอําเภอเพื่อใหพิจารณาหรือรับทราบแลวแตกรณี ทั้งนี้ การ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการอําเภอตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมี
มติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ
พัฒนากร หมายถึ ง ข า ราชการส วนภู มิ ภ าค สัง กั ด กรมการพั ฒนาชุ ม ชน ปฏิ บั ติ
ภารกิจในทองที่ตําบล ในการดําเนินงานกองทุนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาคณะทํางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล และตามที่พัฒนาการอําเภอมอบหมาย ซึ่งการทํางาน
ในฐานะที่ปรึกษาคณะทํางานขับเคลื่อนตําบล/เทศบาลยังคงตองยึดหลักการทํางานในรูปของ
คณะทํางานเปนสําคัญ

(๑1)
พนัก งานกองทุน หมายถึ ง พนักงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี สัง กัดสํ านัก งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปฏิบัติงานที่สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนจังหวัด
ในการดําเนินงานของกองทุนเปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุ น
พั ฒนาบทบาทสตรี จั ง หวั ด ทํ า หน า ที่ เ สนอเรื่ อ งภายในกรอบอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะทํ า งาน
ขับเคลื่อนจังหวัดตอที่ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อใหพิจารณาหรือรับทราบแลวแต
กรณี ทั้งนี้ การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดตองทําในรูปของ
คณะทํางานโดยมีมติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ

บทที่ 1

การดําเนินการกับหนีค้ างชําระของกองทุน

บทที่ 1
การดําเนินการกับหนี้คางชําระของกองทุน
หนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประกอบดวยหนี้กองทุนเดิมกับหนี้กองทุนใหม
หนี้กองทุนเดิม เปนหนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินประเภท
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เป น หนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งป 2556-2559 ซึ่ ง เป น ช ว งการบริ ห ารของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
หนี้ ก องทุ น ใหม เป น หนี้ เ กิ ด จากสั ญ ญากู ยืม เงิ น ตามโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ภายหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เปนเวลาเริ่มตนที่กองทุนเดิม
รวมมาเปนกองทุนกับกรมการพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 เมษายน 2559 และ
เป น การเริ่ ม ต น บริ ห ารงานกองทุ น ของคณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด กั บ คณะอนุ ก รรมการ
กรุงเทพมหานคร ตามขอ ๑๑ ของขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวา
ดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ประกอบกับคําสั่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ 2/2559 และ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร กําหนดใหคณะอนุกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
หนาที่บริหารงานกองทุน กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขต
พื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครตามลําดับ

1. ลักษณะหนีค้ างชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หนี้ คา งชํา ระของกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี มี 2 ลั กษณะ ไดแ ก หนี้ คา งชํา ระตาม
สัญญากับหนี้คางชําระตามกฎหมาย (กรณีมีการทุจริต) หนี้คางชําระตามสัญญา ป 2556 ถึงป
2559 เปนหนี้คางชําระของกองทุนเดิม สวนหนี้คางชําระตั้งแตป 2560 เปนตนไปเปนหนี้คาง
ชําระของกองทุ นใหม ซึ่ง คณะกรรมการบริหารไดกํ าหนดแนวทางใหพิจ ารณาเรื่อ งอายุ ความ
ฟ อ งร อ งดํ า เนิ น คดี เ ป น สํ า คั ญ หากสั ญ ญากํ า หนดให ส มาชิ ก ลู ก หนี้ ชํ า ระหนี้ คื นเป นรายงวด
อายุความฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายกําหนดไว 5 ป นับแตสมาชิกลูกหนี้ผิดนัด แตหากสัญญา
กํา หนดให ส มาชิ กลู ก หนี้ ชํ าระหนี้ คื นทั้ ง หมดงวดเดี ย ว อายุ ค วามฟอ งรอ งดํา เนิน คดีก ฎหมาย
กําหนดไว 10 ป นับแตสมาชิกลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งในสวนของหนี้คางชําระตามสัญญากูยืมเงินกองทุน
ใหมกําหนดใหสงเงินชําระหนี้ปละอยางนอยสองงวด อายุความฟองรองดําเนินคดีกับหนี้กองทุน
ใหมจะเปนอายุความจํานวน 5 ป เหมือนกันทั้งหมด

2. การดําเนินการกับหนี้คางชําระตามสัญญา

2

การดําเนินการกับหนีค้ างชําระตามสัญญา นอกจากมีการรายงานตามระบบ SARA แลว
ยังมีกระบวนการดําเนินการภายหลังเกิดหนี้คางชําระแลวกอนที่จะดําเนินคดี ดังนี้
(๑) หนี้ถึ งกํา หนดชําระตามสัญ ญา หนี้ถึง กําหนดชํ าระตามสัญญามี 2 ลั กษณะ
ไดแก หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาที่ระบุไวชัดเจนตามวันที่ในปฏิทิน กับหนี้ถึงกําหนดชําระตาม
สัญญาที่ไมไดระบุไวตามปปฏิทิน
หนี้ ถึ ง กํ า หนดทั้ ง สองลั ก ษณะมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การภายหลั ง หนี้ ถึ ง กํ า หนด
แตกตางกันกลาวคือ หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาที่ระบุวันชําระหนี้ไวชัดเจนตามวันที่ในปฏิทิน
นั้น หากพนกําหนดแลวลูกหนี้ยังเพิกเฉยไมติดตอขอชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไมครบ สมาชิกลูกหนี้
นั้นจะตกเปนผูผิดนัดทันที1 สวนหนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาที่ไมไดระบุวันชําระหนี้ไวตามวันที่
ในปฏิทินนั้น เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ตามสัญญาแลว ตองมีหนังสือเตือนใหสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้ที่
คางชําระกอน หากพนกําหนดแลวสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยหรือชําระหนี้ไมครบ สมาชิกลูกหนี้ผูนั้นจึง
จะตกเปนผูผิดนัด2
(๒) หนังสือแจงเตือน เปนหนังสือที่ตองดําเนินการภายหลังหนี้ถึงกําหนดชําระตาม
สัญญาแลว ในกรณีสัญญายืมเงินที่สมาชิกลูกหนี้ตามสัญญามีทั้งผูกูและผูค้ําประกัน ใหแจงเตือน
ผูกูกอน และเมื่อพนกําหนดเวลาที่แจงเตือนแลว สมาชิกลูกหนี้เงินยังเพิกเฉยไมชําระหนี้ สมาชิก
ลูกหนี้ผูกูนั้นจะตกเปนสมาชิกลูกหนี้ผิดนัด เมื่อผูกูเปนสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดแลวจึงแจงเตือนสมาชิก
ลูกหนี้ผูค้ําประกันใหชําระหนี้คางชําระภายในกําหนด หากพนกําหนดสมาชิกลูกหนี้ผูค้ําประกันยัง
เพิกเฉยไมชําระหนี้ สมาชิกลูกหนี้ผูค้ําประกันจะตกเปนสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดเชนเดียวกัน
(๓) ผลของการแจงเตือน การมีหนังสือแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้จะเกิดผลตามมาไม
ประการใดก็ประการหนึ่ง ไดแก ประการแรกสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉย หรือประการที่สองสมาชิก
ลูกหนี้ขอผอนผันการชําระหนี้ดวยการรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้ แตไมวาสมาชิกลูกหนี้
จะเพิกเฉยหรือขอผอนผันดวยประการใดลูกหนี้ยังตกเปนผูผิดนัดตลอดระยะเวลาของการเพิกเฉย
หรือขอผอนผัน ซึ่งตองชําระดอกเบี้ยคืนใหกองทุนในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป
ของยอดเงินตนที่คางชําระ๓
(๔) การเพิ ก เฉยของสมาชิ ก ลู ก หนี้ เมื่ อ สมาชิ ก ลู ก หนี้ เ พิ ก เฉยการชํ า ระหนี้ ให
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเปนหนี้คางชําระของสมาชิกลูกหนี้ลูกหนี้ แลวตั้งเรื่อง
เสนอเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณา ซึ่งผลของการพิจารณาที่ประชุมจะมีมติเปน
3 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก ใหฟอง ไมใหฟอง และใหหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม
๑
2
3
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กรณีที่ประชุมมีมติใหฟองสมาชิกลูกหนี้ ใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดี โดยมี
การแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ผู ป ระสานงานคดี และรายงานกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนพร อ มขอเบิ ก เงิ น
คาธรรมเนียมในการดํา เนิน คดี เมื่อ ดําเนิ นการแล วให นําเรื่ องแจงที่ ประชุมคณะอนุ กรรมการ
จังหวัด เพื่อทราบในคราวตอไป
กรณีที่ประชุมมีมติไมใหฟองสมาชิกลูกหนี้ ที่ประชุมตองแจงเหตุผลประกอบ และ
ตองมีมติใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางกับสมาชิกลูกหนี้รายที่ไมฟองนั้น กรณี
ดั ง กล า วจึ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม แล ว แจ ง ผลการดํ า เนิ น การให ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาในคราวตอไป ทั้งนี้ตองรีบดําเนินการเพื่อปองกันไมใหคดี
ขาดอายุความ
กรณีที่ประชุมใหหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหดําเนินการหาขอเท็จจริงตามประเด็นที่
คณะอนุกรรมการจังหวัด ตองการแลวทําเปนรายงานพรอมทั้งความเห็นวาควรฟองหรือไมฟอง
เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ในคราวตอไป ทั้งนี้ตองรีบดําเนินการเพื่อปองกันไมให
คดีขาดอายุความ
(๕) การขอผอนผันการชําระหนี้ เปนกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ผิดนัดไมมีเงินชําระหนี้คาง
ชําระแตสมาชิกลูกหนี้ยังประสงคขอชําระหนี้โดยขอผอนผันการชําระหนี้ ซึ่งอาจทําเปนหนังสือ
รับสภาพหนี้ที่คางชําระและกําหนดเงื่อนเวลาในการสงชําระคืนเงินใหกองทุน หรือทําเปนหนังสือ
ปรับโครงสรางหนี้แลวแตกรณี การขอผอนผันการชําระหนี้ไมวาทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้หรือ
ปรับโครงสรางหนี้ คณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อําเภอ เห็นวาสัญญากูยืมเงิน
ใกลจะหมดอายุความแลว เห็นควรใหสมาชิกลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้
เพื่ อ ให อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลง โดยคณะอนุ ก รรมการอํ า เภอ/คณะทํ า งานติ ด ตามหนี้ อํ า เภอ
รวมประชุมใหความเห็นชอบโดยมอบใหผูที่คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เป น เป น ผู ล งนามในหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ห รื อ ปรั บ โครงสร า งหนี้ แล ว เสนอเข า ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ เสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการ
จังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ
(๖) การรับสภาพหนี้4 การรับสภาพหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เปนการแสดงเจตนาของ
สมาชิกลูกหนี้ที่ยังรับผิดชอบตอหนี้คางชําระตามสัญญา การรับสภาพหนี้จึงตองมีหนี้ตามสัญญา
และเปนลูกหนี้ตามสัญญา การรับสภาพหนี้เจตนาเพื่อมุงหวังใหเกิดความมั่นคงแหงหนี้วาจะไม
ขาดอายุความและเจาหนี้สามารถบังคับหนี้ได การรับสภาพหนี้คลายการผอนผันการชําระหนี้
หรื อ อาจเรี ย กได วา เป น การผ อ นผั น การชํ า ระหนี้ อ ยา งหนึ่ ง แต การรั บ สภาพหนี้ บ างกรณี ไ ม
จําเปนตองกําหนดเงื่อนเวลาผอนชําระหนี้คางชําระ เพียงรับสภาพหนี้ใหเจาหนี้มั่นใจวาสมาชิก
ลูกหนี้ยังมีหนี้กับเจาหนี้ที่สามารถฟองรองดําเนินคดีได แตการรับสภาพหนี้ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีนั้นใหกําหนดเงื่อนเวลาผอนชําระหนี้ หรือกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน
4
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เวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ และตลอดระยะเวลาของ
การรับสภาพหนี้ตองชําระหนี้คางชําระจนครบถวน สมาชิกลูกหนี้ตองชําระดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด
รอยละ 7.5 บาทตอป ของยอดเงินตนคางชําระที่สมาชิกลูกหนี้รับสภาพหนี้ การรับสภาพหนี้ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสวนใหญดําเนินการกอนคดีขาดอายุความและผลของการรับสภาพหนี้
มีดังนี้
ก. อายุความสะดุดหยุดลง ทําใหระยะเวลาที่ผานมาแลวนั้นไมนับเขาในอายุความ
ซึ่งเปนผลดีแกกองทุน และเมื่อมีเหตุที่ทําใหการหยุดเดินของอายุความสิ้นสุดลงไป เชน การที่
สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้อีก ไมจายดอกเบี้ยตามสัญญา หรือที่เรียกวาผิดนัดชําระหนี้ กฎหมายให
เริ่มนับอายุความใหมเทากับอายุความเดิม ตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป เชน สัญญากูยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกําหนดชําระหนี้เปนรายงวดมีกําหนดอายุความ ๕ ป เมื่อทําหนังสือรับสภาพ
หนี้แลวอายุความตามการรับสภาพหนี้จะมีกําหนด ๕ ปตามสัญญา หรือกรณีสัญญากูยืมเงิน
กําหนดชําระหนี้คืนงวดเดียว มีกําหนดอายุความ 10 ป อายุความตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็จะมี
อายุความ ๑๐ ป เชนเดียวกัน
ข. กําหนดเงื่อนเวลาผอนชําระหนี้ หรือกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ และสมาชิกลูกหนี้ทุกคน
ตองลงลายมือชื่อ
ค. ผลผูกพันถึงสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ที่ยังไมไดรับชําระหนี้ทั้งหมด คือ สมาชิก
ลูกหนี้ยังคางหนี้อยูอีกเทาใด ก็ยังจะตองรับผิดชอบอีกเทานั้น และตลอดระยะเวลาของการรับ
สภาพหนี้ตามสัญญาจนกระทั่งชําระหนี้คางชําระครบถวน สมาชิกลูกหนี้ตองจายดอกเบี้ยในอัตรา
ผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของยอดเงินตนที่คางชําระที่สมาชิกลูกหนี้รับสภาพหนี้
ง. ตองระบุขอความ “ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิดนัดทั้งหมด และ
ใหดําเนินคดีตามกฎหมายทันที”

การคํานวณเงินที่ตองชําระคืน
สูตร (๑) ยอดเงินที่คางชําระ ณ วันรับสภาพหนี้
= เงินตนคางชําระ+ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ
สูตร (๒) ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการรับสภาพหนี้

= เงินตนคางชําระ+ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ+(เงินตนคางชําระ x7.5%Xระยะเวลาการรับสภาพหนี)้
จํานวนงวด

หรือ ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการรับสภาพหนี้
= (๑) + ดอกเบี้ยผิดนัดตามระยะเวลาการรับสภาพหนี้
จํานวนงวด
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(๗) การปรับโครงสรางหนี้ หมายความถึง การขอผอนผันหรือการขยายเวลาชําระหนี้

การลดหรื อ ยกเว น ยอดหนี้ ใ นส ว นของเบี้ ย ปรั บ ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด และ
กรุ ง เทพมหานครเห็ น สมควร เพื่ อ ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ลู ก หนี้ ที่ ไ ม ส ามารถชํ า ระหนี้ ไ ด แต ทั้ ง นี้
ตองไมใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
การปรับโครงสรางหนี้เปนการใหโอกาสสมาชิกลูกหนี้ไดชดใชหนี้คางชําระจนครบถวน
โดยเงื่อนเวลาที่ยาวนานออกไป เพื่อใหสมาชิกลูกหนี้มีเงินพอที่ผอนชําระหนี้ในแตละงวด การปรับ
โครงสรางหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรใชกับหนี้คางชําระอันเกิดจากการดําเนินงานตาม
โครงการที่ขอสนับสนุนแลวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จึงทําใหไมมีรายไดจากการดําเนินงานมา
ชํา ระหนี้ ห รือ ในกรณี การดํ าเนิ นงานประสบภัย ตา ง ๆ ตามธรรมชาติ หรื อประสบป ญหาทาง
เศรษฐกิจ การที่สมาชิกเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโดยการกูเงินแลว
ไมดําเนินงานตามโครงการหรือนําเงินไปแบงกันกรณีดังกลาวไมควรใหมีการปรับโครงสรางหนี้
วัตถุประสงคของการปรับโครงสรางหนี้
1. เพื่อผอนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้
วิธีการปรับโครงสรางหนี้
1. ลดจํานวนเงินงวด โดยการรวมตนเงิน ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และ
เบี้ ย ปรั บ ที่ ค า งชํ า ระ แล ว ผ อ นผั น การชํ า ระหนี้ อ อกไปหรื อ ขยายระยะเวลาชํ า ระหนี้ ต าม
ความสามารถในการชํ าระหนี้ ข องสมาชิ กลู ก หนี้ ทั้ ง นี้ ต องไมเ กิ น 2 ป หรื อตามเงื่ อนเวลาที่
คณะอนุกรรมการจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ซึ่งพิจารณาเปนแตละรายเปนกรณีไป
ตลอดระยะเวลาของการผอนผันการชําระหนี้หรือขยายเวลาชําระหนี้ สมาชิกลูกหนี้
ตองชําระดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 ตอปของเงินตนที่คางชําระ
2. ยกเว นหรื อลดอั ต ราเบี้ย ปรั บ/ค า ปรั บ ตามที่ คณะอนุ กรรมการจั งหวัดหรื อ
กรุงเทพมหานคร เห็นสมควร
ขั้นตอนการปรับโครงสรางหนี้
1. กรณี ส มาชิ ก ลู ก หนี้ มี ค วามประสงค จะขอปรั บ โครงสร า งหนี้ ต องเป น ไปตาม
หลั ก เกณฑ ให ย่ื น ต อ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี อํ า เภอ กรณี ก รุ ง เทพมหานครให ยื่ น ต อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
2. กรณีคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานครตรวจสอบหนี้คางชําระ
และรวบรวมขอมูลสมาชิกลูกหนี้ที่สมควรไดรับการพิจารณาปรับโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑ
3. คณะทํ างานติด ตามหนี้อํ าเภอ/เขต ตรวจสอบข อมู ลและติด ตามการดํา เนิ น
โครงการของสมาชิ ก ลู ก หนี้ ตามข อ 1 และข อ 2 เพื่ อ ประเมิ น สถานะทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้
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4. ในเขตพื้น ที่ อํ า เภอใหค ณะอนุก รรมการอํา เภอ และคณะทํ า งานติ ดตามหนี้
อําเภอรวมประชุม สําหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมอบใหคณะทํางานติดตามหนี้เขตประชุม
เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาวิ ธีก ารปรั บ โครงสร า งหนี้ ข องสมาชิ ก ลู ก หนี้
ตามข อ 1 และขอ 2 แลวเสนอตอคณะทํ างานติดตามหนี้จัง หวัด /กรุ งเทพมหานคร ให ความ
เห็นชอบแลวนําเสนอตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. เมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับ
โครงสรางหนี้ ใหทําบันทึกขอตกลงการปรับโครงสรางหนี้พรอมใหสมาชิกลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานแนบทายสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับเดิม และในกรณีมีการค้ํา
ประกัน ใหสมาชิกผูค้ําประกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย
6. กรณีคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ไมอนุมัติใหปรับโครงสรางหนี้
ใหทําหนังสือแจงสมาชิกลูกหนี้พรอมระบุเหตุผลการไมอนุมัติใหสมาชิกทราบภายใน 7 วันนับแต
มีมติที่ประชุม
7. ขอตกลงในการปรับโครงสรางหนี้ควรระบุขอความวา “หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง
ถือวาผิดนัดทั้งสิ้นและยินยอมใหกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดําเนินคดีตามกฎหมายทันที”
8. การคํานวณเงินที่ตองชําระคืน
สูตร (๑) ยอดเงินที่คางชําระ ณ วันปรับโครงสรางหนี้
= เงินตนคางชําระ+ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ
สูตร (๒) ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้
= เงินตนคางชําระ+ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ+(เงินตนคางชําระ x7.5%Xระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้)

จํานวนงวด

หรือ ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้
= (๑) + ดอกเบี้ยผิดนัดตามระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้
จํานวนงวด
ทั้ง นี้ หากคณะอนุ กรรมการดั บ จั ง หวัด /กรุ ง เทพมหานคร อนุ มั ติใ ห ย กเวน เบี้ ย ปรั บ
ใหคํานวณกรณีเดียวกันกับการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
9. กรณีที่สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลง ถือวาการปรับโครงสรางหนี้
เปนอันยุติ ใหเรียกเงินคืนเต็มจํานวน การชดใชเงินจะถูกตัดชําระหนี้ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ย
ผิด นัด และเบี้ย ปรั บ ที่ค างชํา ระกอ นแลวจึง ตัด เงิ นต นที่ คา งชํ าระ และหากชํา ระหนี้ คา งชํ าระ
ในสวนดอกเบี้ยยังไมหมดจะนําเงินมาหักชําระเงินตนไมได และหากสมาชิกลูกหนี้ไมมีเงินชําระหนี้
ตามกําหนด ใหมีการดําเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกลูกหนี้ทันที เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้เสีย
หรือหนี้สูญและมิใหคดีขาดอายุความตามกฎหมาย
10. การรายงานผลการปรับโครงสรางหนี้
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คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหนาปญหาและ
อุปสรรคในการปรับโครงสรางหนี้ให คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทราบทุก 3 เดือน

(๘) การนับอายุความ

อายุความ หมายความวา กําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไววา สิทธิเรียกรอง
ที่บุคคลหนึ่งมีตอบุคคลหนึ่งนั้น ตองใชบังคับเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาปลอย
ไวจนเกินกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ5
1. อายุความฟองเรียกหนี้เงินกูยืม
เมื่อพิ จารณาถึ งการกูยื มเงิ นกองทุน ฯ ซึ่งมี กําหนดระยะเวลาชํา ระหนี้คืน ที่
ชัดเจน (ตามที่ระบุในสัญญากูยืมและรายละเอียดแนบทายการชําระคืนเงินกูตามสัญญา)
1) อายุความฟองเรียกที่ตองชําระงวดเดียวหรือไมมีขอตกลงใหผอนชําระคืน
เปนงวด ๆ กฎหมายมิไดบัญญัติไวจะใชอายุความทั่วไป กําหนดอายุความ 10 ป6 นับแตวันที่
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด
2) อายุ ความฟอ งเรี ย กเงิ น ที่ต อ งชํา ระเพื่ อ ผอ นทุน คื น เป น รายงวด กํา หนด
อายุความ 5 ป ซึ่งเงินที่ตองชําระเพื่อผอนทุนคืนเปนงวด ๆ หมายถึงการผอนชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้เปนรายเดือนลดหลั่นกันไปแตละเดือนจนถึงงวดสุดทาย7 นับแตวันที่ลูกหนี้
ตกเปนผูผิดนัด
2. อายุความสะดุดหยุดลง หมายความวา ระยะเวลาที่ลวงไปกอนอายุความสะดุด
หยุดลงไมนับเขาในอายุความ เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับ
อายุความใหมนับแตเวลานั้น โดยใหเริ่มนับอายุความในวันถัดไป
สาเหตุของอายุความสะดุดหยุดลง มีดังนี้8
๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ ชําระหนี้ให
บางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปน
ปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
2) เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้
3) เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย
4) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา
5) เจาหนี้ไดกระทําอื่นใดอันมีผลอยางเดียวกันกับการฟองคดี
5

ป.พ.พ.มาตรา 193/9

6
ป.พ.พ.มาตรา 193/30
7
8

ป.พ.พ.มาตรา 193/33 (2)

ป.พ.พ.มาตรา 193/14
9ป.พ.พ. มาตรา 193/3 วรรคสอง
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ผลของอายุความสะดุดหยุดลง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุด
ลงแลว เวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ และเมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง
สิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น
3. อายุความมูลละเมิด สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น มีอายุความ
1 ป นับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละมเดและรูตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบป
นับแตวันทําละเมิด10
4. อายุความกรณีสมาชิกลูกหนี้ถึงแกความตาย
1) หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือ
นับแตเมื่อทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก11
2) ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวา 1
ป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตเมื่อเจาหนี้ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของ
เจามรดก12
5. กรณีสมาชิกลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพความรับผิด หมายความวา เมื่อสมาชิก
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ และไดกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่แสดงเปนการยอมรับวาเปนหนี้จริงและ
ยินยอมชําระหนี้ ภายหลังจากหนี้ขาดอายุความ
การทํา หนังสือ รับสภาพความรับผิด หลังจากคดีข าดอายุ ความเทากับ สมาชิ ก
ลูกหนีส้ ละประโยชนเรื่องอายุความแลว สมาชิกลูกหนี้ตองรับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิด
โดยกฎหมายกํ า หนดให มี อ ายุ ค วาม 2 ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ สภาพความผิ ด ซึ่ ง มิ ไ ด ถื อ ตาม
อายุความเดิม13
การเริ่มนับอายุความ
กรณีส มาชิ กลู กหนี้ไ ม มาชํา ระหนี้เ ลยตั้ง แตง วดแรก การนับ ระยะเวลา มิ ให นั บ
วันแรกแหง ระยะเวลารวมเขา ดวยกัน 14 อายุค วามในการฟ องคดีจ ะเริ่มนั บถั ดจากวั นผิ ดนั ด
ชําระหนี้งวดแรก
กรณีสมาชิกลูกหนี้ไดชําระหนี้ติดตอกันและตอมาไดหยุดชําระหนี้ไปจนครบกําหนด
ตามสัญญา แมจะมีหนังสือทวงถามใหชําระหนี้แลว ก็ไมมีการติดตอชําระหนี้แตอยางใด ใหเริ่มนับ
ถัดจากวันผิดนัดชําระหนี้งวดที่หยุดชําระ
กรณี ส มาชิ ก ลู ก หนี้ ชํ า ระหนี้ บ า งหยุ ด บ า ง จนครบกํ า หนดตามสั ญ ญาแล ว ไม มี
การชําระหนี้อีกเลย ใหเริ่มนับถัดจากวันชําระหนี้ครั้งหลังสุด
ป.พ.พ.มาตรา 448
ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง
12
ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรคสาม
13
ป.พ.พ. มาตรา 193/35
14
ป.พ.พ.มาตรา 193/3 วรรคสอง
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กรณีสมาชิกลูกหนี้ชาํ ระหนี้บางสวน ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ย อายุความ ในการฟองคดี
ยอมสะดุดหยุดลงและเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเมื่อใด ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับรวมเขา
เปนอายุความ และใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น คือ นับถัดจากวันที่สมาชิกลูกหนี้มา
ชําระหนี้ครั้งหลังสุด
กรณีสมาชิกลูกหนี้ทําละเมิด ผิดนัดตั้งแตเวลาทําละเมิด15 เปนการผิดนัดโดยไม
ตองเตือน หนี้ละเมิดเกิดขึ้นจากการกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้น ลูกหนี้ที่ทําละเมิดจะตองชําระหนี้
ใหเจาหนี้ทันที หนี้ละเมิดจึงไมมีกําหนดเวลาชําระหนี้โดยสภาพ
ขอแตกตางระหวางหนังสือรับสภาพหนี้กับหนังสือรับสภาพความรับผิด
หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพความรับผิด
1. ทําขณะที่หนี้ยังไมขาดอายุความ
1. ทําหลังจากหนี้ขาดอายุความแลว
2. เมื่อทําแลวจะมีผลใหอายุความสะดุดหยุดลง 2. อายุความไมสะดุดหยุดลงเพราะอายุความ
และเริ่มนับอายุความใหมตามสัยญากูยืมเงิน
ขาดไปแลว แตหนังสือรับสภาพความรับผิด
เดิม 5 ป หรือ 10 ป
มีอายุความ 2 ป นับแตวันที่ทํา
15
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ตัวอยาง การนับอายุความ
1. กรณีตามสัญญากูยืมเงินชําระงวดเดียวหรือครั้งเดียว (อายุความ 10 ป)
ตัวอยาง สมาชิกทําสัญญากูยืมเงินเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 กําหนดชําระหนี้
ภายใน 2 ป ในวั นที่ 5 มกราคม 2558 เมื่ อถึง กํา หนดชํา ระหนี้ใ นวัน ที่ 5 มกราคม 2558
สมาชิกไมชําระหนี้ สมาชิกตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ในวันที่ 6 มกราคม 2558 อายุความ 10 ป
เริ่มนับแตวันที่ 6 มกราคม 2558 และครบกําหนดอายุความ 10 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2568
2. กรณีตามสัญญากูยืมเงินชําระรายงวดหรือสองงวดขึ้นไป (อายุความ 5 ป)
ตัวอยาง สมาชิกทําสัญญากูยืมเงินเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 กําหนดชําระหนี้
ภายใน 1 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ดดยผอนชําระเปนรายงวด กําหนด 10 งวด ชําระงวด
แรกในวันที่ 5 เมษายน 2557 เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้งวดแรก สมาชิกไมชําระ สมาชิกตกเปน
ผูผิดนัดชําระหนี้ในวันที่ 6 เมษายน 2557 อายุความ 5 ป เรื่อมนับแตวันที่ 6 เมษายน 2557
และครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันที่ 5 เมษายน 2562
3. กรณีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตงวดแรก
ตัวอยาง นาง ก. และพวก รวม 5 คน ทําสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จํานวน 120,000 บาท กําหนดชําระหนี้ภายใน 1 ป (12 งวด) ทําสัญญาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕7 งวดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และงวดสุดทายวันที่ 1 เมษายน 2558 เมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้นาง ก. และพวก ไมมาชําระหนี้เลย เมื่อสัญญากูยืมเงินเปนสัญญาที่ตองผอน
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ชําระคืนเปนรายงวด มีอายุความ 5 ป การนับอายุความในการฟองรองใหนับถัดจากวันที่
สมาชิกผิดนัดชําระหนี้กับกองทุนงวดแรก คือเริ่มนับแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งจะครบ
อายุความในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจะขาดอายุความในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
4. กรณีชําระหนี้ติดตอกันแลวหยุดชําระ
ตัวอยาง นาง ก. และพวก รวม 5 คน ทําสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จํานวน 120,000 บาท กําหนดชําระหนี้ภายใน 1 ป (12 งวด) ทําสัญญาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕7 งวดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และงวดสุดทายวันที่ 1 เมษายน 2558 เมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้ นาง ก. และพวก ชํ าระหนี้งวดที่ 1-4 หลั งจากนั้นไมมีการชําระหนี้อี กเลย
เมื่อ นาง ก. และพวก ไม ชํา ระหนี้ ตั้ง แต งวดที่ 5 (๑ กันยายน ๒๕๕๗) ถื อว าผิ ดนั ดชํ าระหนี้
เมื่อสัญญากูยืมเงินเปนสัญญาที่ตองผอนชําระคืนเปนรายงวด มีอายุความ 5 ป การนับอายุความ
ในการฟ อ งร องดํ า เนิ นคดี ใ ห เ ริ่ มนั บถั ด จากวั นผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ง วดที่ ห ยุ ด ชํ า ระ คื อ วั นที่ 2
กันยายน 2557 และครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันที่ 2 กันยายน 2562
5. กรณีชําระหนี้บางหยุดบาง
ตัวอยาง นาง ก. และพวก รวม 5 คน ทําสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จํานวน 120,000 บาท กําหนดชําระหนี้ภายใน 1 ป (12 งวด) ทําสัญญาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕7 งวดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และงวดสุดทายวันที่ 1 เมษายน 2558 เมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้ นาง ก. และพวก ชําระหนี้งวดที่ 1-5 งวดที่ 7-9 และงวดที่ 11-12 ไมชําระหนี้
งวดที่ 6 และงวดที่ 10 เมื่ อ สั ญ ญากู ยื ม เงิ น เป น สั ญ ญาที่ ต อ งผ อ นชํ า ระคื น เป น รายงวด
มีอายุความ 5 ป การนับอายุความในการฟองรองดําเนินคดีใหนับถัดจากวันที่ชําระหนี้ครั้ง
หลังสุด คือวันที่ 2 เมษายน 2558 และครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
6. กรณีชําระหนี้บางสวน
ตัวอยาง นาง ก. และพวก รวม 5 คน ทําสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จํานวน 120,000 บาท กําหนดชําระหนี้ภายใน 1 ป (12 งวด) ทําสัญญาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕7 งวดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และงวดสุดทายวันที่ 1 เมษายน 2558 เมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้ นาง ก. และพวก ไมมาชําระหนี้เลย ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 จํานวน
50,000 บาท ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง และตองเริ่มนับอายุความใหมในวันที่ 2 เมษายน
2560 ซึ่งจะครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันที่ 1 เมษายน 2565 และขาดอายุความในวันที่ 2
เมษายน 2565
7. อายุความสะดุดหยุดลง
ตัวอยาง สมาชิกทําสัญญากูยืมเงินวันที่ 5 มกราคม 2556 กําหนดชําระหนี้ภายใน
1 ป(ชําระงวดเดียว) ในวันที่ 5 มกราคม 2557 เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้แลวสมาชิกไมชําระหนี้
สมาชิกจึงตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ในวันที่ 6 มกราคม 2557 อายุความ 10 ป เริ่มนับแตวันที่ 6
มกราคม 2557 อายุความครบ 10 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2567
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วันที่ 20 มกราคม 2560 สมาชิก มาทํา หนั งสื อรั บสภาพหนี้ กับ กองทุ นพั ฒนา
บทบาทสตรี กรณีเชนนี้ถือวาสมาชิกทําใหอายุความสะดุดหยุดลง อายุความก็จะหยุดนับและเริ่ม
นับใหมตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2560 ครบกําหนด 10 ป ในวันที่ 20 มกราคม 2570
ตัวอยาง สมาชิกทําสัญญากูยืมเงิน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 กําหนดชําระหนี้
ภายใน 1 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยผอนชําระเปนรายงวด กําหนด 10 งวด ชําระงวด
แรก ในวันที่ 5 เมษายน 2557 เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้งวดแรก สมาชิกไมชําระ สมาชิกตกเปน
ผูผิดนัดชําระหนี้ในวันที่ 6 เมษายน 2557 อายุความ 5 ป เริ่มนับแตวันที่ 6 เมษายน 2557
และครบกําหนด 5 ป ในวันที่ 5 เมษายน 2562
วันที่ 20 มกราคม 2560 สมาชิก มาทํา หนั งสื อรั บสภาพหนี้ กับ กองทุ นพั ฒนา
บทบาทสตรี กรณีเชนนี้ถือวาสมาชิกทําใหอายุความสะดุดหยุดลง อายุความก็จะหยุดนับและเริ่ม
นับใหมตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2560 ครบกําหนด 5 ป ในวันที่ 20 มกราคม 2565
8. อายุความกรณีสมาชิกถึงแกความตาย
ตัวอยาง สมาชิกกูยืมเงินกองทุน ฯ วันที่ 5 มกราคม 2556 กําหนดชําระหนี้ภายใน
2 ป ครบกํ า หนดชํ า ระในวั น ที่ 5 มกราคม 2558 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระสมาชิ ก ไม ชํ า ระหนี้
อายุความเริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2558 ครบกําหนดอายุความ 10 ป ในวันที่ 5 มกราคม
2568 ปรากฏวา วัน ที่ 25 มิ ถุน ายน 2559สมาชิก ลู กหนี้เ สี ยชี วิต เจ า หน าที่ ก องทุน ไดรู ถึ ง
ความตายของสมาชิ กลู ก หนี้ เ มื่อ วัน ที่ 5 สิง หาคม 2559 อายุค วามเริ่ม นั บวั น ที่ 6 สิ ง หาคม
2559 ครบกําหนดอายุความมรดกในวันที่ 5 สิงหาคม 2560

3. การติดตามหนีก้ องทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวาดวยเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปน ใหคณะอนุกรรมการ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แตงตั้งคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/อําเภอ และคณะทํางานติดตาม
หนีก้ รุงเทพมหานคร/เขต แลวแตกรณี เพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบในการเรงรัดติดตาม
หนีข้ องสมาชิกผูกูตามขั้นตอนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
(1) ให เจา หน าที่ดํ าเนิ น การติ ดตามทวงถาม โดยการประสานทางโทรศั พทไปยั ง
สมาชิกลูกหนี้และ/หรือผูค้ําประกัน ใหชําระหนี้แทนภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบกําหนดชําระหนี้
(2) ทําหนังสือทวงถามหนี้ เมื่อครบ ๑๕ วันแลว หากสมาชิกลูกหนี้ตามหนี้คางชําระ
กองทุนเดิมและกองทุนใหม ยังไมชําระหนี้หรือไมมาติดตอชําระหนี้ ใหคณะทํางานติดตามหนี้
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทําหนังสือทวงถามไปยังสมาชิกลูกหนี้ใหติดตอชําระหนี้ภายใน ๓๐ วัน
หรือภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนดนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ทั้งนี้ นอกจากคณะทํางาน
ติดตามหนี้จังหวัดจะเปนผูลงนามในหนังสือทวงถามหนี้แลว คณะอนุกรรมการจังหวัดอาจมีมติที่
ประชุมมอบคณะติดตามหนี้อําเภอทําหนังสือทวงถามหนี้ในพื้นที่เขตอําเภอไดอีกดวย
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กรณีที่เปนกองทุนเดิมนอกจากมีหนังสือทวงถามหนี้ไปยังสมาชิกลูกหนี้แลวตองมีหนังสือ
ทวงถามไปยังผูค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ผิดนัดเพื่อใหผูค้ําประกัน
ชําระหนี้แทนสมาชิกลูกหนี้
การสงหนังสือทวงถามหนี้ ใหจัดสงโดยทางไปรษณียตอบรับแจงไปยังภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยู ของบุ คคลดั งกลา ว หรื อจะใหเ จา หน าที่ นํา ไปส งก็ ได แตต องมีห ลัก ฐานการตอบรั บไวเ ป น
หลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ หามใชไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหทราบวาเปน
การทวงถามหนี้อยางชัดเจน
(3) การติ ดตามโครงการที่ ขอรั บการสนับสนุ น เมื่ อคณะทํ า งานติ ด ตามหนี้ จัง หวั ด /
กรุ งเทพมหานคร/อํ าเภอ ได มี หนั งสื อทวงถามให ชํ าระหนี้ ตามข อ (3) แล ว แต สมาชิ กลู กหนี้ ห รื อ
ผูค้ําประกันไมมาติดตอหรือไมมาชําระหนี้ และคางชําระหนี้ ๓ งวดขึ้นไป ใหมอบคณะทํางาน
ติดตามหนี้จังหวัด/อําเภอ หรือคณะทํางานติดตามหนี้กรุงเทพมหานคร/เขต แลวแตกรณี ที่ไดรับ
มอบหมาย ออกไปติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
ลักษณะอาชีพ รายได ความเปนอยู เหตุผลที่ไมชําระหนี้พรอมทั้งประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ และความมีตัวตนของสมาชิกลูกหนี้และผูค้ําประกัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับ
โครงสรางหนี้หรือตกลงการผอนชําระหนี้ที่คางชําระหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย
(4) กรณีไมพบสมาชิก ลูก หนี้หรือผูค้ําประกัน ใหเจาหนาที่สอบถามบุคคลอื่ น
เพื่อสอบถามหรื อยืนยันขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ติดตอสมาชิกลู กหนี้หรือบุคคลซึ่งสมาชิกลูกหนี้
ระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้เทานั้น โดยเจาหนาที่ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. แจงใหทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาวาตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ติดตอสมาชิกลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งสมาชิกลูกหนี้ไดระบุไวเอกสารทวงถามหนี้
2. หามแจงถึงความเปนหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เวนแตในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเปน
คูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดานของสมาชิกลูกหนี้ และบุคคลอื่นดังกลาวไดสอบถามเจาหนาที่ถึง
สาเหตุของการติดตอใหเจาหนาทีช่ ี้แจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้ไดเทาที่จําเปนและตามความเหมาะสม
(5) ในการทวงถามหนี้ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. สถานที่ติด ต อ ในกรณี ที่ ติ ด ตอโดยบุ ค คลหรื อทางไปรษณี ย ให ติ ด ต อ ตาม
สถานที่ที่สมาชิกลูกหนี้หรือ บุคคลซึ่งสมาชิกลูกหนี้ไดร ะบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ ไดแจงใหเป น
สถานที่ติดตอ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมไดแจงไวลวงหนาหรือสถานที่ที่ไดแจงไวไมสามารถติดตอ
ได โดยเจาหนาที่ไดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหติดตอตามภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่
ทํางานของบุคคลดังกลาว
2. หามเจาหนาที่กระทําการทวงถามหนี้ ในลักษณะดังตอไปนี้
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1) การขมขู การใชความรุนแรง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําใหเกิดความเสียหาย
แกรางกาย ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของลูกหนี้หรือผูอื่น
2) การใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่นสมาชิกลูกหนี้หรือผูอื่น
3) การทวงถามหนี้ในลักษณะที่เปนเท็จ หรือทําใหเกิดความเขาใจผิด
4) การทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไมเปนธรรม เชน การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายใด ๆ เกินกวาอัตราที่พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กําหนด
5) ใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ บนซองจดหมาย ในการติดตอสมาชิก
ลูกหนี้ที่ทําใหเขาใจวาติดตอมาเพื่อทวงถามหนี้

(6) เวลาในการติดตอทวงถามหนี้ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้

การติ ดต อโดยบุ คคล โทรศัพ ท กรณีวัน จัน ทร ถึง วัน ศุ กร ใหติ ดต อ ได ตั้ง แต เวลา
08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา
กรณีในวันหยุดราชการ ใหติดตอไดตั้งแตเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
(7) กรณีไมสามารถติดตอสมาชิกลูกหนีห้ รือผูคา้ํ ประกันได ใหเจาหนาที่ทําหนังสือ
ไปยังสํานักงานทะเบียนทองถิ่นนั้นๆ เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลสมาชิกผูกูหรือผูค้ําประกัน
(8) กรณีสมาชิก ผูกูถึงแกกรรม ใหสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. มีหนังสือแจงทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกผูกูมาดําเนินการชําระ
หนีต้ ามสัญญา หรือทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทนกรณีสมาชิกลูกหนี้เสียชีวิต (แบบ ย.) ภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ทายาทไดรับหนังสือแจงใหชําระหนี้หรือมาทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน
หากทายาทไมยินยอมทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน ใหเจาหนาที่ออกเยี่ยมบานทายาทฯ เพื่อหา
สาเหตุแหงการไมชําระหนี้หรือไมยินยอมทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน
2. มี หนั งสื อแจ งผูค้ํ าประกันมาดํ าเนิ นการชําระหนี้ ตามสั ญญา หรื อทํ าหนั งสื อ
ยินยอมชดใชหนี้แทน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันไดรับหนังสือแจงใหชําระหนี16
้

(9) การเจรจาหาขอตกลง

เมื่ อ คณะทํ า งานติ ด ตามหนี้ จั ง หวั ด /อํ า เภอ หรื อ คณะทํ า งานติ ด ตามหนี้
กรุงเทพมหานคร/เขต แลวแตกรณี ดําเนินการติดตามทวงถามหนี้แลวแตสมาชิกลูกหนี้หรือผูค้ํา
ประกันยังไมยอมชําระหนี้ กอนสงเรื่องดําเนินคดีใหสํานักงานอัยการที่มีเขตอํานาจดําเนินคดี ใหมี
การประชุมเพื่อแยกประเภทสมาชิกลูกหนีผ้ ิดนัดชําระหนี้เปน 2 กรณี ดังนี้
1. สมาชิกลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได เนื่องจากการดําเนินการตามโครงการที่
ขอรั บการสนั บสนุ นแลวไม ประสบผลสํา เร็ จ หรื อกรณี การดํ าเนิ นงานประสบภัย ตา ง ๆ ตาม
ธรรมชาติ หรือประสบปญหาทางเศรษฐกิจ เห็นควรใหมีการปรับโครงสรางหนี้หรือรับสภาพหนี้
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2. สมาชิกลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ “ไมมี ไมหนี ไมจาย” ใหดําเนินการฟองรอง
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
(๑0) รายงานอธิบดี เมื่อไดดําเนินการติดตามขั้นตอนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีครบถวนแลว ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายงานผลการดําเนินการดังกลาวเสนอตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
16

ป.พ.พ. มาตรา 686

ขั้นตอนการติดตามหนีก้ องทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ประสานทางโทรศัพท

2. ทําหนังสือทวงถามหนี้

3. ติดตามโครงการ

4. ไมพบสมาชิกลุกหนี้/
ผูค้ําประกัน

ภายใน 15 วัน
นับแตครบกําหนดชําระหนี้

ไมชําระภายใน 15 วัน
-แจงสมาชิกผูกชู ําระ 30 วัน
-แจงผูค้ําประกัน 60 วัน

สมาชิกคางชําระหนี้ 3 งวด ขึ้น
ไปขอมูลเบื้องตน อาชีพ รายได
ความเปนอยู ความสามารถใน
การชําระหนี้

สอบถามบุคคลอื่นตามที่แจงใน
ส.01 เพื่อยืนยันสถานที่ติดตอ
ได

5.ไมสามารถติดตอสมาชิก
ลูกหนี/้ ผูค้ําประกันได

6. ผูกูถึงแกความตาย

7. เจรจาหาขอตกลง

8. รายงาน อพช.

ติดตอสํานักทะเบียนทองถิ่น

1.แจงทายาท ทําหนังสือยินยอม
ชดใชหนี้แทน
2.แจงผูค้ําประกันมาทําหนังสือ
ยินยอมชดใชหนี้แทน

สมาชิกลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ได
ทําหนังสือรับสภาพหนี/้
ปรับโครงสรางหนี้

สมาชิกลูกหนี้เพิกเฉย
ดําเนินคดีแพง

หาม

หาม
ทวงถามหนี้ใน
ลักษณะที่ไมเปนธรรม

หาม
ใชขอความ เครื่องหมาย
สัญลักษณ บนซอง

หาม
หลอกลวงเพื่อใหได
ขอมูล

หาม
เปดเผยขอมูลการเปนหนี้
ของลูกหนี้

หาม
ขมขู ใชความรุนแรง
ดูหมิ่นหรือไมสุภาพ

หาม
สงเอกสารระบุขอความ
แสดงการทวงหนี้ชัดเจน

ติดตอลูกหนี้
จ-ศ.เวลา 08.00-20.00 น.
วันหยุด 08.00-18.00 น.

ทวงหนี้กับคนไมใชลูกหนี้

4. การดําเนินการกับหนี้คางชําระตามกฎหมาย (กรณีมีการทุจริต)
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หนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นอกจากลักษณะหนี้ที่เกิดจากการไมชําระหนี้ตาม
สัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกผูกูแลว ยังมีลักษณะนี้ที่เกิดจากการทุจริต
ไมปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหรือคณะกรรมการกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง มี ก รณี ฐ านความผิ ด ตาม
กฎหมายอาญาที่รับรายงาน มีดังนี้
(๑) ความผิดฐานยักยอกทรัพย ขอเท็จจริงจากรายงานแตละจังหวัดเปนกรณีที่เกิดขึ้น
เหมื อ น ๆ กั น กล า วคื อ ประธานกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บลอาศั ย ความ
ไวเนื้อเชื่อใจของสมาชิก ลูกหนี้ รั บเงินที่ส มาชิกลู กหนี้สงชํ าระหนี้คื นกองทุน โดยผานประธาน
กรรมการ ฯ แตประธานกรรมการ ฯ กลับเอาเงินดังกลาวไปไมโอนเขาบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด สมาชิกลูกหนี้มารูภายหลังเมื่อจังหวัดทวงถามหนี้คางชําระไป จึงทราบวาถูกประธาน
กรรมการ ฯ ยักยอกเงินดังกลาวไป การกระทําดังกลาวของประธานกรรมการ ฯ เขาขายเปนการ
กระทํ า ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยั ก ยอกหรื อ เบี ย ดบั ง เงิ น ของกองทุ น 17
ขณะเดียวกันการกระทําดังกลาวในความผิดทางแพงนั้นเทากับประธานกรรมการ ฯ จงใจทําให
กองทุนไดรับความเสียหาย อันเขาขายละเมิดตอกองทุน เมื่อเปนการละเมิดก็เทากับวา ประธาน
กรรมการ ฯ เอาเงินของกองทุนไปโดยไมมีสิทธิ์ตั้งแตรับเงินไป ซึ่งกฎหมายถือวา ผูทําละเมิดผิด
นัดนับตั้งแตเวลาทําละเมิด ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประธานกรรมการ ฯ
ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของจํานวนเงินที่เอาไปนับตั้งแตวันที่เอาเงิน
นั้นไป
เมื่อทราบหรือรับรายงานเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานนี้ใหรายงานกรมการพัฒนา
ชุมชนในฐานะหนวยงานเจาของกองทุนเปนการดวน เมื่อกรม ฯ พิจารณาแลวมีมูลความผิดจริง
จะใหจังหวัดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับประธานกรรมการ ฯ ภายในสามเดือนนับแตวันที่
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรูถึงการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด18 รายละเอียดจะ
กลาวอีกครั้งในบทที่ 2 การดําเนินคดีกับหนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(๒) ความผิ ด ฐานฉ อ โกงทรั พ ย ข อ เท็ จ จริ ง รายงานที่ จั ง หวั ด รายงานเป น กรณี
ประธานกรรมการ ฯ ใชก ลอุบ ายหรือ หลอกลวงใหสมาชิ กลูก หนี้เ ชื่อ แลวสงมอบเงิน ชําระหนี้
กองทุ น ให กั บ ประธานกรรมการ ฯ เอาไป รวมทั้ ง กรณี ป ระธานกรรมการ ฯ ได ป ลอมแปลง
หลักฐานเอกสารของสมาชิกแลวยื่นใหจังหวัดเขาใจวาสมาชิกขอกูยืมเงิน ภายหลังเมื่อจังหวัด
อนุมัติแลว ประธานกรรมการ ฯ เอาเงินดังกลาวไป การกระทําดังกลาวเขาขายเปนความผิดฐาน
ฉอโกง19 ขณะเดียวกันการกระทําดังกลาวในความผิดทางแพงนั้น เทากับประธานกรรมการ ฯ 17
ป.พ.พ.มาตรา 352
18
19

ป.อาญา มาตรา 356
ป.อาญา มาตรา 341
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จงใจทําใหกองทุนไดรับความเสียหาย อันเขาขายเปนการละเมิดตอกองทุน เมื่อเปนการละเมิดก็
เทากับวา ประธานกรรมการ ฯ เอาเงินของกองทุนไปโดยไมมีสิทธิ์ ตั้งแตรับเงินไปซึ่งกฎหมายถือวา
ผูทําละเมิดผิดนัดตั้งแตทําละเมิด ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประธานกรรมการ ฯ
ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอปของจํานวนเงินที่เอาไปนับแตวันที่เอาเงินนั้น
ไปเชนเดียวกับกรณีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน
เมื่อทราบหรือรับรายงานเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานนี้ใหรายงานกรมการพัฒนา
ชุมชนในฐานะหนวยงานเจาของกองทุนเปนการดวน เมื่อกรม ฯ พิจารณาแลวมีมูลความผิดจริงจะ
ใหจังหวัดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับประธานกรรมการ ฯ ภายในสามเดือนนับแตวันที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนรูถึงการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เชนเดียวกับกรณีความผิด
ฐานยักยอกเงินกองทุน

(๓) ความผิดฐานเจาพนัก งานยัก ยอกทรัพย20 ขอเท็จจริงจากรายงานเปนกรณี

เจาหนาที่พัฒนาชุมชนอาศัยตําแหนงหนาที่ทําใหสมาชิกเชื่อใจชําระหนี้กองทุนผานเจาหนาที่
เพื่อคืนเงินกองทุน แตเจาหนาที่กลับเอาเงินดังกลาวไป เปนกรณีความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงานฐาน
เจาพนักงานกระทํา(ฐานยักยอกหรือเบียดบังทรัพย เมื่อเกิดเหตุจังหวัดตองแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง21 และเมื่อสืบสวนแลวเปนกรณีมีมูล ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณา
ลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดในการดําเนินคดีอาญา เมื่อกรมการพัฒนาชุมชน
ไดรับรายงานตองใหจังหวัดแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับเจาหนาที่ ซึ่งพนักงานสอบสวน
เห็นวาเปนกรณีขาราชการทุจริต จะสงเรื่องตอไปยัง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แลวแตกรณี นอกจากนี้
เมื่อราชการไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของเจาหนาที่จังหวัดจะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เพื่อหาตัวผูกระทําผิดชดใช
ความเสียหายคืนใหทางราชการ

(๔) อายุค วาม เปน ระยะเวลาที่ กฎหมายกําหนดไวเพื่ อมิใ หผูก ระทํ าผิด ตองมีชนั ก

ติ ด หลั ง ไปตลอดชี วิ ต และเป น การที่ เ ร ง รั ด คดี ใ ห ไ ด ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด มาพิ จ ารณาโดยเร็ ว
เนื่ อ งจากการปล อ ยระยะเวลาให เนิ่ น นานไปจะทํ า ให ไม ส ามารถหาพยานหลัก ฐานมาพิ สู จ น
ความผิดได ซึ่งอายุความคดีอาญาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรรูคืออายุความ10 ป สําหรับ
ความผิดตองระวางโทษจําคุกกวา ๑ เดือน ถึง 5 ป และเปนคดีความผิดอันยอมความได กลาวคือ
นอกจากถือตามอายุความฟองคดีทั่วไปแลว ยังตองรองทุกขภายใน ๓ เดือน นับแตวันที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนรูเรื่องและรูตัวผูกระทําความผิดดวย
สําหรับการเริ่มนับอายุความฟองคดีอาญาจะเริ่มนับอายุความตั้งแตวันที่กระทําความผิด
ครบองคป ระกอบของกฎหมายที่ บั ญ ญั ติวา เป นความผิด มิ ใ ชวัน แรกที่ มี ก ารกระทํ าความผิ ด
ซึ่งในสวนของคดีอาญานั้น จะไมมีอายุความสะดุดหยุดลงและเริ่มนับใหมอยางคดีแพง แตก็ไมใช
วาอายุความคดีอาญาจะไมเริ่มใหมซะทีเดียว ซึ่งหากไดตัวจําเลยมาฟองศาลแลว จําเลยหลบหนี

18
หรือ วิก ลจริต และศาลสั่ง งดการพิจ ารณา อายุ ความก็จ ะเริ่ม นับใหม ตั้ง แต วัน ที่จํ าเลยหลบหนี
แตสําหรับกรณีวิกลจริต อายุความเริ่มนับใหม นับแตวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา
20
ป.อาญา มาตรา 352
21

ขอ 8 ระเบียบ สนร.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

บทที่ 2
การดําเนินการเพื่อดําเนินคดีกับหนีค้ างชําระ

บทที่ 2
การดําเนินการเพื่อดําเนินคดีกับหนี้คางชําระ
สมาชิ กลูกหนี้มีหน าที่ตอ งชําระหนี้ใ หแกก องทุน สวนกองทุนมีสิ ทธิที่จ ะไดรั บเงิน ที่
สมาชิกลูกหนี้ยืมไป เมื่อสมาชิกผูกูผิดนัดไมชําระหนี้จึงมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดี
ของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55
กองทุนจึงมีอํานาจฟองสมาชิกลูกหนี้ใหชําระหนี้ได
กรณีที่ค ณะทํา งานติ ดตามหนี้จัง หวัด/อําเภอ ได ดําเนิ นการตามแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตามหนี้ก องทุนพั ฒนาบทบาทสตรีแลว สมาชิก ลูกหนี้แ ละผูค้ํา ประกัน ไมติดต อ
ชําระหนี้ หรือจากการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ทั้งสมาชิกลูกหนี้และผูค้ําประกันมี
ความสามารถที่จะชําระหนี้ไดแตหลีกเลี่ยงการชําระหนี้ดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อใหการติดตาม
หนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนจะตองมีการดําเนินคดี
ตามกฎหมายกับสมาชิกลูกหนี้และผูค้ําประกันดังกลาว เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญ
และมิใหคดีขาดอายุความตามกฎหมาย ซึ่งกอนจะสงเรื่องดําเนินคดีใหกับสํานักงานอัยการที่มีเขต
อํานาจดําเนินคดี มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารเบื้องตน ดังนี้

1. ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อดําเนินคดีแพง
(1) จัดลําดับสมาชิกลูกหนีท้ ี่จะสงฟอง

สํา นั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการจั ง หวัด และกรุ ง เทพมหานคร จัด ลํ า ดั บ
สมาชิกลูกหนี้ที่จะสงฟองคดี กอน - หลัง ตามอายุความใกลจะหมด และจะตองฟองกอนที่คดีจะขาด
อายุความ

(๒) การรวบรวมเอกสาร

ใหสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสาร
หลั กฐานตา ง ๆ มอบให สํา นัก งานพั ฒ นาชุม ชนจัง หวั ด /สํ านั กงานกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี
ดําเนินการฟองรองดําเนินคดีทางแพงอยางนอยดังตอไปนี้
1. สั ญญากู ยื มเงิ นฉบั บจริ ง ติ ดอากรแสตมป จํ านวนเงิ น 2,000 บาท/1 บาท
ตองตรวจสอบใหมีการปดอากรแสตมปค รบถวนตามที่ กฎหมายกําหนด และหลัก ฐานที่แ สดงว า
กองทุนไดจายเงินกูยืม เชน ใบสําคัญรับเงินกู หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีหรือการโอนเงิน
2. สัญญาค้ําประกันฉบับจริงติดอากรแสตมป
3. สํ า เนาคํ า สั่ง กรมการพั ฒนาชุ ม ชน ที่ 468/๒๕60 ลงวั นที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติหนาที่แทนอธิบดีกรมการพัฒนา
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ชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีลมละลาย และความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดอากรแสตมปพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
4. แบบคําขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. หลักฐานเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน)
6. หนังสือรับสภาพหนี้หรือหลักฐานที่แสดงการรับสภาพหนี้ (ถามี)
7. หลักฐานเกี่ยวกับการทวงถาม เชน สําเนาหนังสือทวงถามใหชําระหนี้
8. หลักฐานการรับหนังสือทวงถามหรือหนังสือบอกกลาว (ใบตอบรับทางไปรษณีย)
9. หลักฐานเกี่ยวกับยอดหนี้คางชําระ เชน สําเนารายการคํานวณยอดหนี้ทั้งหมด
หรือ สําเนาการดบัญชีลูกหนี้ (statement) โดยแสดงรายการหนี้ เงินตน อัตราดอกเบี้ย วันครบ
กํา หนดชํ า ระหนี้ และวั นที่ ที่ส มาชิ กลู ก หนี้ ได ชํา ระไวแ ลว รายการที่ คา งชํ า ระเงิ นต น จํ านวน
ดอกเบี้ยผิดนัด โดยคิดคํานวณยอดหนี้ตั้งแตวันผิดนัดชําระหนี้จนถึงวันสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการ พรอมลงลายมือชื่อเจาหนาที่ผูจัดทําเอกสารและคิดคํานวณไวดวย หากพนักงานอัยการ
กําหนดวันยื่นฟองแลว จะตองจัดทําเอกสารการคํานวณยอดหนี้ใหม โดยคํานวณจนถึงวันยื่นฟอง
10. หนังสือยินยอมชดใชหนี้ (ถามี)
11. สําเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของสมาชิกผูกูและผูค้ําประกัน
(ถามีการค้ําประกัน)
12. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

(3) การแตงตั้งเจาหนาทีผ่ ปู ระสานงานคดี

สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /สํ า นั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แต ง ตั้ ง
เจ าหน าที่ พัฒ นาชุ มชนที่รั บผิ ด ชอบงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี เปน ผูป ระสานงานคดี กั บ
สํา นั กงานอั ย การจัง หวัด หรือ สํ านั ก งานอัย การเขตพื้ นที่ โดยให ร ะบุ ชื่ อ ที่ อยู พ รอ มหมายเลข
โทรศัพท

(4) การสงเรื่อง/สํานวนคดีแพง ใหพนักงานอัยการดําเนินการ

ตองระบุในหนั งสือนําส งถึงวัตถุประสงคที่ ชัดแจงว าจะใหฟองผูใด ในฐานะใดมูลหนี้ใด
จํานวนเงินที่เรียกรอง กรณีเงินตนไมถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหคํานวณทุนทรัพยพรอมดอกเบี้ย และ
หรื อ เบี้ ย ปรั บ ถึ ง วั น ที่ ส ง เรื่ อ ง หากคํ า นวณเงิ น ต น รวมดอกเบี้ ย และหรื อ เบี้ ย ปรั บ แล ว ไม เ กิ น
๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนคดีที่อยูในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาตองสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการสํานักงานคดีศาลแขวงหรือสํานักงานอั ยการคดีศาลแขวงจังหวัดแลวแตกรณีพิจารณา
ดําเนินการและตองสรุปขอเท็จจริงและสงพยานเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมหนังสือ
นําสงเรื่องพรอมทั้งระบุวันครบกําหนดอายุความมาในหนังสือนําสงดวย
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1. หลักฐานของผูฟองและผูถูกฟอง
1.1 หลักฐานของผูฟอง
๑) ใบแต ง ทนายความที่ ผู แ ต ง ทนายความลงนาม (อธิ บ ดี / พั ฒ นาการ
จังหวัดรั บมอบอํา นาจตามคํา สั่งกรมการพั ฒนาชุม ชน ที่ 468/๒๕60 ลงวั นที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕60) คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และสําเนาบัตรประจําตัวของผูแตงทนาย กรณีมอบ
อํานาจตองแนบหนังสือมอบอํานาจ คําสั่งมอบอํานาจ และคําสั่งที่เกี่ยวของดวย ใหสงเอกสารทั้งหมด
จํานวน 2 ชุด
2) บันทึกการสรุปขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 หลักฐานของผูที่จะถูกฟอง
๑) แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรซึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลที่จะถูกฟอง
๒) กรณีสมาชิกลูกหนี้เสียชีวิต ใหนําผลการตรวจสอบสถานภาพการตาย
ของสมาชิ กลู ก หนี้ ที่ จ ะถู ก ฟอ ง และหลัก ฐานที่ ห นวยงานรั บทราบการตายของสมาชิ กลู ก หนี้
(ใบมรณบั ต ร) กั บ หลั ก ฐานการเป น ทายาท/ผู จั ด การมรดกของสมาชิ ก ลู ก หนี้ หลั ก ฐาน
บัตรประจําตัวประชาชนและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผูเปนทายาท/ผูจัดการมรดก
ของผูตายซึ่งเปนสมาชิกลูกหนี้
๓) ผลการตรวจสอบสถานภาพการลมละลายของสมาชิกลูกหนี้ที่จะถูกฟอง
ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
2. วิธีการสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการ
2.1 ให สํ านั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจัง หวั ด /สํ านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
มอบเจาหนาที่ผูประสานงานคดีหรือเจาหนาที่ นําเรื่องพรอมเอกสาร ไปสงยังสํานักงานอัยการ
ที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีดวยตนเอง
2.2 ตองพิจารณาวาคดีอยูในเขตอํานาจศาลของศาลใด เนื่องจากมีสํานักงาน
อัยการที่รับผิดชอบดําเนินคดีตามเขตอํานาจศาล โดยพิจารณาวาจําเลยมีภูมิลําเนา หรือมูลคดี
เกิดในเขตศาลใด แลวจึงใหสงเรื่องไปยังสํานักงานอัยการซึ่งรับผิดชอบคดีที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลนั้น
2.3 ตองพิจารณาจํานวนทุนทรัพยวา คดีที่มีทุนทรัพยไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ใหสงเรื่องไปยังสํานักงานอัยการคดีศาลแขวง
แตถาทุนทรัพยเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัด สงเรื่องไปยังสํานักงาน
อัยการคดีศาลแขวงจังหวัด
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3. ใบแตงทนายความ
3.1 ใบแตงทนายความตองใชแบบพิมพของศาลยุติธรรม ซึ่งสามารถดาวนโหลด
(download) ไดจากเว็บไซตของสํานักงานศาลยุติธรรม ขอความที่ระบุไวใบแตงทนายความควร
กรอกขอความที่ใหอํานาจทนายความดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางจําหนายสิทธิของคูความ22
ไวใหครบถ วนดวย กรณีมอบอํา นาจโดยระบุตําแหนง ใหสงสําเนาคําสั่งการดํารงตํ าแหนงของ
ผูรับมอบอํานาจไปดวย
3.2 ใหกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีในใบแตงทนายความกอนที่จะใหผูแต ง
ทนายความ (อธิบ ดี/ พัฒ นาการจั งหวัด ) ลงลายมือ ชื่อ และตอ งระบุ วา ผูแ ตง ทนายความมีชื่ อ
นามสกุล และตําแหนงใด ไวใตลายมือชื่อดวยควรระบุในใบแตงทนายความ ใหพนักงานอัยการมี
อํานาจดํ าเนิ นการแทนโดยครอบคลุ ม เชน เรื่ อง การรั บเงิ น และรั บ เอกสารคื นจากศาล ทั้ ง นี้
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี
3.3 ใบแตงทนายความที่สงใหพนักงานอัยการดําเนินคดีนั้น ใหจัดสงพรอมแนบ
สําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ถามีการมอบอํานาจ) คําสั่งมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐของผูแตงตั้งทนายความ
3.4 ให สํานัก งานพั ฒนาชุ มชนจั งหวัด /สํานั กงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
ตรวจสอบอํานาจของผูแตงทนายความภายหลังจากที่ไดสงเรื่องมาใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแลว
หากกอนพนักงานอัยการจะยื่นฟองไดมีการเปลี่ยนตัวผูมีอํานาจลงนามในใบแตงทนายความ ใหแจง
พนักงานอัยการทราบพรอมกับสงใบแตงทนายความฉบับใหมดวย
3.5 ใบแตงทนายความที่พนักงานอัยการไดยื่นตอศาลไปแลว หากตอมาปรากฏ
วามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวผูแทนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ที่ลงลายมือชื่อผูแตงทนายไว เชน ถึงแกความตาย เกษียณอายุราชการไปแลว หรือ
เปลี่ยนตําแหน ง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี ไมตองทํ า
ใบแตงทนายใหม
4. เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี
การส ง เรื่ อ งให พ นั ก งานอั ย การดํ า เนิ น คดี แ พ ง กองทุ น ฯ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี
4.1 เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี ไดแก เงินคาธรรมเนียมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน คาขึ้ นศาล คา นําหมาย คาธรรมเนียมอื่ น รวมถึ ง
คาใชจายในการดําเนินคดีทั้งหมดในกรณีอุทธรณ ฎีกา รวมถึงคาฤชาธรรมเนียมที่ตองใชแทนแก
คูความอีกฝายหนึ่งดวย
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4.2 เมื่อสํานักงานอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการเขตพื้นที่ แจงคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการดําเนินคดี ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แจงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขอเบิกคาใชจาย
4.3 การสงเงินคาธรรมเนียมไมตองสงพรอมนําสงเรื่องขอใหดําเนินคดี ใหสง
เมื่อพนักงานอัยการมีหนังสือแจงโดยในสวนกลาง ใหสงสํานักการคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด
ในกรณีสงคาธรรมเนียมเปนเช็คใหระบุสั่งจายในนาม “เงินนอกงบประมาณ สํานักงานอัยการ
สูงสุด” สําหรับในสวนภูมิภาคใหสงที่สวนงานการเงินของสํานักงานที่รับผิดชอบสํานวน และ
เนื่องจากแตละสํานักงานอาจเปดบัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณไวโดยใชชื่อบัญชีตางกัน ดังนั้น
หากหนังสือแจงใหสงเงินคาธรรมเนียมไมไดระบุวาเช็คใหสั่งจายในนามใคร ควรประสานงานขอ
ทราบขอมูลรายละเอียดกอนเพื่อความถูกตอง
4.4 การไมสงเงินคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด อาจทําใหคดีไดรับความ
เสียหายได
4.5 ในกรณีเรงดวน พนักงานอัยการอาจขอใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นําเงินคาธรรมเนียมไปชําระโดยตรงตอศาล
5. การไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความ
5.1 กอนสงใหสํานักงานอัยการสงฟอง
กอนสงเรื่องใหสํานักงานอัยการที่มีเขตอํานาจดําเนินคดี ใหสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมาชิก
ลูกหนี้ที่ผิดนัดชํ าระหนี้ ไม วาจะเปนภาระหนี้ทั้งเงินต นดอกเบี้ยเงิ นตน และเบี้ ยปรับ เพื่อหา
สาเหตุข องการผิ ด นั ดชํ า ระหนี้ และนั ด ประชุ ม สมาชิ ก ลูก หนี้ ผูค้ํ า ประกั น และผู ที่ เ กี่ย วข อ ง
เพื่อหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงของสมาชิกลูกหนี้ที่ไมชําระหนี้ และหาแนวทางการแกปญหาการ
ไมชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ โดยใหแยกประเภทสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ออกเปน 2 ประเภท
ไดแก สมาชิกไมสามารถชําระหนี้และสมาชิกลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ แลวใหเจาหนาที่ดําเนินการตาม
ขั้นตอนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.2 กรณีสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวัด/สํานักงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี
สงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการแลวแตยังไมไดยื่นฟองคดีตอศาล
หากมีการเจรจาไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความกับคูกรณีสําเร็จแลว
และไมจําเปนตองใชสิทธิทางศาล ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี แจงใหพนักงานอัยการทราบทันที
5.3 กรณีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สง เรื่ องให สํ านั กงานอั ยการที่มีเขตอํา นาจดํ า เนิ นคดีและพนัก งานอั ย การไดดํ า เนิ นการยื่ น
คําฟองหรือยื่นคําใหการแลว หากจะทําการไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความ ก็สามารถทํา
ไดโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
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๑) กอนวัน นัดของศาล สํา นัก งานพัฒ นาชุ มชนจัง หวัด /สํ านักงานกองทุ น
พั ฒนาบทบาทสตรี และสมาชิ ก ลู ก หนี้ ส ามารถแจ ง ความประสงค ข อนํ า คดี เ ข า สู ก ระบวนการ
ไกลเกลี่ยไดโดยตรงที่ศูนยไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของศาลที่มีเขตอํานาจ
๒) ระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมาชิกลูกหนี้อาจแถลงตอศาลใหสงคดีเขาศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทของศาลที่มีเขตอํานาจ
๓) เมื่อสํานัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานั กงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี
ไดรับแจงวันนัดไกลเกลี่ย ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ใหพัฒนาการจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พรอมหนังสือมอบอํานาจ
ไปศาลเพื่อเขารวมเจรจาไกลเกลี่ยตามวันเวลาที่นัดหมายทุกนัด
5.4 ในการไกลเกลี่ยหากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และสมาชิกลูกหนี้ สามารถตกลงกันไดใหทําสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือ
ถอนฟองคดีวาตาง (กรณีเปนโจทกฟอง) คูความอีกฝายขอลดหนี้ลงบางสวน หรือขอผอนผันการ
ชําระหนี้ ซึ่งพนักงานอัยการผูวาคดีเห็นวามีเหตุอันสมควร
* เมื่ อ เข า หลั ก เกณฑ ดั ง กล า วข า งต น แล ว ให สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิจารณาขอเสนอประนีประนอมยอมความ หากสํานักงาน
พัฒ นาชุม ชนจั งหวั ด/สํานั กงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี ตกลงประนี ประนอมยอมความให มี
หนัง สือแจงเงื่อนไขไปใหพนั กงานอัย การทราบ พนัก งานอัยการผู วาคดี ดําเนินการไดเป น ๒
แนวทาง คือ
๑. พนักงานอัยการผูวาคดีตกลงประนีประนอมยอมความตามเงื่อนไขที่ไดรับแจงนั้น
๒. ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แตงตั้ง
ตั วแทนมาแถลงต อ ศาลในวั น ประนี ป ระนอมยอมความ ในกรณี นี้ ใ ห ตั วแทนของสํ า นั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความดวย
6. การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝาย
ระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู หรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน23
กฎหมายบัญญัติใหการทําสัญญาประนีประนอมยอมความจะตองมีหลักฐานเปน
หนังสือ จึงจะฟองรองบังคับกันได24
สัญญาประนีป ระนอมยอมความตองใหคูความฝายตรงขามลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ทํานอกศาล ในระหวางพิจารณาคดี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตองแจงผลการประนีประนอมหรือขอตกลงนั้นใหพนักงาน
อัยการทราบโดยเร็วเพื่อจะไดดําเนินการและแถลงตอศาลตอไป
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ขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําในศาลนั้น คูความทั้งสองฝายตองลงนามใน
สัญ ญาต อ หน า ผู พิ พ ากษา ดั ง นั้ น ให สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /สํ านั กงานกองทุ นพั ฒนา
บทบาทสตรี จั ด ทํ า ยกร า งสั ญ ญาประนี ประนอมยอมความตามที่ ตกลงกับ สมาชิก ลู ก หนี้ และ
ตรวจสอบขอตกลงใหดีเสียกอนแลวสงพนักงานอัยการ เพื่อที่พนักงานอัยการจะไดตรวจสอบ
เนื้อหาของขอตกลงวาไมขัดตอกฎหมาย และกองทุนไมเสียเปรียบ หากพนักงานอัยการเปนผูราง
สัญญาประนีประนอมยอมความจะสงใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ตรวจสอบวาเปนไปตามที่ตกลงกันหรือไมก็ได อยางไรก็ตาม บางครั้งอาจตกลงกันได
ในศาล และศาลใหทําสัญญาประนีประนอมยอมความในนัดพิจารณาวันนั้นก็ได
23
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ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ไป
ศาลในวันดังกลาวจึงตองตรวจสอบสัญญาประนีประนอมยอมความ ดวยความรอบคอบเนื้อหา
หรือขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น นอกจากขอตกลงในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
หนี้แลว สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรมีขอความตกลง
ดวยวา “หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งหรือผิดนัดขอใดขอหนึ่งถือวาผิดนัดทั้งหมด และใหบังคับ
คดีไดทันที” นอกจากมีขอตกลงใหบังคับคดีไดทันทีแลว หากประสงคจะเรียกดอกเบี้ย ตองมี
ขอตกลงในเรื่องดอกเบี้ยวาเมื่อผิดนัดจะใหกลับไปคิดดอกเบี้ยในอัตราอยางไร หรือมีขอตกลงวา
เมื่อผิดสัญญาแลวจะตองปฏิบัติอยางไร รวมทั้งมีขอตกลงเรื่องฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ
ไวดวย
การตรวจสอบความถูกตองของสัญญาประนีประนอมยอมความ เชน ชื่อบุคคล
จํานวนเงิน เงื่อนไขตกลง และผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
กรณีมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมเอกสาร ที่ครบถวนถูกตองตาม
กฎหมาย และเปนหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการตรวจสอบและติดตามทวงถามใหคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได
ตกลงกันไว
เมื่ อ ศาลพิ พ ากษาให เ ป น ไปตามสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความแล ว
คําพิพากษาดังกลาวเปนที่สุด
ในกรณี ที่สํ า นัก งานพั ฒนาชุม ชนจั ง หวั ด /สํ านักงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี
เปนโจทก และจําเลยไมปฏิบัติตามคําพิพากษา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหมีหนังสือ
แจงใหพนักงานอัยการเพื่อขอใหศาลออกหมายบังคับคดี
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(5) การดําเนินการหลังยืน่ คําฟอง
หลังจากพนักงานอัยการไดยื่นคําฟองใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแลว ผูป ระสานงานคดียังตองคอยประสานกับพนักงานอัยการ เนื่องจาก
อาจมีกรณีที่ยังตองดําเนินการตอเนื่องอยูอีก ดังนี้
1. กรณีสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองไมได
เปนกรณีที่เจาหนาที่ศาลไมสามารถสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหแกจําเลย
ได เนื่ องจากหาบ า นไม พบหรื อ ไม มี ตั วบ านอยู แ ล ว ตามภู มิลํ า เนาที่ ยื่ น ฟ อ ง ในกรณีดั ง กล า ว
ผูประสานงานคดีจะตองไปตรวจสอบขอเท็จจริง จัดทําแผนผังที่ตั้งของบานอันเปนภูมิลําเนาของ
จําเลย เพื่อใหพนักงานอัยการใชแถลงตอศาล
2. การรวบรวมเอกสารหลักฐาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทําสรุป
ขอเท็จจริงความเปนมาของคดี ดังนี้
2.1 ฐานะทางกฎหมายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เชน อํานาจ/บทบาทหนาที่ หรือการดําเนินการ
2.2 ขอพิพาทที่เกิดขึ้น เกิดจากขอสัญญาที่คูกรณีปฏิบัติไมถูกตองใหชัดเจน
เปนเหตุ ทําใหเ กิดอํานาจฟอง โดยอางกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐ มนตรี พรอมแนบสําเนา
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของตามที่อางในสรุปขอเท็จจริง
2.3 รายละเอียดชื่อพยานบุคคลที่เกี่ยวของที่สามารถชี้แจงขอเท็จจริงในคดีใด
เชน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ตําบล (คณะกรรมการ
ชุดเดิม) เปนตน
2.4 เอกสารหลักฐานในคดี ใหสงสําเนาเอกสารใหพนักงานอัยการโดยเจาหนาที่
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตองรับรองสําเนาถูกตอง
ทุกแผน ถาเอกสารปดอากรแสตมปใหถายใหปรากฏอากรแสตมปที่ขีดฆาไวดวย
2.5 เอกสารใดที่ตองปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร ใหมีการปดอากร
แสตมปใหถูกตองครบถวนพรอมขีดฆาใหเรียบรอยทั้งตนฉบับ คูฉบับ หรือคูฉีก แลวแตกรณี
2.6 ผลการตรวจสอบสถานภาพการลมละลายของคูกรณี
2.7 หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินคดี คําสั่งมอบอํานาจ คําสั่งแตงตั้งการดํารง
ตําแหนงของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจและหลักฐานบัตรประจําตัวของผูนั้น พรอม
คําสั่งแตงตั้งผูประสานงานคดี
2.8 บัญชีเอกสาร (ระบุเอกสารที่นําสงพนักงานอัยการ)
3. เมื่อพนักงานอัยการแจงกําหนดวันยื่นฟอง ใหสงแบบรับรองรายการทะเบียน
ราษฎรหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับที่เจาหนาที่/นายทะเบียนออกใหไมเกิน
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1 เดือน เอกสารและหลักฐานที่จัดสงพนักงานอัยการควรจัดทําสําเนาเอกสารเก็บไวที่สํานักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /สํ านั กงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี 1 ชุ ด เพื่ อ ประโยชน ใ นการใช ทํ า
ความเห็นชั้นอุทธรณฎีกา
3.1 หลักฐานเกี่ยวกับการกูยืม
๑) สําเนาสัญญากูยืมเงิน ถายเอกสารทุกหนาโดยเฉพาะหนาที่ปดอากร
แสตมป
๒) ตองตรวจสอบใหมีการปดอากรแสตมปครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
และหลักฐานที่แสดงวากองทุนไดจายเงินกูยืม เชน หลักฐานที่ผูกูลงชื่อรับเงินกูยืมหลักฐาน
การนําเงินเขาบัญชีหรือการโอนเงิน
๓) หลักฐานเกี่ยวกับหลักประกัน
๔) สําเนาสัญญาค้ําประกัน
๕) หลักฐานเกี่ยวกับการรับชําระหนี้
๖) สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับชําระหนี้
๗) สําเนาหลักฐานที่แสดงการรับสภาพหนี้ (ถามี)
๘) หลักฐานเกี่ยวกับการทวงถาม
๙) สําเนาหนังสือทวงถามใหชําระหนี้
๑๐) หลักฐานการรับหนังสือทวงถามหรือหนังสือบอกกลาว/สําเนาใบตอบ
รับทางไปรษณีย
๑๑) หลักฐานเกี่ยวกับยอดหนี้คางชําระ
๑๒) สําเนารายการคํานวณยอดหนี้ทั้งหมด หรือ สําเนาการดบัญชีลูกหนี้
(statement) โดยแสดงรายการหนี้ เงินตน อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดชําระ จํานวนหนี้
และวันที่ที่ลูกหนี้ไดชําระไวแลว รายการที่คางชําระเงินตน และจํานวนดอกเบี้ยคิดคํานวณ
ยอดหนี้ตั้งแตวันผิดนัด/ทําสัญญาจนถึงวันสงเรื่องใหพนักงานอัยการลงลายมือชื่อเจาหนาที่
ผูจัดทําเอกสารและคิดคํานวณไวดวย หากพนักงานอัยการกําหนดวันยื่นฟองแลว จะตอง
จัดทําเอกสารการคํานวณยอดหนี้ใหม โดยคํานวณจนถึงวันยื่นฟอง
๑๓) หลักฐานเกี่ยวกับประวัติผูกูยืม และผูค้ําประกัน
๑๔) สําเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผูกูยืมและผูค้ําประกัน
(ถามีการค้ําประกัน)
๑๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
๑๖) สําเนาหนังสือรับสภาพหนี้กรณีลูกหนี้ถึงแกความตาย
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(6) กรณีที่สมาชิกลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายกอนฟอง

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตองสืบหา
ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตายทั้งหมด เพื่อที่จะฟองทายาทเปนจําเลยในฐานะ
ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย25 และตองฟองทายาทผูมีสิทธิรับมรดกภายใน
๑ ป นับแตสมาชิกลูกหนี้ตาย หรือควรไดรูถึงความตายของสมาชิกลูกหนี้26 แตสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวนั้นมิใหฟองเมื่อพนกําหนด ๑๐ ปนับแตสมาชิกลูกหนี้ตาย27
ดัง นั้ น เมื่ อ พบว า สมาชิ ก ลูก หนี้ ต าย สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /สํ า นั ก งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะตองรวบรวมเอกสารสงใหพนักงานอัยการ ดังนี้
1. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย
2. ใบมรณะบัตรของสมาชิกลูกหนีต้ าย
3. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร หรือสูติบัตร ของทายาทผูมีสิทธิรับมรดก
ของสมาชิกหนี้ผูตาย28 เชน ภรรยาหรือสามี บิดามารดา และบุตรทุกคน ของสมาชิกหนี้ผูตาย
เปนตน
4. ใบสําคัญการสมรสของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย (ถามี)
5. ในกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ผูตายมีผูจัดการมรดก ใหคัดสําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการ
มรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย
6. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผูจดั การมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย
7. ผลการสืบหาทรัพยมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย
8. หากพบทรัพยมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตายโอนกรรมสิทธิ์ไปยังทายาทคนใด
หรือบุคคลภายนอก ภายหลังจากสมาชิกลูกหนี้ตาย ใหคัดสําเนาหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เชน
สําเนาโฉนดที่ดิน บันทึกถอยคําของผูโอนและผูรับโอน นิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์
จากสํานักงานที่ดิน หรือสําเนาทะเบียนรถยนต หรือสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกลูกหนี้
ผูตาย เปนตน

(๗) กรณีสมาชิกลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายหลังจากไดยื่นฟอง
คดีตอศาลแลวและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะตองสืบหา
ที่อยูของทายาทของสมาชิกลูกหนี้ผูตายเชนเดียวกันกับกรณีสมาชิกลูกหนี้ตายกอนฟอง เพื่อจะได
ยื่นคํารองขอใหศาลเรียกทายาท ผูมีสิทธิรับมรดกของผูตายเขามาเปนคูความแทนที่ผูตายภายใน
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ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๐๐
ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๐๑
27
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม
28
ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙
26

29
กําหนด ๑ ป นับแตวันที่คูความฝายนั้นตาย ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จะตองรวบรวมเอกสารหลักฐานสงใหพนักงานอัยการเชนเดียวกับกรณีสมาชิก
ลูกหนี้ตายกอนฟอง
29

(8) กรณีสมาชิกลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายระหวางอยูในชั้น
บังคับคดี

กรณีสมาชิกลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายระหวางอยูในชั้นบังคับคดี
ทายาทสมาชิกลูกหนี้มีหนาที่ตอ งปฏิบัติตามคําพิพากษาตอไป ศาลออกคําบังคับแกผูจัดการ
มรดกได โดยไมต อ งเรีย กใหผู จัด การมรดกเข าเปน คูค วามแทนที่ กอ น สํา นั กงานพัฒ นาชุม ชน
จังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงตองสืบหาที่อยูของทายาทของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย
พรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานสงใหพนักงานอัยการเชนเดียวกันกับกรณีสมาชิกลูกหนี้ตายกอน
ฟอง เพื่อจะไดยื่นคํารองขอใหศาลออกคําบังคับแกทายาทเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษาเอาจาก
กองมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตายภายในกําหนด ๑๐ ป30
29
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ป.พ.พ. มาตรา ๔๒
ป.วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑

หนี้ตามสัญญากูยืมเงิน
หนี้ถึงกําหนดชําระ
ชําระครบ

ไมชําระหนี้ที่กําหนดไว
ตามสัญญา

ชําระไมตรง
วันที่กําหนด

หนี้เปนอันระงับ

ขั้นตอนการดําเนินคดีแพง

1.จัดลําดับสมาชิกลูกหนี้
2. รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน
3.แตงตั้งเจาหนาที่ผปู ระสานงานคดี

7. การดําเนินการหลังยื่นคําฟอง
7.1 กรณีสง
หมายเรียกและสําเนา
คําฟองไมได

4.การสงเรื่อง/สํานวนคดีแพงใหพนักงานอัยการ

- ตองระบุฟองผูใด ฐานะใด มูลหนี้ใด จํานวนเงินที่เรียกรอง
- หลักฐานของผูฟอ ง/ผูท ี่จะถูกฟอง
- สกส./สพจ.มอบเจาหนาที่ผูประสานงานคดี เปนผูนําสงเรื่อง
- ใบแตงทนายความ
-เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายดําเนินคดี แจงกรมการพัฒนา
ชุมชน เพื่ออนุมตั ิและโอนใหจังหวัดเพื่อเบิกจาย

5. ไกลเกลี่ยและประนีประนอม
5.1 กอน สพจ./สกส.สง
เรื่องใหสํานักงานอัยการ
ฟอง

5.2 สพจ/สกส.สงเรื่องให
พนักงานอัยการแตยังไมยื่น
ฟองตอศาล

5.3 พนักงานอัยการ
ยื่นฟองตอศาลแลว

6. ทําสัญญาประนีประนอมยอมความ

7.2 การรวมเอกสาร
หลักฐาน

7.3 พนักงานอัยการแจง
กําหนดวันยื่นฟอง

๘. สมาชิกลูกหนี้ตายกอนฟอง
9.สมาชิกลูกหนี้ตายหลังจากยื่นฟองคดีตอ
ศาลและอยูระหวางพิจารณาของศาล
๑๐. สมาชิกลูกหนี้ตายระหวางอยูใน
ชั้นบังคับคดี

2. ขั้นตอนดําเนินการเพื่อดําเนินคดีอาญา
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(๑) ความผิดฐานยักยอกเงิน

ความผิ ด ฐานยั ก ยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ บั ญ ญั ติ ไ ว ว า
“ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของผูอื่นหรือซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้น
เปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.
องคประกอบสําคัญของความผิดฐานยักยอก
1. ตองมีการครอบครองทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย
ซึ่งการครอบครอง คือ การที่บุคคลเขายึดถือทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน บุคคลนั้นไดสิทธิ
ครอบครองในทรัพยสินนั้น
2. เบียดบังเอาทรัพยนั้นไปเป นของตนเอง หรือบุคคลอื่น “การเบียดบัง” คื อ
การแสดงกิริยาอยางหนึ่งอยางใดวาตนเปนเจาของ
3. โดยเจตนาทุจริต31 หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น กลาวคือกระทําโดยมีเจตนาไมบริสุทธิ์และไมชอบดวยกฎหมาย
ความผิดฐานยักยอกเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งเปนความผิดอันยอมความได32
อายุความฐานยักยอกทรัพย
ใหมีอายุความ ๑๐ ป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป33
ดังนั้นเมื่อความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป จึงมีอายุความ ๑๐ ป นับตั้งแตวัน
กระทําความผิด อยางไรก็ตาม ความผิดฐานยักยอกเปนความผิดอันยอมความได ผูเสียหายจึงตอง
ดํา เนิ น การร อ งทุ กข ต อพนัก งานสอบสวนภายใน ๓ เดือ นนับ แต วันที่ รูเ รื่ องความผิ ดและรู ตั ว
ผูกระทําความผิด34 หากไมไดรองทุกขภายในกําหนดคดียอมขาดอายุความ

(2) ความผิดฐานปลอมเอกสาร

ความผิ ด ฐานปลอมเอกสาร ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การปลอมและการแปลง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดบัญญัติไววา “ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้น
ทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่
แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้น
กระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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องคประกอบสําคัญของความผิดฐานปลอมเอกสาร
“เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมาย
ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเป น
หลักฐานแหงความหมายนั้น35
1. มีการกระทําอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1.1 ทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือบางสวนแตสวนหนึ่งสวนใด
• การปลอมเอกสารไมจําเปนตองมีเอกสารที่แทจริงอยูกอน และไมตองทํา
ใหเหมือนของจริงก็เปนเอกสารปลอมได
• การทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับอาจทําโดยวิธีถายเอกสารใหเหมือนฉบับ
ที่ แ ท จ ริ ง เพื่ อ ให ห ลงเชื่ อ ว า เป น เอกสารที่ แ ท จ ริ ง โดยไม ต อ งแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงขอความใหผิดแผกแตกตางไปจากตนฉบับเอกสารที่แทจริงก็ได
1.2 เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือ
• การเติมตัดทอนหรือแกไขขอความตองกระทําในเอกสารที่แทจริงเทานั้น
และในขณะไมมีอํานาจที่จะทําได
• การแกไขตองทําใหขอความหรือความหมายในเอกสารที่แทจริง
เปลี่ยนแปลงไป
1.3 ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร
• ไมวาจะกระทําในเอกสารที่แทจริงหรือในเอกสารปลอม ก็เปนความผิด
ฐานปลอมเอกสารเชนเดียวกัน
• การประทับตราปลอม อาจจะเปน ตราที่ประทับแทนการลงลายมือชื่ อ
ตราประจําตําแหนงซึ่งแสดงถึงตัวบุคคล ตรานิติบุคคล เปนตน
• ลายมื อชื่ อ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๐) หมายความ
รวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไวแทนลายมือชื่อของตน
• การลงลายมือชื่อนั้นไมมีกฎหมายใหเซ็นแทนกันได แมจะมอบอํานาจก็
เซ็นแทนกันไมได
2. โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
• เพียงแตนาจะเกิดความเสียหายก็เปนความผิดสําเร็จแลว
3. ตองเปนการกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง
• โดยมิไดเจาะจงผูที่ถูกกระทําใหหลงเชื่อไวโดยเฉพาะวาจะตองเปนผูใด
4. โดยเจตนา หมายถึง กระทําโดยรูสํานึกและประสงคตอผลในการกระทํานั้น
๕. โดยมีเจตนาพิเศษ กลาวคือเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง
35
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มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง ไดบัญญัติวา “ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือ
วัตถุอื่นใด ซึ่งมี ลายมือชื่อของผู อื่นโดยไมไดรั บความยินยอม หรือโดยฝาฝนคํ าสั่งของผูอื่นนั้ น
ถาไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน
ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสารตองระวางโทษเชนเดียวกัน”
องคประกอบของมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง คือ
1. กรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่น
2. โดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น
3. กระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือ
ประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร
4. โดยเจตนา หมายถึง กระทําโดยรูสํานึกและประสงคตอผลในการกระทํานั้น
ความผิดนี้ไมใชการปลอมเอกสารโดยตรง แตกฎหมายใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร
และใหลงโทษอยางเดียวกับความผิดฐานปลอมเอกสาร
สรุปการทําปลอมเอกสาร แบงออกเปน ๒ กรณี
กรณีที่หนึ่ง
ทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือบางสวน การปลอมลักษณะนี้อาจจะมีเอกสาร
ที่แทจริงหรือไมก็ได ถาผูกระทําทําขึ้นโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายแลว การกระทํานั้น
ก็เปนการปลอมเอกสาร เชน ในหนังสือสัญญากูเงิน นาง ก. ลงลายมือชื่อวาเปน นาง ข. อันเปน
การปลอมลายลายมือชื่อผูอื่นโดยไมมีอํานาจ จึงเปนการปลอมเอกสาร
กรณีที่สอง
เติ ม หรื อ ตั ด ทอนข อ ความ หรื อ แก ไ ขด ว ยประการใด ๆ ในเอกสารที่ แ ท จ ริ ง
การปลอมลั ก ษณะนี้ ต อ งกระทํ า ต อเอกสารที่ แ ท จริ ง ดั ง นั้น จึ ง ตอ งมีเ อกสารที่แ ท จริ ง และมี
ลักษณะการทําเอกสารที่แทจริงใหผิดไปจากเดิมโดย
- การเติมเพิ่มขอความในเอกสารที่แทจริง เชน นาง ก. ทําสัญญากูเงิน นาง ข.
ไปจํ านวน ๕๐๐ บาท โดยนาง ก. มอบหนั ง สื อสั ญ ญากู ไ วกั บ นาง ข. ตอ มานาง ข. ได เ ติ ม
ขอความจํานวนเงิน จาก ๕๐๐ บาท เปน ๕๐๐๐ บาท เปนตน
- การตัดข อความในเอกสารที่ แท จริ ง เชน ตั ดเลขศู นยออก เช น จากจํ านวนเงิ น
๔๐๐๐ บาท เปน ๔๐๐ บาท เปนตน
- การแกไขดวยประการใด ๆ เชน การกระทําทุกอยางอันเปนการแกไขขอความใน
เอกสารที่แทจริงใหผิดไปจากขอความเดิม ไมวาจะกระทําโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม เชน ขูดลบขอความ
หรือตัวเลข แกจากเลข 3 เปนเลข ๗ เปนตน
หนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหนังสือสัญญาค้ําประกันนั้น
ถือไดวาเปนเอกสารสิทธิที่เปนหลักฐานแหงการกอสิทธิ36 คือ เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการ กอ
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เปลี่ยนแลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิท ธิ หากมีก ารปลอมหนังสือสัญญากูยืมเงิน หรือหนังสื อ
สัญญาค้ําประกัน ผูที่กระทําการปลอมนั้น มีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือน ถึง ๕ ป
และปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท37
ความผิดฐานใชหรืออางเอกสารปลอมหรือเอกสารซึ่งขอความอันเปนเท็จ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘ ไดบัญญัติไววา “ผูใดใชหรืออางเอกสารอัน
เกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่
นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรานั้น ๆ
ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามวรรคแรกเป น ผู ป ลอมเอกสารนั้ น หรื อ เป น ผู แ จ ง ให
เจาพนักงานจดขอความนั้นเองใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว”
กรณีการใชหรืออางเอกสารปลอมนั้นตองมีพฤติการณในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายตอผูอื่นดวย ซึ่งถาผูปลอมเปนผูใชเองใหลงโทษฐานผูใชเพียงกระทงเดียว
การ “ใช” หมายถึงการใชอยางเอกสาร โดยอางหรือแสดงขอความในเอกสารนั้น
ไมใชเอาเอกสารไปใชอยางอื่น เชน ทําเปนถุงกระดาษใสกลวยทอดหรือใสกาแฟโบราณหรือเอาไว
หอผลไม ซึ่งไมเกี่ยวกับการอางแสดงขอความในเอกสารนั้น
สรุป
เอกสารปลอม หมายถึง เอกสารที่กระทําขึ้นโดยบุคคลผูไมมีอํานาจ เชน นาง ก.
ทําสัญญากูยืมเงิน ๑๐๐๐ บาท จากนาง ข. และมอบหนังสือสัญญาไวกับนาง ข. นาง ข. แกไข
ตัวเลขจาก ๑๐๐๐ บาท เปน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนการกระทําที่ไมมีอํานาจ
เอกสารเท็จ หมายถึง เอกสารที่มีขอความไมตรงกับความเปนจริง จะกระทําโดย
บุ ค คลมี อํ า นาจหน า ที่ ห รื อ ไม มี อํ า นาจหน า ที่ ก็ ไ ด เช น นาง ก. ประธานกรรมการ ฯ
ออกใบเสร็ จรั บเงินแก นาง ข. สมาชิก กองทุ นฯ ทั้ง ที่ไม ได มีก ารชํ าระหนี้กองทุ นฯ กัน จริ ง ๆ
ใบเสร็จรับเงินจึงเปนเอกสารเท็จ ซึ่งทําโดยนาง ก. ประธานกรรมการ ฯ ผูมีอํานาจหนาที่ในการ
ออกใบเสร็จรับเงิน แตเอกสารที่ออกมีขอความไมตรงกับความจริง เปนตน
องคประกอบของความผิดฐานนี้ เปนกรณีใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทํา
ความผิด (เอกสารปลอม เอกสารเท็จ) ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน
แมความเสียหายจะยังไมเกิดขึ้นจริง ๆ เพียงแตนาจะเกิดความเสียหายก็เปนความผิดแลว ทั้งนี้
จะตองเปนการใชโดยเจตนา คือกระทําโดยรูสํานึกและประสงคตอผลในการกระทํานั้น

(3) ความผิดฐานเอาไปเสีย หรือทําลายเอกสาร

ความผิดฐานเอาไปเสีย หรือทําลายเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๘๘ ไดกํ าหนดไว วา “ผูใดทํ าใหเสียหาย ทําลาย ซ อนเร น เอาไปเสีย หรื อทํ าใหสู ญหายหรื อ
ไรประโยชน ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอื่น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท”
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องคประกอบความผิดฐานนี้ ประกอบดวย
1. ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน
• บางสวนหรือทั้งหมดก็ได
• จงใจไม คืนเอกสาร เชน กรรมการกองทุน ไดเอาเอกสารโครงการหรื อ
หนังสือสัญญากูยืมเงินหรือหนังสือสัญญาค้ําประกันของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปเปนเหตุใหไมสามารถติดตามโครงการของสมาชิกกองทุน
ถื อ ได ว า เป น การกระทํ า ที่ น า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก ก องทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีแลว
2. ซึ่งพินัยกรรม หรือเอกสารใดของผูอื่น
3. ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
4. โดยเจตนา
“ทําใหเสียทรัพย” หมายความวา การทําใหพินัยกรรมหรือเอกสารเสียรูปไป หรือ
ลบเลือนไป เชน ขูดลบขอความในเอกสารจนขอความลบเลือนไป
“ทําลาย” หมายความวา ทําใหพินั ยกรรมหรือเอกสารฉีก ขาดหรือ สูญสิ้นไป
เชน ฉีกเอกสาร หรือเผาเอกสาร
“ซอนเรน” หมายความวา เอาเอกสารไปไวที่อื่นซึ่งไมใชที่พินัยกรรมหรือเอกสาร
อยูเพื่อใหหาไมพบ หรือยากแกการคนหา ซึ่งเปนการกระทําอันเปนการปดบังไมใหพบเห็น
“เอาไปเสีย” หมายความวา การกระทําในลักษณะที่นําหรือพาพินัยกรรมหรือ
เอกสารไปจากที่เคยอยู เชน แอบขโมยเอาไป
“ทํา ให สูญ หาย” หมายความวา การทํ า ใหพิ นั ย กรรมหรือ เอกสารนั้ นไม อ าจ
หาพบได เชน นําพินัยกรรมหรือเอกสารนั้นไปโยนทิ้งลําคลองหรือแมน้ํา เปนตน
“ทํ า ให ไ ร ป ระโยชน ” หมายความว า การทํ า ให พิ นั ย กรรมหรื อ เอกสารนั้ น
ใชไมไดผล หรือหมดประโยชน เชน เอาน้ํายาลบขอความในพินัยกรรมหรือเอกสารจนใชไมไดผล

(๔) ความผิดฐานฉอโกง

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 “ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง
ขอความ อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นได
ไปซึ่งทรัพยสิ นจากผูถูกหลอกลวงหรือบุ คคลที่สาม หรือทําใหผูถูก หลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม
ทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
องคประกอบของความผิดฐานฉอโกง ประกอบดวย
1. หลอกลวงดวย
1) แสดงขอความอันเปนเท็จ คือ การแสดงขอเท็จจริงที่ไมตรงกับความเปนจริง
ขอความนั้นไมจําเปนตองเปนเท็จทั้งหมดอาจเปนเท็จเฉพาะบางสวนก็ได ขอสําคัญคือการแสดง
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ขอความเท็จบางจริงบางนั้น ตองทําใหเขาหลงเชื่อเพราะขอความเท็จนั้น นอกจากนี้การกลาววา
เปนความจริงโดยที่ผูกลาวรูวาอาจเปนจริงหรือไมก็ได ก็ถือวาเปนกลาวเท็จเหมือนกัน
2) ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง กลาวคือ การหลอกลวงอาจกระทําได
โดยการปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง เปนการกระทําที่เปนการซอนเรนขอเท็จจริงมิให
คูกรณีไดรู คือ มีขอความจริงอยูและผูกระทําก็ไมไดแสดงขอความนั้นแตอยางใด เพียงแตผูกระทํา
ปกปดขอความจริงบางอยางมิใหอีกฝายหนึ่งรูความจริง ซึ่งเปนผลใหอีกฝายหนึ่งสําคัญผิดได
2. ผูอื่น
ทําใหผูถูกหลอกลวงหลงเชื่อสําคัญผิดไปจากความเปนจริงจนเปนเหตุใหผูถูก
หลอกลวงสมัครใจหรือเต็มใจโอนทรัพยสินให หรือยอมทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิให
3. โดยการหลอกลวงดังวานั้น
การโอนทรัพ ยสิน ของผู ถูก หลอกลวงอาจเปนการได ไปซึ่ง ทรัพ ยสิ นจากผูถู ก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม กลาวคือไดมีการสงมอบทรัพยสิน หรือมีการทําใหผูถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือทํ าลายเอกสารสิทธิ โดยเกิดจากความสมัครใจหรือ เต็ม ใจของผูถู ก
หลอกลวงที่หลงเชื่ออันเปนผลโดยตรงที่เกิดจากการหลอกลวง
1) ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
“ทรัพยสิน” หมายความรวมทั้งทรัพย คือวัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง
ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได38
2) ทําใหผูถกู หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ
นอกจากการได ไ ปซึ่ ง ทรั พ ย สิ น จากผู ถู ก หลอกลวงหรื อ บุ ค คลที่ ส ามแล ว
ยังกําหนดใหขยายความรับผิดครอบคลุมถึงการทําใหผูถูกหลองลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือ
ทําลายเอกสารสิทธิดวย39
“เอกสารสิ ท ธิ ” หมายความว า เอกสารที่ เ ป น หลั ก ฐานแห ง การก อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ40
4. โดยเจตนา
ความผิดฐานฉอโกงเปนความผิดที่ตองกระทําโดยเจตนา41 กลาวคือ ผูกระทํา
จะตองกระทําโดยรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด และในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น เพราะฉะนั้น ผูกระทําจะตองรับผิด
ในความผิดฐานฉอโกงก็ตอเมื่อผูกระทําไดรูวาขอความที่ตนแสดงนั้นเปนความเท็จและรวมถึงรูวา
ตนเองมีหนาที่ตองเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ แตกลับตั้งใจปกปดขอความนั้นไวดวย และผูกระทํา
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลคือตองการหลอกลวงใหผูถูกหลอกลวงหลงเชื่อ เพื่อใหไดรับโอน
ทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง และสุดทายก็คือกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกหลอกลวง
38
39ป.พ.พ. มาตรา 138
40ป.อาญา มาตรา 341
41ป.อาญา มาตรา 1 (๙)
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5. โดยทุจริต
นอกจากผูกระทําความผิดจะตองมีเจตนาหลอกลวงแลว ยังกําหนดใหผูกระทํา
ความผิดตองมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจคือ “โดยทุจริต”42 อีกดวย กลาวคือ เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ดังนั้น ผูหลอกลวงตองมีเจตนา
ใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการกระทําผิดฐานฉอโกง

(5) อายุความทางอาญา

อายุความ เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อมิใหผูกระทําผิดตองมีชนักติด
หลังไปตลอดชีวิตและเปนการที่เรงรัดคดีใหไดตัวผูกระทําความผิดมาพิจารณาโดยเร็วเนื่องจาก
การปลอยระยะเวลาใหเนิ่นนานไปจะทํา ใหไมสามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน ความผิดได
ซึ่งอายุความคดีอาญาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรรู คือ
๑. อายุความฟองคดีทั่วไป
“ในคดี อาญา ถามิ ไดฟอ งและไดตัวผูกระทําความผิด มายัง ศาลภายในกําหนด
ดังตอไปนี้นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
1) 20 ป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก
20 ป
2) 15 ป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวา 7 ป แตยังไมถึง 20 ป
๓) 10 ป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวา 1 ป ถึง 7 ป
๔) 5 ป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวา 1 เดือน ถึง 1 ป
๕) 1 ป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 เดือนลงมาหรือตองระวางโทษ
อยางอื่น
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนี
หรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลว นับแตวันที่หลบหนีหรือ
วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน”
๒. อายุความฟองคดีความผิดอันยอมความได
ในกรณีความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแต
วันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ” กลาวคือ นอกจากถือตาม
อายุความฟองคดีทั่วไปแลว ยังตองรองทุกขภายใน ๓ เดือน นับแตวันที่รูเรื่องและรูตัวผูกระทํา
ความผิดดวย
การเริ่มนับอายุความ
สํา หรั บ ทางอาญานั้ น อายุ ค วามฟ อ งคดี อ าญาจะเริ่ ม นั บ อายุค วามตั้ ง แต วัน ที่
กระทําความผิดครบองคประกอบของกฎหมายที่บัญญัติวาเปนความผิด มิใชวันแรกที่มีการกระทํา
42
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ความผิด ซึ่งในสวนของคดีอาญานั้น จะไมมีอายุความสะดุดหยุดลงและเริ่มนับใหม
อยางคดีแพง แตหากไดตัวจําเลยมาฟองศาลแลว จําเลยหลบหนีหรือวิกลจริตและศาลสั่งงดการ
พิจารณา อายุความก็จะเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่จําเลยหลบหนี แตสําหรับกรณีวิกลจริต อายุ
ความเริ่มนับใหม นับแตวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา
การรองทุกขในคดีอาญา
“ผู เ สี ย หาย” คื อ ผู ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายเนื่ อ งจากการกระทํ า ผิ ด กฎหมาย 43
ตองไปแจงความรองทุกขกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ
ตามกฎหมาย ผูเสียหายก็ตองรีบฟองคดีภายในกําหนด ๓ เดือน มิเชนนั้น คดีจะขาดอายุความ
ฟองเองก็ไมได
“การแจงความรองทุกข” หมายถึงการกลาวโทษตอพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจวา มี การกระทํา ความผิดขึ้น โดยมีเจตนาตอ งการใหผูก ระทํา ความผิดได รับโทษตามที่
กฎหมายบัญญั ติไวการกลาวหาต องมี เจตนาให ผูกระทําผิดไดรั บโทษ ถ าไมมี เจตนาให ผูกระทํ า
ความผิดไดรับโทษ ถาไมมีความตองการหรือไมไดแสดงเจตนาใหผูกระทําความผิดรับโทษ ก็ไมถือวา
เปนการแจงความรองทุกข
เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นกับกองทุน พัฒนาการจังหวัดในฐานะผูไดรับ
มอบอํานาจตามคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 468/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผูไดรับมอบอํานาจ จะตองไปแจงความรองทุกขตามกฎหมาย
พนั กงานสอบสวนจึง จะมีอํ านาจสอบสวน และพนั กงานอัย การจึ งจะมี อํา นาจดํ าเนิน คดี ใ ห
ผูเสียหายได
เมื่อไปแจงความรองทุกข กอนจะลงนามหรือเซ็นชื่อลงในบันทึกประจําวันของ
เจาพนักงานตํารวจ ตองพิจารณาวามีขอความที่แสดงวาการแจงความรองทุกขมีเจตนาใหผูกระทํา
ความผิดรับโทษ เชนประโยควา “ขอใหดําเนินคดีจนถึงที่สุด” แตถาเปนคดีอาญาแผนดิน เชน
คดีขัดตอศีลธรรมอันดี ทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง ถือวารัฐเปนผูเสียหาย เชน
คดีป ลอมแปลงเอกสาร ลัก ทรั พย เหลานี้ หากพบการกระทํ าความผิด เจา หนา ที่ก็ สามารถ
ดําเนินการได แมผูเสียหายจะไมไดรองทุกขก็ตาม

3. กรณีมีการดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกทรัพยและผูกระทําผิดหลบหนี

คดี อ าญาฐานยั ก ยอกทรั พ ย เ มื่ อ กองทุ น เสี ย หายแจ ง ความดํ า เนิ น คดี อ าญาแล ว
ถาผูกระทําผิดหลบหนีจับตัวไมได ตองดําเนินการฟองรองเปนคดีแพงในขอหาหรือความผิดฐาน
ละเมิดและเรียกคาเสียหายไปดวย เพราะหากจับตัวสมาชิกลูกหนี้กระทําผิดไมไดภายใน ๑๐ ป
ผลคือคดีอาญายอมขาดอายุความ และจะทําใหอายุความทางแพงขาดไปดวย เพราะคดียักยอก
ทรัพยเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
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ป.วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4)
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“คดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” หมายถึง “คดีแพงที่ฟองบังคับตามสิทธิเรียกรอง
อันมีมูลฐานความรับผิดเนื่องมาจากการกระทําความผิดทางอาญา” กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือหาก
มูลเหตุของการกระทําผิดอาญาใดทําใหผูกระทํานั้นตองรับผิดในทางแพงดวย ก็จะเรียกคดีแพง
ดังกลา วว าเปน “คดี แพ งที่ เกี่ย วเนื่อ งกั บคดี อาญา” ตั วอย างเช น นาง ก. ประธานกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล กระทําการยักยอกเงินที่สมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้คืนกองทุนไป
นาง ก. มีความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย และขณะเดียวกันก็ถือวาทําละเมิดในทางแพงดวย
โดยตองคืนทรัพยหรือตองใชราคาทรัพยใหแกกองทุน คดีละเมิดดังกลาวนี้ถือวาเปน “คดีแพง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” ดังนั้น หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไดดําเนินการฟองคดีทางแพง
ไปด วยแล ว สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งค า เสี ย หายในความผิ ด ฐานยั ก ยอกทรั พ ย จะมี อ ายุ ค วาม ๑๐ ป
ตามอายุ ความของกฎหมายอาญา ทั้ง นี้ ถา ไม ดํา เนิ นการฟอ งคดีแ พง ในฐานละเมิด และเรีย ก
คาเสียหายเพราะการยักยอกนั้นแลว สิทธิฟองคดีแพงยอมขาดอายุความไปพรอมกับคดีอาญา

4.ขั้นตอนการดําเนินคดีกรณีมีการทุจริตเงินกองทุน (ความผิดฐาน
ยักยอกหรือฉอโกง)

เมื่อ เกิ ดการทุ จริ ตเงิ นกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี สํา นัก งานพัฒ นาชุม ชนจั งหวัด /
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดําเนินการ ดังนี้
1. ใหคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/เขต/อําเภอ เรียกผูกระทํา
การยักยอก หรือฉอโกงเงินกองทุนมาเพื่อเจรจาใหนําเงินสวนที่ยักยอก หรือฉอโกงไปนั้นมาชําระคืน
กองทุน ฯ ใหครบจํานวน
2. หากผูกระทําการยักยอก หรือฉอโกงเงินกองทุนไมยอมนําเงินมาชําระคืนกองทุน
ใหคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอเรื่องพรอมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ
ตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาใหมีมติดําเนินคดีกับผูยักยอก หรือ
ฉอโกงเงินกองทุน แลวรายงานใหอธิบดีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการโดยดวน
3. เมื่ออธิบ ดีลงนามรูเรื่อ งความผิดและรูตัวผู กระทํา ความผิดดังกลาว กรมการ
พัฒนาชุมชน จะแจงจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อไปแจงความรองทุกขดําเนินคดีภายใน ๓ เดือน
นั บ แต วั น ที่ อ ธิ บ ดี ล งนามในบั น ทึ ก เสนอเรื่ อ งดั ง กล า ว ตามคํ า สั่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ที่ 468/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
4. การดําเนินคดียักยอก หรื อฉอโกง ให ดําเนินคดีเป น “คดีแพงที่ เกี่ยวเนื่องกั บ
คดีอาญา”
5. ภายหลังแจง ความร องทุกขแ ลวใหสํ านักงานพัฒนาชุ มชนจัง หวัด/สํ านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามความคืบหนาแหงคดีอยางตอเนื่อง และรายงานผลใหอธิบดี
ทราบเปนระยะ
ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติในการทํางานเพื่อรักษาประโยชนของทางราชการและปองกันความรับผิดของ

40
เจาหนาที่อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทราบตอไป

หนี้เกิดจากการทุจริตเงินกองทุน

ยักยอก

ฉอโกง
๑. เรียกผูกระทําการทุจริตมาเจรจาใหนําเงินที่ทุจริตมาคืนจนครบ
จํานวนพรอมดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 นับแตเอาเงินไป

๒. สล.อกส.จ./สล.อกส.กทม.จัดประชุมเพื่อมีมติดําเนินคดี
กรณีผูทุจริตไมคืนเงิน
๓.รายงานการทุจริตตออธิบดี เพื่อทราบและสั่งการดําเนินคดี

๔. สพจ./สกส. รวบรวมเอกสารและรีบแจงความรองทุกขภายใน
๓ เดือนนับแต อพช. รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําผิด
๕.ฟองรองดําเนินคดีเปน “คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา”

๖.รายงานผลการดําเนินคดีให อพช.ทราบ เปนระยะ

บทที่ ๓
การดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษา

บทที่ ๓
การดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษา
เมื่อศาลพิพากษาคดีแลวใหจําเลยชําระหนี้แกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลจะออก
คํ า บั ง คั บ กํ า หนดวิ ธีก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามคํ า บั ง คั บ ให แ ก ก องทุ น ตามคํ า พิ พ ากษา แต ถ า ในวั น
พิพากษาลูกหนี้อยูในศาลดวย ศาลจะสั่งใหลูกหนี้ลงลายมือชื่อรับทราบคําพิพากษานั้นไวเลย ซึ่ง
คําบังคับคดีจะมีการกําหนดใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดชําระหนี้แลว ตองมี
การยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น หากครบกํ า หนดลู ก หนี้ ไ ม ชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก ก องทุ น เจ า หน า ที่ ผู
ประสานงานคดีตองยื่นคําขอตอศาลใหศาลออก หมายบังคับคดี ศาลก็จะมีการออกหมายบังคับ
คดีและแจงไปยังเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อแตงตั้ง เจาพนักงานบังคับคดีเปนผูยึดหรืออายัด
ทรัพยหรือจับลูกหนี้ แตหากลูกหนี้อุทธรณคําพิพากษาและยื่นคํารองเพื่อขอทุเลาการบังคับคดี
เพื่อรอใหศาลบังคับคดีไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน หากศาลอนุญาตใหทุเลา
ลูกหนี้จะตองนําหลักประกันวางตอศาล แตหลักประกันตองเพียงพอตอจํานวนเงินที่ลูกหนี้ตอง
ชดใชกองทุน

๑. การบังคับคดี

เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษามิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหเจาหนาที่ผูประสานงานคดีรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดภายใน
๑๐ ปนับแตวันที่มีคําพิพากษา หรือคําสั่งโดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งถึงที่สุด หากฝายที่ชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมดําเนินการบังคับคดีภายในกําหนดก็
จะไมสามารถ บังคับคดีเอากับฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได ทั้งนี้เปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑ แตกอนที่จะทําการบังคับคดีไดนั้น กฎหมายก็ไดให
โอกาสกับฝายที่แพคดี หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดทําการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลดวย
ตัวเองเสียกอน โดยการแจงหรือสงคําพิพากษาของศาล พรอมกําหนดระยะเวลาในการที่จะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบเสียกอน โดย
การแจงนี้ กฎหมายเรียกวา “คําบังคับ”
การแจงคําบังคับใหกับฝายที่แพคดี หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบนั้น สามารถ
ทําได ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีที่ฝายแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดไปศาลเพื่อฟงคําพิพากษา
ดวยตัวเอง เมื่อผูพิพากษาไดอานคําพิพากษาแลว ผูพิพากษาก็จะแจงคําบังคับใหกับฝายที่แพคดี
หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบ วาตองปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลภายในกี่วัน และหาก
ไมปฏิบัติตามก็จะถูกยึดทรัพยบังคับคดีตามกฎหมาย เมื่อฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
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ลงชื่อรับทราบ กฎหมายก็ถือวาฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดทราบคําบังคับตาม
กฎหมายแลว
(๒) กรณีที่ฝายแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดไปศาล กรณีนี้จะเห็นได
วาฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษายังไมทราบวาศาลไดมีคําพิพากษาวาอยางไร และไมรูวา
จะตอ งปฏิบั ติตามคําพิ พากษาของศาลภายในกี่วัน ดัง นั้นจึง เปน หนาที่ ของฝ ายที่ ชนะคดีหรื อ
เจาหนี้ตามคําพิพากษา ที่จะตองไปรองขอตอศาลใหสงคําบังคับเปนหนังสือ แจงไปยังฝายที่แพคดี
หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อใหทราบเสียกอน
ระยะเวลาที่ กําหนดใหฝา ยที่แพคดีหรือ ลูกหนี้ตามคํา พิพากษาตองปฏิบัติตามนั้ น
หากเปนคดีมโนสาเร ซึ่งเปนคดีเล็กนอย ศาลมักจะกําหนดเอาไวไมเกิน ๑๕ วัน แตหากเปนคดี
ทั่วไปนอกจากนี้ ศาลมักจะกําหนดเอาไวประมาณ ๓๐ วัน
การแจงคําบังคับใหกับฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น เปนขั้นตอนแรกที่
ฝาย ผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองทํา หากเพิกเฉยไมยอมแจงคําบังคับใหกับอีก
ฝายทราบผลคือ ฝายผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษา ก็จะไมสามารถบังคับคดีเอากับฝายที่
แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได จนกวาจะไดทําตามขั้นตอนของกฎหมายตามลําดับเสียกอน
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ตัวอยางคําแถลงขอออกคําบังคับ
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๒. หมายบังคับคดี
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หมายบังคับคดี คือ คําสั่งของศาลที่ตั้งเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือ
พนักงานอื่นเปนเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
หมายบังคับคดีแตกตางจากคําบังคับ คําบังคับเปนคําสั่งศาลถึงตัวลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง สวนหมายบังคับคดีเปนคําสั่งของศาลที่มีไปถึงเจาหนักงานบังคับคดีให
ดําเนินการบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา คําบังคับกับหมายบังคับเปนขั้นตอนการบังคับคดีที่
กฎหมายกําหนดไวเปนลําดับ กลาวคือ เมื่อศาลพิพากษาแลวศาลก็จะตองออกคําบังคับกําหนด
ระยะเวลาใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา ปฏิบัติตามคําพิพากษา และเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม
ปฏิบัติตามคําบังคับ ศาลจึงจะออกหมายบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีตอไป เวนแตเปนกรณีที่
ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาผิดนัดชําระหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอศาลออกหมายบังคับ
คดีไดโดยไมจําเปนตองขอออกคําบังคับกอน

(๑) เหตุที่ตองขอใหมีการบังคับคดี

เมื่อ ศาลมี คําพิ พากษาหรือคํ าสั่ งแลว ถา ผูแ พค ดีห รือลู กหนี้ต ามคําพิ พากษาไม
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจึงตองมีการบังคับคดี ดังนั้น การบังคับ
คดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง จึงเปนวิธีการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ในกรณีที่ผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ทั้งนี้ เพื่อใหคํา
พิพ ากษาหรือ คํา สั่ง ของศาลเป นผลให ผูช นะคดีห รือ เจ า หนี้ ตามคํ า พิพ ากษาไดรั บสิ ท ธิต ามคํ า
พิพากษาหรือคําสั่ง ซึ่งการบังคับคดีจะกระทํานอกเหนือหรือผิดไปจากคําพิพากษาหรือคําสั่งมิได
หากมีการบังคับนอกเหนือไปจากคําพิพากษาหรือคําสั่ง ศาลอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนการบังคับคดีที่
ไดดําเนินการไปแลวได
การบังคับคดีนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดเอาไวอยางชัดเจน ดังนั้น
ฝายที่ ชนะคดีจะเขาไปบังคับใหฝายที่แพคดีปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดวยตัวเอง
ไมได การดําเนินการตางๆ นั้นจะตองดําเนินการผานเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ ซึ่งก็คือ
“เจาพนักงานบังคับคดี” เทานั้น
การบังคับคดีกับฝายที่แพคดีนั้น สามารถทําไดหลายกรณี แตจะทําไดอยางไร แค
ไหน ตองกลับไปดูคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเปนหลักวา ไดใหฝายที่แพคดีทําอะไรบาง เชน
หากศาลมี คําพิพากษาใหฝายที่แพคดีใชหนี้เปนเงินใหกับฝายที่ชนะคดี หากปรากฏวาภายหลัง
ฝายที่แพคดีไมยอมทําตามที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเอาไว การบังคับคดีนั้นก็จะเปนการบังคับ
คดีเอากับทรัพยสินตางๆ ของฝายที่แพคดี เชน การอายัดเงินเดือน การอายัดเงินฝากในธนาคาร
การยึดเอาที่ดิน ยึดบาน ยึดรถยนตมาขายทอดตลาด เพื่อเอาเงินที่ขายไดนั้นมาชําระหนี้ใหกับฝาย
ที่ชนะคดี เปนตน
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(๒) การออกหมายบังคับคดี

เนื่ อ งจากหนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาเป น หนี้ ที่ ศ าลรั บ รองและรั บ จะบั ง คั บ ให แต ก าร
ดําเนินการบังคับคดีเปนสิทธิของเจาหนี้ตามคําพิพากษา ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๗๕ จึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่ตองขอใหออกหมาย
บังคับคดี ซึ่งหากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมขอศาลก็จะไมออกหมายบังคับคดีให
เมื่อฝายที่แพคดีไดรับแจงคําบังคับจากศาล หรือไดไปศาลและทราบคําพิพากษา
และ คําบังคับจากศาลแลว ปรากฏวาภายหลังผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษายังไมไดปฏิบัติ
ตามแตอยางใด ดังนั้นในขั้นตอนตอไป ก็คือ การไปยื่นคํารองตอศาลขอใหออกหมายบังคับคดี
หรือเรียกวา “หมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดี”
การออกหมายบังคับคดีเปนเรื่องของศาลกับเจาพนักงานบังคับคดี โดยศาลจะทํา
การแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดี ใหมีอํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่
จะรั บ ชํ า ระหนี้ จ ากลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา และมี อํ า นาจที่ จ ะทํ า การ ยึ ด อายั ด และยึ ด ถื อ
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา รวมตลอดถึงการเอาทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ออกขาย
ทอดตลาดแลวนําเงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
การออกหมายบังคับคดี ศาลไมสามารถที่จะออกใหเองโดยพลการได ดังนั้น จึง
เปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่จะตองตรวจสอบวาครบกําหนดระยะเวลาที่จะตองให
ลูกหนี้ปฏิบัติตาม คําพิพากษาแลวหรือยัง หากครบกําหนดแลวลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติ
ตาม เจ า หนี้ ต ามคํ า พิ พากษาจะต อ งไปยื่ น คํ า ขอให ศ าลออกหมายบั งคั บ คดี ซึ่ ง การยื่ น คํ า ขอ
ดังกลาวจะตองทําตามแบบฟอรมของศาล โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้
๑) รายละเอียดของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ที่จะขอใหมีการบังคับคดี
๒) จํานวนเงิน หรือจํานวนที่ยังไมไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา
๓) วิธีการที่จะบังคับคดีเอากับฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เมื่อศาลไดตรวจสอบรายละเอีย ดแล วเห็น วาคํ าขอที่ยื่น มานั้น มีรายละเอีย ด
ครบถวนถูกตอง และระยะเวลาที่ศาลไดกําหนดใหลูกหนี้ปฏิบัติตามคําพิพากษาไดครบกําหนด
แลว ศาลก็จะออกหมายบังคับคดีตามขั้นตอน โดยศาลจะทําหมายบังคับคดีเปนหนังสือและสงไป
ยังสํานักงานบังคับคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลนั้น เพื่อทําการแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปน
ตัวแทนของเจาหนี้ ที่จะทําการบังคับคดีในขั้นตอนตอไป เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหมาย
แตงตั้งจากศาลพรอมทั้งสํานวนคดีไวแลว ก็จะลงหมายเลขรับไว สวนการบังคับคดีในขั้นตอไปก็
เปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่จะตองประสานงานกับเจาพนักงานบังคับคดีในการบังคับ
คดีตอไป

48
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๓. การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพื่อทําการบังคับคดี

การจะทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ ตามคําพิพากษาไดนั้น เบื้องตน เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาจะตองรูเสียกอนวา จะทําการบังคับคดีเอากับอะไรจากลูกหนี้ ถารูก็ไมใชปญหาเพราะ
เจ า หนี้จ ะสามารถดํา เนิ น การบั งคั บ คดี ตอ ไปได ทั น ที โดยการไปติด ต อ เจ า พนั กงานบัง คั บ คดี
เพื่อยื่นคํารองขอตั้งเรื่องเพื่อทําการบังคับคดี แตถาหากเจาหนี้ไมรูวาจะบังคับเอากับอะไรจาก
ลูกหนี้ หรือไมรูวาลูกหนี้มีทรัพยสินหรือมีเงินรายไดอะไรบาง จึงเปนหนาที่ของฝายเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาที่จะตองไปทําการสืบหาทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหได
การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถ
สืบหาไดดวยตนเองโดยการไปสอบถามจากเพื่อบาน หรือไปขอตรวจสอบจากหนวยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ไปที่ สํ า นั ก งานที่ ดิ น เพื่ อ ขอตรวจสอบการเป น เจ า ของที่ ดิ น หรื อ ไปที่ ข นส ง
เพื่อตรวจสอบการเปนเจาของรถยนตหรือรถจักรยานยนต เปนตน หรือหากเจาหนี้ไมสะดวกที่จะ
ทําดวยตัวเองสามารถไปวาจางนักสืบหรือทนายความใหมาสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้แทนได

๔. การยึดทรัพยสิน

การยึดทรัพยสิน คือ การเอาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวในความ
ดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายใหบรรลุผลตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลในการบังคับคดียึดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองเปน
ผูนํายึด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๘๓ วรรคแรก บัญญัติวา เจา
พนักงานบังคับคดีจะยึดหรืออายัดหรือขายเฉพาะบรรดาทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวา
เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา การยึดทรัพยสินเปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองสืบให
ทราบวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพยสินอะไรบาง อยูที่ไหน ผูใดครอบครองทรัพยสินนั้น ซึ่งหาก
ทรัพยสินนั้นเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษายอมนํายึดได
สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดที่ลูกหนี้เปนเจาของ หรือมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินนั้น เชน
• หากปรากฏทางทะเบียนราษฎรวาลูกหนี้เปนเจาของบาน ทรัพยสินทุกอยางที่
อยูในบานของลูกหนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิ์ยึดไดทุกสิ่ง แตทั้งนี้หาม
มิใหยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาที่พอจะชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้
อสังหาริมทรัพย การยึดอสังหาริมทรัพย ณ ที่ทําการ เชน ที่ดินวางเปลา ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง คอนโด หองชุด เปนตน
ทรัพยสินที่ยึดไมได
• เครื่องนุงหมหลับนอน เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชสอยสวนตัว ประมาณ
รวมกันราคาไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

• เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ ประมาณ
รวมกันราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
• ทรัพยสินที่โอนไมไดตามกฎหมาย

๕. การอายัดทรัพย
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เป นวิ ธีก ารบัง คับ คดี รูป แบบหนึ่ง ไม ใ ชก ารบัง คับ กับ ทรั พย สิน ที่มี อยู ในความ
ครอบครองของลูกหนี้โดยตรงเปนการบังคับกับสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เปนการสั่งบุคคลภายนอกมิใหชําระหนี้แกลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตใหชําระแกเจาพนักงานบังคับ
คดีแทน บังคับกับสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ที่มีตอบุคคลภายนอก สั่งบุคคลภายนอกมิใหชําระหนี้
ใหแกลูกหนี้แตใหชําระแกเจาพนักงานบังคับคดีแทน สั่งหามลูกหนี้จําหนายหรือโอนสิทธิเรียกรองนั้น
สิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่อายัดได
• เงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปน
รายเดือน อายัดรอยละ ๓๐ (แตทั้งนี้ เงินสวนที่ไมไดอายัดตองคงเหลือไมนอย
กวา ๑๐,๐๐๐ บาท)
• โบนัส อายัดรอยละ ๕๐
• เงินที่ตอบแทนกรณีออกจากงาน
• เงินตอบแทนจากการทํางานเปนชั่วคราว อายัดรอยละ ๓๐
• เงินฝากในบัญชีสถาบันการเงิน
• เงินปนผลหุน
• คาเชาทรัพยสิน
• คางวดงานตามสัญญาจางงาน
สิทธิเรียกรองของลูกหนี้ที่อายัดไมได
• เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ
• เบี้ยหวัด หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือ
ลูกจางในหนวยงานราชการ* ยกเวน กรณี ที่กฎหมายกําหนดไวเปนการ
เฉพาะ*
• เงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวยงานราชการไดจายใหแกคูสมรส
หรื อ ญาติ ที่ ยั ง มี ชี วิต ของข า ราชการ เจ า หน า ที่ หรื อ ลู ก จ า งในหน วยงาน
ราชการ
• เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอื่นในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนทํางาน ที่นายจางจายเปนจํานวน
รวมกันไมเกินเดือนละ2๐,๐๐๐ บาท หรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร

•
•
•
•
•
•
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เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิไดรับจากสํานักงานประกันสังคม
เงินตามสัญญากูยืมของลูกหนี้
เงินที่ลูกหนี้มีสิทธิไดรับจากสถานทูต
สิทธิเรียกรองซึ่งยังไมแนนอนวาลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับหรือไม

๖. ระยะเวลาการบังคับคดี

ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตาม
คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะคดี (เจาหนี้
ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได ภายในสิบป นับแต
วันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ทั้งนี้มีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คํ า สั่ ง เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการบั ง คั บ คดี และลดการประวิ ง คดี อั น จะส ง ผลให ก ารบั ง คั บ คดี มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรุปการบังคดีตามกฎหมายใหม
ทรัพยสินที่ไมสามารถยึด หรืออายัดได
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ตาม พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
ทรัพยสิน
เงิน
1 .เครื่องนุงหม เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใช
1. เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว
สอยสวนตัวที่มีราคาประมาณรวมกันไมเกิน
ประเภทละ 20,000 บาท
2. สัตว สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพที่จําเปนในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ที่
มีราคาประมาณรวมกันไมเกิน 100,000 บาท

2. เงินรายไดเปนคราว ๆ ซึง่ บุคคลภายนอกได
ยกใหเพื่อเลี้ยงชีพจํานวนไมเกินเดือนละ
20,000 บาท

3. สัตว สิ่งของ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปน
ตองใชทําหนาที่ชวยเหลือหรือแทนอวัยวะของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

3. เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด
หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของ
ขาราชการ เจาหนาที่หรือลูกจางในหนวยงาน
ราชการ

4.ทรัพยสินที่มีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท

4. เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห
หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน
ลูกจางในหนวยงานอื่น ๆ ที่มิใชหนวยงาน
ราชการ เปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ
20,000 บาท

5. ทรัพยสินที่โอนกันมิไดตามกฎหมาย

5. บําเหน็จหรือคาชดเชยหรือรายไดอื่นในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจางในหนวยงานอื่น ๆ ที่
มิใชหนวยงานราชการ เปนจํานวนรวมกันไมเกิน
30,000 บาท
6. เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ลูกหนี้ไดรับอัน
เนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเปนจํานวน
ตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพ
ตามฐานะของผูตายที่เจาพนักงานเห็นสมควร

บทสงทาย
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เมื่อภายหลังกรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยแบงหนี้คางชําระตามอายุความฟองรองดําเนินคดีเปนสัญลักษณสีแดง
มีอายุความคงเหลือไมเกิน 2 ป สีเหลืองอายุความคงเหลือ 2-5 ป และสีเขียวอายุความคงเหลือ
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป และเพื่อใหการบริหารจัดการหนี้คางชําระ เปนกระบวนการบริหารจัดการและ
ติด ตามหนี้ สํ าหรับ ปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาหนี้ คา งชํ า ระอย างเป น ระบบ เห็น ควรดํา เนิ นการ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. การสํารวจจั ดเก็ บข อมูล และทํ าทะเบีย นสมาชิ กลูก หนี้ค างชํ าระในพื้นที่ ที่ต น
รับผิดชอบ แยกประเภทหนี้คางชําระโดยใชสัญลักษณแทน
2. วิเคราะหสภาพหนี้คางชําระแตละสัญญา ที่มีปญหาตามสัญลักษณสี แลวคํานวณ
ยอดเงินรวมที่คางชําระทั้งหมด ไดแก จํานวนเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา และหากสัญญา
กําหนดวันชําระหนี้ระบุตามวันแหงปฏิทิน เมื่อเลยกําหนดวันดังกลาวและสมาชิกลูกหนี้ยังไมมา
ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมครบ สมาชิกลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดเมื่อพนกําหนดวันที่ดังกลาว จํานวน
เงินยอดเงินรวมนอกจากเงินตน ดอกเบี้ยตามสัญญาแลว ยังตองคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ
7.5 ตอปของเงินตนที่ลูกหนี้คางชําระดวย ทั้งนี้หากสัญญากําหนดไวเปนเบี้ยปรับตองคิดคํานวณ
ตามที่กําหนดอัตราเบี้ยปรับไว
สําหรับสัญญาที่ไมไดกําหนดวันที่ชําระหนี้ตามวันแหงปฏิทินไว เมื่อคํานวณจํานวน
เงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญาที่คางชําระทั้งหมดแลว ตองทํ าหนังสือแจงทวงถามหนี้สมาชิ ก
ลูกหนี้แตละราย เพื่อใหนําเงินมาชําระหนี้ตามจํานวนและกําหนดเวลาที่แจง หากเปนสัญญาที่มี
ทั้ ง ผู กู แ ละผู คํ้ า ประกั น ให แ จ ง ผู กู ก อ นเมื่ อ ผู กู ล ะเลยไม ชํ า ระหนี้ ห รื อ ชํ า ระหนี้ ไ ม ถู ก ต อ งตาม
กําหนดเวลา สมาชิกลูกหนี้ผูกูเงินตกเปนผูผิดนัด จากนั้นจึงทําหนังสือแจงทวงถามหนี้ผูค้ําประกัน
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ผิดนัด
3. ผลการแจงหนังสือทวงถามหนี้หรือแจงเตือน มี 3 ประการ คือ 1) สมาชิกลูกหนี้
ติดตอขอชําระหนี้ ซึ่งอาจเปนการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน เปนกรณีกองทุนไดเงินชดใชหนี้
ทันทีภายหลังมีหนังสือทวงถามหรือแจงเตือน 2) สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือเพิกเฉยหรือไมพบ
ตัวสมาชิกลูกหนี้ 3) สมาชิกลูกหนี้ขอผอนผันการชําระหนี้โดยทําหนังสือรับสภาพหนี้ หรือปรับ
โครงสรางหนี้โดยทําบันทึกขอตกลงทายสัญญาหรือแนบทายสัญญา เปนตน
๔. ผลของการชําระหนี้หมดเปนผลใหหนี้เปนอันระงับ แตหนี้นั้นจะตองมีการชําระ
คืนจนครบถวนทั้งเงินตน ดอกเบี้ยตามสัญญา และกรณีสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดตองคํานวณดอกเบี้ย
ผิ ด นั ด /เบี้ ย ปรั บ ด ว ย แต ถ า เห็ น ว า เบี้ ย ปรั บ สู ง เกิ น ต อ งเสนอต อ คณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติงดเวนหรือลดจํานวนเบี้ยปรับลง
5. ผลการชําระหนี้บางสวน ทําใหหนี้ไมระงับ โดยขอกฎหมายการชําระหนี้บางสวนให
ถือวาสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้ในสวนดอกเบี้ย เมื่อดอกเบี้ยถูกชําระหมดแลวจึงนําไปหักเงินต น
เมื่อหนี้คางชําระหนี้เหลือจํานวนเทาใดตองแจงใหสมาชิกลูกหนี้ทราบ จํานวนหนี้คางชําระสวนที่
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เหลือหากยืดเวลาการชําระหนี้ออกไปตองคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป
ซึ่งคิดจากยอดเงินตนที่คางชําระ สวนจะคิดดอกเบี้ยในสวนของดอกเบี้ยคางชําระนั้น ตองคาง
ชําระดอกเบี้ยนั้นครบหนึ่งปและตองทําหนังสือตกลงกันกอนจึงจะคิดดอกเบี้ยของดอกเบี้ยคาง
ชําระในจํานวนนั้นได ซึ่งจํานวนหนี้คางชําระในสวนที่สมาชิกลูกหนี้ยังไมจายนั้น สมาชิกลูกหนี้
อาจจะขอผอนเปนรายเดือน รายป หรือกําหนดเปนชําระหนี้ภายในเดือนนั้น วันที่นั้น แลวแต
ตกลงกัน ทั้งนี้ ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้บางสวน แตภายหลังหนี้ถึง
กําหนดชําระแลวหากสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามที่ตกลงกันไว ถือวาสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้
หรือเพิกเฉยการชําระหนี้ตองดําเนินคดีตามกฎหมาย
6. ผลของสมาชิ กลูก หนี้ ไม ชําระหนี้หรื อเพิก เฉยการชํ าระหนี้ ให รวบรวมเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของสมาชิกลูกหนี้ทําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการอําเภอเพื่อพิจารณาใหความ
เห็ น ชอบเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี แล วเสนอเรื่ อ งต อ ไปยั ง คณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น คดี ซึ่ ง ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการอํ า เภอ/จั ง หวั ด อาจมี
ความเห็นอื่นกอนที่จะเห็นชอบหรืออนุมัติใหดําเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกลูกหนี้ก็ได เชน
ใหมีการแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้อีกครั้งหนึ่ง หรือใหนํามติของคณะอนุกรรมการอําเภอไปแจงตอ
สมาชิกลูกหนี้ เปนตน เมื่อสมาชิกลูกหนี้ยังเพิกเฉยใหนําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหนี้ตามกฎหมาย
7. ผลกรณีไมพบสมาชิกลู กหนี้ อาจมีการสอบถามไปยั งผูนํา ทองที่ที่สมาชิก ลูกหนี้
มี ภู มิ ลํ า เนาอยู เพื่ อ ยื น ยั น ข อ เท็ จ จริ ง ส วนผลของสั ญ ญาสมาชิ ก ลู ก หนี้ ที่ เ หลื อ อยู ยั ง คงต อ ง
รับผิดชอบตอหนี้คางชําระทั้งหมด ดังนั้น ตองมีหนังสือทวงถามหรือแจงเตือนใหสมาชิกลูกหนี้
ทราบจํานวนหนี้คางชําระพรอมทั้งกําหนดเวลาที่ตองชําระ หากไมยอมชําระหนี้หรือเพิกเฉยให
ดําเนินการ เชนเดียวกับกรณีสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือเพิกเฉยการชําระหนี้
8. ผลของการที่สมาชิกลูกหนี้ขอผอนผันการชําระหนี้ เปนกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ไมมี
เงินชําระหนี้ภายหลังทวงถามหรือแจงเตือน แตสมาชิกลูกหนี้ยังประสงคของชําระหนี้โดยขอผอน
ผันการชําระหนี้ การผ อนผั นการชําระหนี้คา งชํา ระตามสัญญาป 2556 ไมค วรให ระยะเวลา
ยาวนานเกินไป โดยปกติการชําระหนี้คางชําระงวดแรกไมควรเกินสามเดือนนับแตวันที่ขอผอนผัน
และการชําระหนี้คางชําระคืนใหกับกองทุนทั้งหมดไมควรเกินระยะเวลา 1 ป นับแตขอผอนผัน
การชําระหนี้ การขอผอนผันตองทําเปนหนังสือหรือขอตกลงและลงลายมือชื่อผูที่เกี่ยวของทุกคน
ไดแก สมาชิกผูกู ผูค้ําประกัน ทั้งนี้ สมาชิกลูกหนี้ตองชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5
บาทตอปของเงินตน จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน
9. การขอผอนผันการชําระหนี้ในกรณีที่มีการทําหนังสือรับสภาพหนี้ ทําไดกับหนี้ตาม
สัญญา และมีผลทํา ใหห นี้ต ามสั ญญามีอ ายุ ความสะดุด หยุด ลง การทํ าหนั งสื อรับ สภาพหนี้จึ ง
เหมาะกั บ สั ญ ญาป 2556 ที่ อ ายุ ค วามดํ า เนิ น คดี ใ กล ห มด การทํ า หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ค วร
กําหนดเวลาผอนชําระหนี้ใหชัดเจนวาจะผอนชําระกี่งวด แตตองผอนชําระหนี้คางชําระใหแลว
เสร็จไมเกิน 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหนี้ตาม
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หนังสือรับสภาพหนี้สมาชิกลูกหนี้ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป ของ
เงินตนที่คางชําระ
10. การขอผอนผันการชําระหนี้ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้ใหกับสมาชิกลูกหนี้
ต อ งเป น กรณี ห นี้ ค า งชํ า ระอั น เกิ ด จากการดํ า เนิ น งานตามโครงการของสมาชิ ก ที่ ไ ม ป ระสบ
ความสําเร็จ การปรับโครงสรางหนี้ไมควรใชกับกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ที่ไมปฏิบัติตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน กลาวคือ เมื่อรับเงินกูแลวนไปแบงกัน การผอนชําระหนี้กรณีปรับโครงสราง
หนี้ตองกําหนดงวดใหชัดเจนโดยความรวมมือตามขอตกลงทั้งสองฝาย และควรชําระใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 5 ป ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้สมาชิกลูกหนี้ตองเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนที่คางชําระ
11. การดํ า เนิ น คดี กั บ สมาชิ ก ลู ก หนี้ ค า งชํ า ระตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการจั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร อนุมัติใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารหลักฐาน
สงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดี พรอมทั้งแตงตั้งเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนผูประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ
12. ใหจัดทําขอมูลสมาชิกลูกหนี้คางชําระหนี้ของกองทุนไวเพื่อประกอบการพิจารณา
ใหสิทธิใด ๆ ที่ทางราชการใหการสนับสนุน โดยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไมมีหนี้คาง
ชําระหรือไดชําระคืนเงินจนครบถวนแลว ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณากอนสมาชิกที่ยังเปนหนี้
คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของ

1. ประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
(๑) “โดยทุจริต” หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
(๗) “เอกสาร”หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวย
อักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐาน
แหงความหมายนั้น
มาตรา 59 บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะได
กระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแต
ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา
กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผูกระทํา
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
มาตรา ๙๕ ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด
ดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
มาตรา ๙๖ ภายใตบังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายมิได
รองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 341 ผู ใ ดโดยทุ จ ริ ต หลอกลวงผู อื่ น ด ว ยการแสดงข อ ความอั น เป น เท็ จ
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวานั้น ไดไปซึ่งทรัพยสินจาก
ผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือทําลาย
เอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕๒ ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของคนอื่น หรือซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยู
ดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕๖ ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได

58

2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 138 ทรัพยสิน หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและ
อาจถือเอาได
มาตรา 193/3 วรรค 2 ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวัน
แรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแตเวลาที่ถือไดวาเปนเวลา
เริ่มตนทําการงานกันตามประเพณี
มาตรา 193/9 สิทธิเรียกรองใด ๆ ถามิไดใชบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ
มาตรา ๑๙๓/๑๒ อายุความใหเริ่มนับแตขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองไดเปนตนไป
ถาเปนสิทธิเรียกรองใหงดเวนกระทําการอยางใด ใหเริ่มนับแตเวลาแรกที่ฝาฝนกระทําการนั้น
มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ ชําระหนี้ใหบางสวน
ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
(๒) เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้
(๓) เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย
(๔) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา
(๕) เจาหนี้ไดกระทําอื่นใดอันมีผลอยางเดียวกันกับการฟองคดี
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขา
ในอายุความ
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น
มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายหรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ
ใหมีกําหนดสิบป
มาตรา 193/33 (๒) เงินที่ตองชําระเพื่อผอนทุนคืนเปนงวด ๆ
มาตรา 204 ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลวและภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้
แลวลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซรลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทินและลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตอง
บอกกลาวลวงหนา กอนการชําระหนี้ซึ่งกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่
ไดบอกกลาว
มาตรา ๒๐๖ ในกรณี ห นี้ อั น เกิ ด แต มู ล ละเมิ ด ลู ก หนี้ ไ ด ชื่ อ ว า ผิ ด นั ด มาแต เ วลา
ที่ทําละเมิด
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มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป
ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสง
ดอกเบี้ยตอไปตามนั้น
ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด
มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขา
เสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผู
นั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
มาตรา 850 อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝาย
ระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน
มาตรา 851 อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง
ใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะ
ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม
มาตรา 852 ผลของสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความนั้ น ย อ มทํ า ให ก ารเรี ย กร อ ง
ซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไปและทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญารั้นวาเปน
ของตน
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผูตาย
ไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมาย
หรือวาโดนสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท
มาตรา 1601 ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน
มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 1630
วรรค 2 แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดั่งตอไปนี้ คือ
(๑) ผูสืบสันดาน
(๒) บิดามารดา
(๓) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
(๕) ปู ยา ตา ยาย
(๖) ลุง ปา นา อา
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหง
มาตรา 1635
มาตรา 1754 หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจามรดกตาย
หรือนับแตเมื่อทายาทโดยธรรมไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก
คดีฟองเรียกตามขอกําหนดพินัยกรรม มิใหฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อผูรับ
พินัยกรรมไดรูหรือควรไดรูถึงสิทธิซึ่งตนมีอยูตามพินัยกรรม
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ภายใตบังคับแหงมาตรา 193/23 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้
อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งป
นับแตเมื่อเจาหนี้ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก
ถึงอยางไรก็ดี สิทธิเรียกรองตามที่วามาในวรรคกอน ๆ นั้น มิใหฟองรองเมื่อพนกําหนด
สิบปนับแตเมื่อเจามรดกตาย

3. ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
คดีอาญา
ตอศาล

มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
(1) "ศาล" หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษาซึ่งมีอํานาจทําการอันเกี่ยวกับ
(2) "ผูตองหา" หมายความถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟอง

(3) "จําเลย" หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด
(4) "ผูเสียหาย" หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิด
ฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนไดดั่งบัญญัติไวในมาตรา 4 , 5 และ 6
(5) "พนักงานอัยการ" หมายความถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้
จะเปนขาราชการในกรมอัยการ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได
(6) "พนักงานสอบสวน" หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่
ทําการสอบสวน
(7) "คํารองทุกข" หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติ
แหง ประมวล กฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้นจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตามซึ่งกระทํา
ใหเกิดความเสียหายแก ผูเสียหายและการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทํา
ความผิดไดรับโทษ
(8) "คํ ากลาวโทษ" หมายความถึงการที่ บุค คลอื่ นซึ่ง ไมใชผู เสี ยหายไดก ลา วหาต อ
เจาหนาที่วา มีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดีไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น
(9) "หมายอาญา" หมายความถึง หนังสือบงการซึ่งออกตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้สั่งให เจาหนาที่ทําการจับ ขังจําคุก หรือปลอยผูตองหาจําเลยหรือนักโทษหรือใหทํา
การคน รวมทั้งสําเนาหมายเชนนี้ อันไดรับรองวาถูกตองและคําบอกกลาวทางโทรเลขวาไดออก
หมายจับแลวดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 77
(10) "การสืบสวน" หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝาย
ปกครองหรื อ ตํา รวจไดป ฏิบั ติไ ปตามอํ านาจและหนา ที่ เพื่อ รัก ษาความสงบเรี ย บรอ ยของ
ประชาชน และเพื่อที่จะทราบ รายละเอียดแหงความผิด
(11) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ทั้งหลายอื่นตาม บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิด
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ที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบ ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ
(12) "การไตสวนมูลฟอง" หมายความถึงกระบวนไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่ง
จําเลยตองหา
มาตรา ๓๙ สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป ดังตอไปนี้
(๒) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกันโดย
ถูกตองตามกฎหมาย

4. ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง

มาตรา ๕๕ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมาย
แพงหรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มี
เขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 271 ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิได
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ
(เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งนั้นไดภายในสิบป
นับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น

๕. พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๓) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของ
รัฐ ที่ เป น องค ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ ราชการส วนกลาง หรื อราชการสวนภูมิ ภ าค ในศาลหรื อ ใน
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปน
อํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

ขอ 8 เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงานของรัฐ
แห ง นั้ น มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว า เกิ ด จากการกระทํ า ของเจ า หน า ที่ ข องหน วยงานของรั ฐ แห ง นั้ น
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น
คณะหนึ่ง โดยไมชักชาเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหม
ทดแทนผูนั้นตองชดใช
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกินหาคน โดยแตงตั้งจากเจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร
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กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดวาในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลคาเสียหาย
ตั้งแตจํานวนเทาใด จะใหมีผูแทนของหนวยงานของรัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได
ในการแตงตั้งคณะกรรมการ ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของ
คณะกรรมการไวดวย
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ตัวอยางการดําเนินคดี
เรื่อง

คดีอาญา

การดําเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

๑. มูลคดี ประธาน คกส.ต.ปลอมเอกสาร
และใชหรืออางเอกสารสิทธิปลอม และนํา
เงินที่สมาชิกไดรับอนุมัติไปใชสวนตัว
ตั ว อย า ง นาง ก. ประธาน คกส.ต. ข.
ปลอมเอกสารโครงการ สั ญ ญากู ยื ม เงิ น
และใชหรืออางเอกสารสิทธิปลอม และนํา
เงินของสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติ ไมไดโอน
เงิน เขาบัญชีของสมาชิกแตกลับนําเงินไป
ใชสวนตัว จํานวน ๒ กลุม เงิน ๑๐๔,๐๐๐
บาท ป จจุบันนาง ก.ไดโอนเงินคื นใหกั บ
สํ า นั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
จัง หวัดแลวเปน เงินตน 104,000 บาท
ดอกเบี้ย ผิด นัดในกรณีล ะเมิ ดต อกองทุ น
26,678 บาท

1.จังหวัด หารือกรมการพัฒนาชุมชน
ป.อาญา 264
๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
๓. รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
๔. กรมการพัฒนาชุมชน มอบอํานาจให
พัฒนาการจังหวัดแจงความดําเนินคดีขอหา
ยักยอกและปลอมเอกสารสิทธิ
๕. ยุ ติ แ ละถอนแจ ง ความคดี ยั ก ยอกเงิ น
เนื่ อ งจากนํ า เงิ น มาชํ า ระคื น กองทุ น แล ว
สวนขอหาความผิดฐานปลอมเอกสารและใช
หรืออางเอกสารสิทธิปลอม พนักงานอัยการ
จังหวัด ไดยื่นฟองตอศาลจังหวัดแลว ขณะนี้
อยูระหวางการดําเนินการของศาลจังหวัด

๒. มูลคดี ประธาน คกส.ต.ยักยอกเงินที่
สมาชิ ก มาชํ า ระคื น และทํ า หนั ง สื อ รั บ
สภาพหนี้
ตั ว อย า ง นางคํ า มู ล . ประธาน คกส.ต.
มุ ก ดาหาร เมื่ อ ครบกํ า หนดชํ า ระหนี้
สมาชิกนําเงินสดมาชําระคืนกับนางคํามูล
แต น างคํ า มู ล ไม นํ า เงิ น ดั ง กล า วโอนเข า
บัญชีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด จํานวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท นาง
คํามูลยอมรับนําเงินจํานวนดังกลาวไปจริง
และทําหนังสือรับสภาพหนี้โดยยินยอมรับ
ผิดชดใชเปนเงินตน ๑๔๓,๔๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ย ๘,๖๐๔ บาท

๑. จังหวัดรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชน
๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน
๓. จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของใหกรมการพัฒนาชุมชน
๔. กรมการพัฒนาชุมชนแจงใหดําเนินคดี
ตามคําสั่งมอบอํานาจ ที่ ๕๓๔/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหไป
แจงความรองทุกขภายในสามเดือน
ดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน
๑. จังหวัดรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชน

ป.อาญา ม.96 ม.352
ป.พพ. ม 206 ม.224
ม.420
คําสั่งกรมการพัฒนา
ชุมชน ที่ 534/2559
ลว 20 ก.ย.2559
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๓. มูลคดี ประธาน คกส.ต. ยัก ยอกเงิ น
โดยถอนเงิ น จากบั ญ ชี คกส.ต.ที่ ส มาชิ ก
ชําระคืนแลวไมโอนเขาบัญชี คกส.จ.
ตัวอยาง นาง ก. ประธาน คกส.ต. ข.ถอน
เงินจากบัญชีคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล จํานวน ๒๑๐,๕๕๐
บาท ที่สมาชิกไดโอนเขาบัญชีชําระคืนเงิน
กูยืม แลวไมนําเขาบัญชีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด แตกลับนําเงินไปใช
สวนตัว

๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน
๓. จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของใหกรมการพัฒนาชุมชน
๔. กรมการพัฒนาชุมชนแจงใหดําเนินคดี
ตามคําสั่งมอบอํานาจ ที่ ๕๓๔/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหไป
แจงความรองทุกขภายในสามเดือน
ดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน

๑. จังหวัดรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชน
๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแตงตั้ง
๔. มูลคดี ประธาน คกส.ต.ยักยอกเงินที่ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
คกส.จ.โอนเงินเขาบัญชี คกส.ต. ซ้ํา
เอกสารหลักฐาน
ตัวอยาง คกส.จ ขาว โอนเงินเขาบัญชี
๓. จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ
คกส.ต. ดํา ซ้ํา จํานวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐
ขอเท็จจริงพรอมสงเอกสารหลักฐานที่
บาท นางแดง. ประธาน คกส.ต. ดํา ถอน เกี่ยวของใหกรมการพัฒนาชุมชน
เงินจากบัญชี คกส.ต.ดํา ไปใชสวนตัว โดย ๔. กรมการพัฒนาชุมชนแจงใหดําเนินคดี
ไมคืนเขาบัญชี คกส.จ ขาว
ตามคําสั่งมอบอํานาจ ที่ ๕๓๔/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหไป
แจงความรองทุกขภายในสามเดือน
ดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน

คดีแพง

๕. มู ล คดี นางสาลี่ สมาชิ ก ผู กู โ ครงการ
เ ลี้ ย ง ไ ก พั น ธ ไ ข ไ ด รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น
๑๕๐,๐๐๐ บาท ครบกํ า หนดชํ า ระคื น
วั น ที่ ๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ เมื่ อ ครบ
กํ า หนดนางสาลี่ ม อบเงิ น ให น างเลี่ ย ม
(พี่สาว) เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยจํานวน
๑๕๔,๕๐๐ บาท ไปชํ า ระแทนกั บ นาง
สมคิด ประธาน คกส.ต.หนองอีแ ร ง แต

กรมการพัฒนาชุมชนแจงจังหวัดให
ดําเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกผูกูและผู
ค้ําประกัน เนื่องจากขอเท็จจริงปรากฏวา
คกส.จ.ยังไมไดรับชําระเงินคืน และการที่
นางเลี่ยมทําหนังสือรับสภาพหนี้ แทนนาง
สาลี่ เปนเรื่องระหวางสมาชิกผูกูกับบุคคลที่
สมาชิกมอบหมายใหนําเงินมาชําระแทนอัน
เปนลักษณะตัวการตัวแทน ซึ่งเปนเรื่อง

ป.อาญา ม.96 ม.352
ป.พพ. ม 206 ม.224
ม.420
คําสั่งกรมการพัฒนา
ชุมชน ที่ 534/2559
ลว 20 ก.ย.2559
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นางสมคิ ด ไม ไ ด รั บ เงิ น จํ า นวนดั ง กล า ว
ตอ มานางเลี่ ย ม ทํ าหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้
แทน โดยขอผ อ นชํ า ระ รายป ๆ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท

สวนตัวของสมาชิกผูกูกับตัวแทนที่ตองไปวา
กลาวกันเอง แตในระหวางสมาชิกผูกูกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เมื่อหนี้
ถึงกําหนดชําระและสมาชิกไมชําระ สมาชิก
ตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ ดังนั้น เพื่อใหการ
จัดการและติดตามหนี้ของกองทุนมี
ประสิทธิภาพและปองกันมิใหเกิดหนี้เสีย
หรือหนี้สูญ และมิใหคดีขาดอายุความจึง
เห็นควรใหจังหวัดดําเนินการฟองเรียกเงิน
คืนจากสมาชิกผูกูและผูค้ําประกัน

๖. มูลคดี นางวิยะดา สมาชิกผูกูโครงการ
เลี้ยงกบคอนโด ไดรับอนุมัติเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท ครบกําหนดชําระหนี้ วันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ มีหนี้คางชําระ ๔๗,๕๔๖
บาท และไดทําบันทึกเมื่อวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๙ วาจะชําระหนี้ใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หากผิดนัดชําระหนี้ยินดีใหกองทุน
ดําเนินการตามกฎหมาย แตเมื่อถึงกําหนด
ชําระนางวิยะดาขอขยายเวลาโดยทํา
บันทึกเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙วา
จะชําระคืนทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน ๆ ละ
๓,๕๐๐ บาท โดยเริ่มเดือนสิงหาคม
๒๕๕๙ หากไมชําระคืนยินดีใหกองทุน
ดําเนินการทันที

กรมการพัฒนาชุมชนเห็นวาเมื่อหนี้ตาม
สัญญากูยืมเงินกองทุนถึงกําหนดชําระแลว
และสมาชิกไมชําระหนี้สมาชิกจึงเปนผูผิด
นัดชําระหนี้ตองเสียดอกเบี้ยระหวางผิดนัด
รอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตนที่คางชําระ
เมื่อนางวิยะดาไดขอขยายเวลาการชําระหนี้
หลายครั้งแตก็ไมชําระหนี้ตามที่ทําบันทึกไว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดการและติดตามหนี้ของ
กองทุนมีประสิทธิภาพและปองกันมิใหเกิด
หนี้เสียหรือหนี้สูญ และมิใหคดีขาดอายุ
ความ
จึงเห็นควรใหจังหวัดดําเนินการฟองเรียก
เงินคืนจากสมาชิกผูกูและผูค้ําประกัน

ป.พพ. ม.193/12
ป.วิธีพิจารณาความ
แพง ม.55
พ.ร.บ.องคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ
พ.ศ.2553 ม.๑๔ (๓)

ตัวอยางคําพิพากษา
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กรณียกั ยอกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวอยางที่ 1

นาง ก. เปนประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลฟาใส มีหนาที่บริหาร
กองทุนตรวจสอบ กํากับดูแล จัดสรรรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากเงินหรือทรัพยสินและ
รับเงินที่สมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลฟาใส กูยืมไป แลวนาง ก. มีหนาที่นําเงิน
ดังกล าวเข าบัญ ชีกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี จังหวัด ข. สํา นักงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด ข. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผูเสียหาย โดยนาง ก.ไดกระทําความผิดตอ
กฎหมายหลายกรรมตางกันกลาวคือ
1. เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก. ไดรับเงินจาก
ผูมีชื่อ ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตําบลฟาใส จํานวน 38,624 บาท ไวในความ
ครอบครองของนาง ก. เพื่ อนํ า เงิ น จํา นวนดั ง กล า วเข า บัญ ชี กองทุ นของผู เ สีย หายตามหน า ที่
แตภายหลังจากที่นาง ก. ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน 38,624 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
2. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัดนาง ก. ไดรับเงินจากผูมีชื่อ
ซึ่งเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาตําบลฟาใส จํานวน 37,800 บาท ไวในความครอบครองของนาง ก.
เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนของผูเสียหายตามหนาที่ แตภายหลังจากที่นาง ก.
ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบังยักยอกเอาเงินจํานวน
37,800 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
3. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก. ไดรับเงินจากผูมีชื่อ
ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีตํ าบลฟาใส จํานวน 34,300 บาท ไว ในความ
ครอบครองของ นาง ก. เพื่ อนํา เงิ นจํา นวนดัง กลา วเขาบั ญชีก องทุนของผูเสี ยหายตามหนา ที่
แตภายหลังจากที่นาง ก. ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลวนาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน 34,300 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
4. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก.ไดรับเงินจากผูมีชื่อ
ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีตํ าบลฟาใส จํานวน 38,625 บาท ไว ในความ
ครอบครองของนาง ก. เพื่ อนํ า เงิ น จํา นวนดั ง กล า วเข า บัญ ชี กองทุ นของผู เ สีย หายตามหน า ที่
แตภายหลังจากทีน่ าง ก. ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน 38,625 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
5. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก. ไดรับเงินจากผูมีชื่อ
ซึ่ง เป น สมาชิ ก ของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตี ตํ าบลฟ า ใส จํา นวน 22,566 บาท ไว ใ นความ
ครอบครองของนาง ก. เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนของผูเสียหายตามหนาที่
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แตภายหลังจากที่นาง ก. ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน 22,566 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
เหตุเกิดที่ตําบลฟาใส อําเภอฟาแจม จังหวัดฟากระจาง
พิ พากษาว า นาง ก. จํ า เลยมี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352
การกระทําของนาง ก.เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานยั ก ยอกลงโทษจํ า คุ ก กระทงละ 1 เดื อ น รวม
5 กระทง เป นจําคุก 5 เดื อน นาง ก.ใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิ จารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 2 เดือน 15 วัน
ใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยสินเปนเงิน 171,915 บาท แกผูเสียหาย

ตัวอยางที่ 2

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ก. ฟอง นาง ข. ใหการรับสารภาพ ขอเท็จจริงฟง
ไดวา เมื่ อระหวางวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลากลางวัน ถึงวัน ที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา
กลางวั น ทั้ ง เวลากลางวั น และกลางคื นต อ เนื่ อ งกั น วั น เวลาใดไม ป รากฏชั ด นาง ข. ในฐานะ
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. มีอํานาจหนาที่เปนผูเบิกถอนบัญชีเงินฝาก
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. และลงนามเปนคูสัญญาในฐานะผูใหกูแทนคณะกรรมการ
บทบาทสตรีจั งหวั ด ก. ผู เสีย หาย เพื่ อให สมาชิก กลุม ตาง ๆ กูเงิ นไปใชต ามโครงการที่รับ เงิ น
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. เมื่อครบตามกําหนดสัญญากูยืมเงินที่จะตองให
สมาชิกกลุมตาง ๆ คืนเงินใหทางกลุมตาง ๆ และมีการสงเงินคืนใชหนี้กลับคืนมายังกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล ต. และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ก. นาง ข. ไดรับเงินที่สมาชิกชําระ
คืนเพื่อใชหนี้เงินกูที่กูยืมไปจากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จั ง หวั ด ก. มาไว ใ นความครอบครองของ นาง ข. ซึ่ ง นาง ข. จะต อ งโอนเงิ น คื น เข า บั ญ ชี
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ก. ภายในสามวันทําการ ตามวันเวลาดังกลาว
ขางตนในระหวางที่ นาง ข. ไดครอบครองเงินอยูนั้น วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ข. ไดเบียด
บังยักยอกเอาเงินจํานวน 382,531 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหารอยสามสิบเอ็ดบาท
ถวน) ไปเปน ของ นาง ข. โดยทุจ ริต เหตุเ กิด ที่ตํ าบล ต. และตํา บล ย. อําเภอ อ. จั งหวัด ก.
เกี่ยวพันกัน
พิพากษาวา นาง ข.มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก
จําคุก 2 ป นาง ข.ใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุก 1 ป ใหนาง ข. คืนเงิน 382,531
บาท แกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ก.
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ตัวอยางที่ 3 การไกลเกลี่ยระหวางผูพิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีเวลา 09.00 น.
นัดฟงผลการชําระหนี้ หรือฟงคําพิพากษา มีโจทก นาง ว. (จําเลย) นาง ป. นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พ. รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด พ. และนาง ว. (จําเลย) มาศาล
นาง ป. ซึ่งเปนผูดูแลการชําระเงินของนาง ว. (จําเลย) ใหกับผูเสียหายแทนนางสาว ส.
แถลงตอศาลวาไดทําหนาที่แทนนางสาว ส. และนาง ว. (จําเลย) ขาดชําระหนี้ใหกับผูเสียหาย
ตั้งแตเดื อนมกราคม จนถึ งเดื อนมิถุน ายน 2560 ตามที่ ตกลงกัน ไว ในรายงานกระบวนการ
พิจารณาฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 แตทราบจาก นาง ว. (จําเลย) วานาง ว. (จําเลย)
ปวยไมสบายถึงไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวได และทางฝายผูเสียหายตกลงใหนาง ว. (จําเลย)
ผอนชําระหนี้ที่คางถึงวันนี้ 315,320 บาท ตอไปตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 โดยใหโอนเงิน
เขาบัญชีของผูเสียหายตามที่นาง ว. (จําเลย) ไดชําระหนี้มากอน และตามจํานวนงวดที่ตกลงกันไว
สวนในงวดที่ขาดตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ใหสงชําระทบเขากับเดือน
กรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 หลังจากนั้นคงชําระตามปกติที่ตกลงกันตอไป
จนกวาจะครบยอดหนี้ หากนาง ว. (จําเลย) ไมปฏิบัติตามที่ตกลงกันขอใหศาลพิพากษาตอไป และ
ตกลงกันขอใหศาลเลื่อนการอานคําพิพากษา
โจทกไมคัดคานการเลื่อนการพิพากษา
พิเคราะหแลว เมื่อคูความตกลงชําระหนี้ตามที่แถลงตอศาลจึงใหจําหนายคดีชั่วคราว
หากนาง ว. (จําเลย) ปฏิบัติไมเปนไปตามขอตกลง ใหผูเสียหายหรือโจทกแถลงตอศาลเพื่อยกคดี
ขึ้นมีคําพิพากษาตอไป
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ตัวอยาง

ที่.......................

หนี้

สํานักงานเลขานุการ อกส.จ..........................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..................

เรื่อง ทวงถามหนี้คางชําระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรียน นาง/นางสาว.....................................................
สมาชิกผูกู
อางถึง 1. หนังสือสัญญากูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เลขที่...../๒๕......
ลงวันที.่ ............เดือน..............................พ.ศ..................
2. หนังสือแจงเตือนใหชําระหนี้เลขที่........./...........ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ...........
ตามที่ ทา นได ทํา หนั ง สือ สั ญ ญากู เ งิ น อา งถึ ง 1. และได รั บหนั ง สื อแจ ง เตือ นอ า งถึ ง 2.
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายละเอียดทานทราบดีอยูแลวนั้น
ปรากฏวาทานผิดนัดชําระหนี้กูเงินกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีเปน เหตุใหกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร ได รั บ ความเสี ย หายโดยท า นได ค า งชํ า ระเงิ น ต น จํ า นวน
.....................บาท(................................) ดอกเบี้ย......................บาท (.....................................)
จึงขอใหทานนําเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยผิดนัดจํานวน...............บาท เบี้ยปรับจํานวน..............
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
จํานวน..............บาท มาชําระภายในวันที่...........................นับแตวันที่
ไดรับหนังสือฉบับนี้ หากทานเพิกเฉย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความจําเปนตองดําเนินการฟองรอง
บังคับคดีกับทานตามกฎหมายตอไป
อนึ่ง หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตองดําเนินการฟองรองบังคับคดี ทานจะตองรับ
ผิดในการชําระคาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินคดี และอีกทั้ง
ทานจะเสียสิทธิ์ ในการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกดวย ทั้งนี้ขออภัยหากทานไดชําระหนี้
แลวกอนไดรับหนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................
(..................................................)
ตําแหนง.......................................................................

70
.

ติดตอ....................................
โทร........................................

ที่ ...........

ตัวอยาง

ทําที่ สํานักงานเลขานุการ อกส.จ...................
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ...............

เรื่อง ใหชําระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรียน นาง/นางสาว.....................................................
ผูค้ําประกัน
อางถึง ๑. หนังสือสัญญากูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือกูเงินเลขที่................../๒๕...........ลงวันที่.............เดือน..................พ.ศ..................
๒. หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือค้ําประกันเลขที่................/...........ลงวันที่.............เดือน..................พ.ศ..................
ตามที่ทานไดทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน ตามอางถึง ๒. เพื่อค้ําประกันหนี้เงินกู
ตามที่ อ า งถึ ง ๑. ระหว า งกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด ............ผู ใ ห กู กั บ นาง/นางสาว
....................สมาชิกผูกู จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ซึ่งทานตองรับ
ผิดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกู รายละเอียดทานทราบดีอยูแลวนั้น
บัดนี้ปรากฏวานาง/นางสาว.................................................สมาชิกผูกูผิดนัด
ชําระหนี้ตามกําหนดผอนชําระจํานวน..........งวด รวมเปนเงินจํานวน.............................บาท
(.................................) พรอมดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ จํานวน................................บาท
ทานในฐานะผูค้ําประกันหนี้ตามสัญญากูเงิน ตองรับผิดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกู
ตามสัญญาค้ําประกัน จึงขอใหทานชําระหนี้จํานวนดังกลาวแทนสมาชิกผูกูผิดนัดภายในเวลา
สามสิบวัน (๓๐ วัน) นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ หากทานเพิกเฉย กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี มีความจําเปนตองดําเนินการฟองรองบังคับคดีกับทานตามกฎหมายตอไป
อนึ่ง หากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ตองดํา เนิ นการฟ องร องบัง คับคดี ทา น
จะต องรับ ผิด ในการชํา ระคา ฤชาธรรมเนี ยมศาล ค าทนายความ และคา ใช จา ยตา ง ๆ ในการ
ดําเนินคดีอีกดวย ทั้งนี้ ขออภัยหากทานไดชําระหนี้แลวกอนไดรับหนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................
(..................................................)
ตําแหนง.......................................................................
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ติดตอ.....................................
โทร........................................

ตัวอยาง

แบบติดตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑. ขอมูลเบื้องตนของสมาชิกผูกู (นาง/นางสาว).........................................อายุ............ป
ที่อยูปจจุบันเลขที่...........หมูที่............หมูบ าน.................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพทบาน........................โทรศัพทมือถือ....................ไดกูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
.........................................เพื่อดําเนินโครงการ.................................................................................
ตามสัญญากูยืมเงินเลขที่................./..............ลงวันที่.........................เปนจํานวนเงิน...............บาท
(.............................................) คางชําระหนี้กูยืมกองทุนทัง้ หมดจํานวน.............งวด จํานวนเงินตน
..................บาท ดอกเบี้ยตามสัญญาจํานวน...............บาท ดอกเบี้ยผิดนัดจํานวน..........บาท เบี้ย
ปรับจํานวน................บาท รวมเปนเงินที่คา งชําระจํานวน..............บาท(........................................)
๒. ขอมูลการดําเนินโครงการของสมาชิกผูกู
ปจจุบันโครงการที่กูยืมเงิน
ยังดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ไมไดดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
รายไดอื่นๆ ของสมาชิกผูกู.......................บาท/เดือน จากการประกอบอาชีพ..................................
สมาชิกในครอบครัวมีจํานวน..............คน ประกอบดวย...................................................................
ภาระ/หนาที่ ที่ตองรับผิดชอบคาใชจาย............................................................................................
๓. ปญหา/อุปสรรค
๓.๑ ดานการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๓.๒ ดานสุขภาพ
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
๓.๓ อื่นๆ
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................สมาชิกผูกู
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..............................................................)

-๒-
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ขอสังเกตของเจาหนาที่เกี่ยวกับสมาชิกผูกู (ความสามารถในการชําระเงินคืนกองทุนและอื่นๆ)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(.......................................................)
ตําแหนง..........................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ...................

ตัวอยาง

หนังสือรับสภาพหนี้

เลขที่............./.....................
ทําที่ สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร/
ระดับจังหวัด จังหวัด........................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
ขาพเจา (นาง/นางสาว)......................................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............
หมูที่.......ถนน...................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต.............จังหวัด.........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...........................................ตัวแทนกลุมโครงการ........................................
กับสมาชิกกลุมรวมจํานวน.........คน ประกอบดวย
1. (นาง/นางสาว).............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน.....................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
2. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
3. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน..........................ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต........................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
4. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน..........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต...................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร/ระดับจังหวัด................./ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจา
กับสมาชิกกลุมทั้งหมดไดมีนิติกรรมผูกพันกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
....................) ดังนี้
ข อ ๑ ข า พเจ า กั บ สมาชิ ก กลุ ม ทั้ ง หมด ได กู เ งิ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี (จั ง หวั ด /
กรุ ง เทพมหานคร)ตามหนั ง สื อ สัญ ญากู เ งิ น กองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี (กรุ ง เทพมหานคร/จั ง หวั ด
....................) สัญญากูยืมเงิน เลขที่................./.............ลงวันที่...... เดือน............................พ.ศ. ......
เปนเงินจํานวน..................บาท (........................................) โดยผอนชําระเปนรายงวดๆละ..............บาท
(....................................) รวมทั้งสิน้ ...........งวด ซึ่งมีกําหนดชําระครั้งแรกในวันที่.....เดือน.....................
พ.ศ........ ในปจจุบันยัง คงคางชําระอยูจํานวน.........งวด แยกเปน เงิน ตน จํานวน............บาท และ
ดอกเบี้ ย ตามสั ญ ญา (ร อ ยละ 3) จํ า นวน...........บาท รวมเป น เงิ น จํ า นวน..............บาท
(...............................) ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุน
ขอ ๒ จากหนี้คางชําระตามขอ ๑ ขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้งหมด ขอยอมรับวายังคงมีหนี้
คางชําระตอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด..................) จริง และจะตองชําระเงิน
เพิ่มเติมในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนคางชําระ จํานวน............ บาท
เบี้ ยปรับ ในอัต รารอ ยละ......ต อป ข องเงิ นต นค างชํา ระ จํ านวน...............บาท รวมเป น เงิน ทั้ง สิ้ น
จํานวน...................... บาท (.............................................)
ข า พเจ า กั บ สมาชิ ก กลุ ม ทั้ ง หมด ได ช ดใช เ งิ น ในวั น ทํ า หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ฉ บั บ นี้ แ ล ว
จํานวน...........บาท โดยแยกเปนเงินตนจํานวน.....................บาท ดอกเบี้ยเงินตนจํานวน................. บาท

73

-2และดอกเบี้ยผิดนัดจํานวน...........บาท เบี้ยปรับจํานวน................ บาท ยังคงมีหนี้คางชําระเหลืออีก
จํานวน...........บาท แยกเปน เงินตนจํานวน...........บาท ดอกเบี้ยเงิน ตน จํานวน...........บาท และ
ดอกเบี้ยผิดนัดจํานวน..............บาท เบี้ยปรับจํานวน...........บาท โดยขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้งหมด ขอ
ผอนชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด............เดือน/ป โดยขอผอนชําระหนี้เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยผิด
นัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินตนที่คางชําระในแตละงวด เปนรายงวด จํานวน ........งวด
งวดละ...........บาท (............................) นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้จนถึง วันชําระหนี้ครบจํานวน
ทั้งนี้ จะเริ่มผอนชําระภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยเริ่มตัง้ แตเดือน................. พ.ศ............เปนตนไป
ทั้งนี้ หากขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้งหมด ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิดนัดทั้งหมด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสิทธิเรียกใหชําระหนี้ทั้งหมดได และดําเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยขาพเจา
กับสมาชิกกลุ มทั้งหมด ขอยอมรับผิดชดใชค าเสียหายรวมทั้งค าใชจายและคาฤชาธรรมเนียมในการ
ติดตามทวงถามการดําเนินคดีและการบังคับชําระหนี้ดวย และใหถือหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เปนอัน
สิ้นสุดโดยมิตองบอกกลาว และขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้งหมดจะชําระหนี้ที่คางไวทั้งหมด
ขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้ง หมด ไดอานและมีความเขาใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุก
ประการ จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยาน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ..........................................ผูรับสภาพหนี้คนที่ ๑ ลงชื่อ..................................ผูรับสภาพ
หนี้คนที่ ๒
(.............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ..........................................ผูร ับสภาพหนี้คนที่ ๓ ลงชื่อ...................................ผูรับสภาพ
หนี้คนที่ ๔
(.............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ..........................................ผูร ับสภาพหนี้คนที่ ๕
(..............................................)
ลงชื่อ............................................ผูไดรบั มอบหมาย
(.................................................)
ตําแหนง...........................................
ลงชื่อ..........................................พยาน
(.............................................)

ลงชื่อ..................................พยาน
(.....................................)

หมายเหตุ:
1. ผูไดรับมอบหมาย หมายถึง ผูที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มอบตาม
มติที่ประชุม (ตามสัญญากูยืมเงินป 2556-2558)
2. พยาน หมายถึง บุคคลใดก็ไดที่บรรลุนิติภาวะแลวและรับรูขณะทําหนังสือรับสภาพหนี้ (เจาหนาที่พัฒนาชุมชน/ประชาชน
ทั่วไป)
3. กําหนดระยะเวลาการผอนชําระตองไมเกิน ๒ ป
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หนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน

เลขที่............./.....................

ทําที่ …………………………………………………….......................
เลขที่..............หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา................................อายุ............ป อยูบานเลขที่............หมูที่.......
ถนน..........................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................มีความเกี่ยวของกับสมาชิกผูกูเปน......................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงว า ข า พเจ า ยิ น ยอมชํ า ระหนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ทน(นาง/
นางสาว)............................สมาชิกผูกูซึ่งไดกูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
ไปตามหนัง สือสัญ ญากูเงินกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) หนัง สือกูเงินเลขที่
......../.........ลงวันที.่ .......เดือน.............พ.ศ. ....... เปนเงินจํานวน..............บาท (......................................)
มีกําหนดชําระเงินกองทุนคืนตามหนังสือสัญญากูเงินกองทุน ซึ่งปจจุบันสมาชิกผูกูไดเสียชีวิตแลว
ในการนี้ขาพเจายินยอมชําระหนี้แทนสมาชิกผูกูซึ่งยังคงมีหนี้คางชําระอยูเปนเงินจํานวน
ทั้งสิ้น........................บาท (..........................)โดยขาพเจาขอแบงชําระเปนงวด แบงเปน........งวด งวด
ละ......................บาท (...............................) ดอกเบี้ย/เบี้ยปรับรอยละ.........ตอเดือน/ป ภายในวันที่ ๕
ของทุกงวด โดยเริ่มผอนชําระงวดแรกวันที.่ ......เดือน.................พ.ศ.......จนกวาจะชําระหนี้กูยืมครบถวน
หากขาพเจาผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิดนัดทั้งหมด ผูใหกูมีสิทธิเรียกใหชําระ
หนี้ทั้ง หมดได และดํ าเนิน คดีตามกฎหมายทันที ทั้ง นี้ ขาพเจ าขอยอมรับผิ ดชดใชคาเสี ยหายรวมทั้ ง
คาใชจายและคาฤชาธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม ดําเนินการเพื่อบังคับชําระหนี้ดวย และใหถือ
หนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดโดยมิตองบอกกลาว และขาพเจาจะชําระหนี้ที่คางไวทั้งหมด
ขาพเจาไดอานและมีความเขาใจในหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทนฉบับนี้ทุกประการจึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ...................................................ผูย ินยอมชดใชหนี้แทน
(.....................................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(................................................)

ลงชื่อ................................................พยาน
(...............................................)

ลงชื่อ......................................................
(............................................................)
ตําแหนง..................................................................
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ขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงินที่............../...................ลงวันที่............เดือน......................พ.ศ..........
ครั้งที.่ ......................
ทําที่ สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร/
ระดับจังหวัด จังหวัด........................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
ขาพเจา (นาง/นางสาว)...........................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่.......
ถนน..........................ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต........................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................ตัวแทนกลุมโครงการ............................ กับสมาชิกกลุมรวม
จํานวน.........คน ประกอบดวย
1. (นาง/นางสาว)...........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่............
หมูที่.......... ถนน...............ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต..............จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
2. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน..........................ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
3. (นาง/นางสาว).............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน..........................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต....................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
4. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่............หมูที่..........
ถนน..........................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
ขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้ง หมด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกูรวม” ฝายหนึ่ง ไดทําสัญญากูยืม
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร/จังหวัด......................... ตามหนังสือสัญญากูเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร/จังหวัด....................) สัญญากูยืมเงิน เลขที่........./.......ลงวันที่......
เดือน......................พ.ศ. ...... โดย..........................................พัฒนาการจังหวัดหรือผูที่พัฒนาการจังหวัด
มอบหมาย ซึ่ง ตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” อีกฝายหนึ่ง ทั้ง สองฝายตกลงยินยอมใหมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในสัญญากูยืมเงินดังกลาว โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดั บจัง หวั ด จัง หวั ด........... /กรุ ง เทพมหานคร เมื่อวั น ที่ .........เดือน......................
พ.ศ...................ดังนี้

หนา 1/3

ขอ 1. ใหถือวาขอตกลงทายสัญญากูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับนี้ เปนสวน
หนึ่งของหนังสือสัญญากูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับดังกลาวขางตน
2. ขาพเจากับสมาชิกกลุมทั้งหมด มีความประสงคขอใหกองทุนปรับโครงสรางหนี้
ลดจํานวนเงินงวด…………………………………………………………………………………….
ยกเวน/ลดเบี้ยปรับ……………………………………………………………………………………
โดยยกเลิกความในขอ 3 และขอ 4 และรายละเอียดแนบทายการชําระคืนเงินกู ตาม
สัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และใหใชขอความและตารางรายละเอียด ตอไปนี้แทน
“ผูกูรวมมีหนี้คางชําระแกผูใหกู จํานวน........บาท แบงเปนเงินตนคางชําระ จํานวน.......บาท
ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ จํานวน...............บาท ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ จํานวน...............บาท และ
เบี้ยปรับคางชําระ จํานวน...............บาท และผูกูรวมทําสัญญาวาจะชําระหนี้คางชําระดังกลาวทั้งหมด
พรอมดอกเบี้ย ในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอปของเงินตนคางชําระ ตามตารางรายละเอียดการ
ชําระคืนเงินกูขางทาย โดยเริ่มชําระงวดแรกภายในวันที่........เดือน...................พ.ศ...........ซึ่งจะครบ
กําหนดงวดสุดทายในวันที่............เดือน............................พ.ศ...........
ลงชื่อ..........................................ผูกูรวม
ลงชื่อ..........................................ผูกูรวม
(.............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ..........................................ผูกูรวม
ลงชื่อ..........................................ผูกูรวม
(.............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ..........................................ผูกูรวม
ลงชื่อ..................................เจาหนาที่ผู
รับคํารอง
(.............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ..........................................พยาน
ลงชื่อ..........................................พยาน
(.............................................)
(...............................................)
3. ความเห็นของเจาหนาที่ เห็นสมควรใหความชวยเหลือ โดย
ลดจํานวนเงินงวด……………………………………………………………………………………
ยกเวน/ลดเบี้ยปรับ……………..…………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................เจาหนาที่
(...............................................)
ตําแหนง พัฒนากรที่รับผิดชอบตําบล
4. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ
ลดจํานวนเงินงวด…………………………………………………………………………………
ยกเวน/ลดเบี้ยปรับ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................................
(...............................................)
เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ
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5. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด.
ลดจํานวนเงินงวด………………………………………………………………………………
ยกเวน/ลดเบี้ยปรับ…………………………………………………………………………..
ลงชื่อ................................................
(...............................................)
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด............

หมายเหตุ ๑.ใหลงลายมือชื่อครบทุกคน
๒. รับรองสําเนาบัตรประชาชน *หามใชปากกาหมึกสีดํา
๓. ฉบับจริงใหเก็บไวที่ สล.อกส.จ.
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คณะผูจ ัดทํา
ชื่อหนังสือ

“การติดตามหนีแ้ ละการดําเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

คณะทีป่ รึกษา

นายอภิชาติ
นายณรงค
นายปรีชา

โตดิลกเวชช
บุยศิริรักษ
กิตติสัตยกุล

สตรี

คณะผูจดั ทํา/และเรียบเรียง
นายนพดล
นางชูวรัตน
นายกฤษณชานนท
นายพศวีร
นางสาวปยาภรณ

ผูพสิ ูจนอกั ษร

นางทัศนา
นางสาวทักษอร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูตรวจราชการกรม ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท

ดาวอรุณ
สมแกว
จับใจนาย
พุดชู
ตุยแปง

ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นิติกร .
นิติกร
นิติกร

พงศอราม
เจริญพล

นิติกร.
นิติกร

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชัน้ 3 อาคารรั ฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
โทร 02-1413050,02-1413052
กลุ่มกฎหมาย โทร 02-1416029,02-1416376
เว็บไซต์ http://www.womenfund.in.th

