
 



 
คํานํา 

 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จัดทํา คูมื อ             
การติดตามหนี้และการดําเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเลมนี้ ข้ึน          
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนา     
บทบาทสตรีอําเภอ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
ในการติดตามหนี้และการดําเนินคดีทางกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเปนหนี้ที่เกิด
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (หนี้กองทุนเดิม) และหนี้ที่เกิดจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน  (หนี้กองทุนใหม) เมื่อกองทุนทั้งสองควบรวม
เปนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กองทุนเดียวกันแลวทําใหหนี้กองทุนเดิม   
มารวมเปนหนี้กองทุนใหมดวย ดังนั้น การติดตามหนี้กองทุนเดิม เดิมเปนบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ตําบล ซึ่งเปนภาคประชาชน 
เมื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยูภายใตกรมการพัฒนาชมุชน จึงเปนบทบาทหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ 
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ติดตามหนี้และการดําเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหชัดเจนเพื่อนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินการกับหนี้คางชําระตามสัญญากูยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและหนี้อันเกิดจากการทุจริตซึ่งสวนมากเกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐาน
ยักยอกทรัพย การดําเนินคดี การดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษา และทายคูมือเปนขอ
กฎหมายที่ใชกับการดําเนินการและการดําเนินคดีกับหนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เปนตัวอยางแบบฟอรมที่สําคัญสําหรับการติดตามหนี้และการดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง
กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนกับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งกอนเกิดหนี้คางชําระและ
ภายหลังเกิดหนี้คางชําระแลว ทั้งนี้เพื่อเผยแพรใหคณะอนุกรรมการและคณะทํางานระดับตาง ๆ 
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับการติดตามหนี้และการดําเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน       
  
       
  สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
            กันยายน  ๒๕๖๐ 
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บทนํา 

นิยามเฉพาะ 

 เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันในถอยคําที่ปรากฏในเร่ืองเกี่ยวกับการติดตามหนี้คางชําระของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงใหความหมายเพื่อสรางความเขาใจกับถอยคําที่มักพบในกระบวนการ
ดําเนินการและการดําเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ 
 กองทุน หมายถึง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเปนเจาของ 
 ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวาดวยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 พระราชบัญญัติ หมายถึง พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558      
เปนกฎหมายที่ใชกํากับภารกิจการบริหารทุนหมุนเวียนในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
 หน้ี หมายถึง หนี้กองทุน เปนความผูกพันตามกฎหมายที่เจาหนี้ ไดแก กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนเปนเจาของ มีความชอบธรรมที่จะบังคับใหลูกหนี้ ไดแก 
สมาชิกที่กูยืมเงิน หรือผูที่กระทําความผิดอาญาฐานยักยอกเงินหรือฉอโกงเงินกองทุนไป ตองสงมอบ
ทรัพยสิน อันไดแก เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพรอมดอกเบ้ียคืนใหแกเจาหนี้ 
 หน้ีกองทุนเดิม หมายถึง หนี้ตามสัญญากูยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหนี้
ตามกฎหมายอันเกิดจากการทุจริต ซึ่งสวนมากเกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกเงิน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใตการบริหารของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 หน้ีกองทุนใหม หมายถึง หนี้ตามสัญญากูยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหนี้
ตามกฎหมายอันเกิดจากการทุจริต เปนการแสวงหาผลประโยชนมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุให
กองทุนไดรับความเสียหาย ภายใตการบริหารงานกองทุนของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
 หน้ีตามสัญญา หมายถึง หนี้ที่ถูกกําหนดไวในสัญญากูยืมเงินของกองทุน โดยกําหนดให
เจาหนี้หรือผูใหกูยืมเงิน ไดแก กองทุน ตองจายเงินยืมใหแกสมาชิกผูกูยืมเงิน และสมาชิกลูกหนี้
ตองชําระเงินที่กูยืมคืนพรอมดอกเบ้ียที่กําหนดไวตามสัญญา  
 หน้ีตามสัญญาเดิม หมายถึง หนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินของสมาชิกกับกองทุนเดิม   
ซึ่งเปนสัญญากูยืมเงินในระหวางป 2556 – 2559 กอนมีการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
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มาอยูภายใตการดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน  

 หน้ีตามสัญญาใหม หมายถึง หนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินของสมาชิกกับกองทุนใหม   
ซึ่งเปนสัญญากูยืมเงินภายหลังมีการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาอยูภายใตการดูแลของ
กรมการพัฒนาชุมชนแลว 
 หน้ีตามกฎหมาย หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการทุจริต ซึ่งสวนมากเกิดจากการกระทํา
ความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย หรือฉอโกงเงินกองทุน  รวมทั้งหนี้อันเกิดจากการกระทําโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหาย 
 หน้ีคางชําระ หมายถึง หนี้ถึงกําหนดชําระตามที่ระบุไวในสัญญากูยืมของกองทุน      
แตสมาชิกลูกหนี้ยังไมชําระเงินยืมพรอมดอกเบ้ียตามที่กําหนดไว หรือชําระเงินไมครบตามสัญญา 
ทั้งนี้ยังรวมถึงหนี้คางชําระที่เปนหนี้ตามกฎหมาย ซึ่งสวนใหญเปนหนี้อันเกิดจากการกระทํา
ความผิดฐานยักยอกทรัพยนั้น ตองถือวาผูยักยอกเปนหนี้คางชําระและเปนลูกหนี้ผิดนัดทันท ี   
นับแตวันที่เอาเงินกองทุนไป 
 การแจงเตือน หมายถึง การแจงเตือนเปนหนังสือของเจาหนี้ โดยผูแทนกองทุน       
แจงเตือนสมาชิกลูกหนี้ใหนําเงินมาชําระหนี้ เนื่องจากหนี้ถึงกําหนดชําระแลว การแจงเตือน     
ในกรณีที่ สัญญามีทั้งสมาชิกที่เปนผูกูยืมและผู คํ้าประกัน ใหแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้ที่ เปน          
ผูกูยืมกอน และภายหลังที่สมาชิกลูกหนี้ผูกูยืมผิดนัดแลวจึงแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้ผูคํ้าประกัน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ผูกูยืมผิดนัด 
 การผิดนัด หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมครบตามกําหนดไว
ในสัญญาที่กําหนดใหชําระหนี้ไวตามวันที่ปรากฏในปฏิทิน เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลวสมาชิก
ลูกหนี้ผูนั้นจะตกเปนผูผิดนัดทันที  สวนกรณีที่สัญญาไมไดกําหนดใหสมาชิกลูกหนี้ตองชําระหนี้ไว
ตามวันที่ระบุไวตามวันที่ปรากฏในปฏิทิน เชน ให ชําระหนี้ภายในหนึ่งป  กรณีดังกลาว            
เมื่อครบกําหนดตามสัญญาเจาหนี้ตองมีหนังสือแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้กอนใหชําระหนี้ตามที่
กําหนดไวในหนังสือแจงเตือน เมื่อพนกําหนดสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยผูนั้นจึงเปนผูผิดนัด สําหรับ
กรณีหนี้อันเกิดจากการยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุนนั้น สมาชิกลูกหนี้ผิดนัดนับแตวันที่เอาเงินไป 
 ผลการผิดนัด หมายถึง สมาชิกลูกหนี้ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาท
ตอป ของยอดเงินตนที่คางชําระ จนกวาสมาชิกลูกหนี้ผูผิดนัดนั้นจะชําระหนี้คางชําระใหแก
กองทุนจนครบถวน สําหรับกรณีหนี้เกิดจากการยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน ซึ่งถือวาเปนการ
กระทําละเมิดกองทุน ตามกฎหมายแพงถือวา ผูทําละเมิดผิดนัดต้ังแตเวลาละเมิดหรือเวลา       
ที่เอาเงินไป  ดังนั้นจึงตองเสียดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของจํานวนเงินที่     
เอาไปจากกองทุนนับแตวันที่เอาไป 
 ดอกเบ้ียตามสัญญา หมายถึง ดอกเบ้ียที่กําหนดไวในสัญญาวา สมาชิกลูกหนี้ตองเสีย
ดอกเบ้ียกูยืมเงินในอัตรารอยละเทาใดตอป ของเงินตนที่สมาชิกลูกหนี้ไดกูยืมไปจากกองทุน 



(๓) 
 
 ดอกเบ้ียผิดนัด หมายถึง ดอกเบ้ียผิดนัดของสมาชิกลูกหนี้ที่เกิดข้ึนหลังจากมีการผิดนัด
ตามสัญญา หรือกรณีที่มีการยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน  สมาชิกลูกหนี้ผูผิดนัดตองเสียดอกเบ้ีย 
ในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของยอดเงินตนที่คางชําระตามสัญญา หรือยอดเงินที่สมาชิก
ลูกหนี้ผูนั้นยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุนไป 
 เบ้ียปรับ หมายถึง จํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน โดยสมาชิกลูกหนี้สัญญาแก
เจาหนี้วาจะจายเงินจํานวนดังกลาวใหเมื่อสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตอง ซึ่งถา
เบ้ียปรับสูงเกินศาลมีอํานาจลดลงได  คําวา “เบ้ียปรับ” ตามสัญญาเดิมอาจใชคําวา “คาปรับ” 
ถือวามีความหมายเดียวกัน  
 การขอผอนผัน หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ขอขยายกําหนดเวลาชําระหนี้ออกไปจาก
เดิมที่ถึงกําหนดแลว ซึ่งสมาชิกลูกหนี้ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป    
ตลอดระยะเวลาของการผอนผัน การผอนผันอาจทําเปนหนังสือโดยการรับสภาพหนี้หรือการปรับ
โครงสรางหนี้แลวแตกรณี 
 การรับสภาพหน้ี หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดทําหนังสือยอมรับกับเจาหนี้วา  
ตนเปนหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาหรือมูลหนี้ตามกฎหมายจริง และขอผอนผันการชําระหนี้คางชําระ 
โดยตกลงกันกําหนดผอนชําระหนี้เปนงวด ๆ หรืองวดเดียว แตทั้งนี้ตองไมเกินสองปนับแตวันที่ 
ทําหนังสือรับสภาพหนี้ และตลอดเวลาของการผอนชําระหนี้สมาชิกลูกหนี้ตองเสียดอกเบ้ีย       
ในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของเงินตนที่คางชําระทั้งหมด 
 การปรับโครงสรางหน้ี หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได
เนื่องจากการดําเนินงานตามโครงการประสบปญหา และขอทําความตกลงกับเจาหนี้เพื่อขอ   
ผอนผันการชําระหนี้ที่คางชําระ โดยตกลงกันกําหนดผอนชําระหนี้เปนงวด ๆ หรืองวดเดียว       
ในลักษณะการผอนเงินตนที่คางชําระกับดอกเบ้ียผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ตามที่ตกลงกัน      
 การผอนชําระหน้ี หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ไมมีเงินชําระหนี้คางชําระทั้งหมด       
จึงผอนชําระหนี้เปนงวด ๆ หรือเปนคราว ๆ หากไมมีการตกลงกันไว เงินที่ผอนชําระหนี้นั้น     
หากไมพอชําระหนี้ทั้งหมด ใหถือวาไดชําระหนี้ในสวนที่เปนดอกเบ้ียกอน เมื่อชําระหนี้ดอกเบ้ีย
หมดแลวจึงหักชําระหนี้เงินตน 
 การคํานวณดอกเบ้ีย หมายถึง การคํานวณดอกเบ้ียของสมาชิกลูกหนี้ โดยคิดจาก
จํานวนดอกเบ้ียที่สมาชิกลูกหนี้พึงตองชําระตามสัญญากูยืมเงินที่กําหนดไว หากสัญญาไมกําหนด
อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาไว ใหถือวาสัญญากูยืมเงินนั้นปลอดดอกเบ้ียตามวัตถุประสงคของกองทุนเดิม 
ดังนั้น หนี้ตามสัญญาเดิมที่ไมระบุดอกเบ้ียไว สมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้คืนเงินใหแกกองทุนเฉพาะ 
เงินตนที่กูยืมไปไมตองเสียดอกเบ้ียตามสัญญา แตหากสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดตองคิดคํานวณหา
จํานวนดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอปของเงินตน แมวาสัญญานั้นจะปลอดดอกเบ้ีย 
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ก็ตาม  การคิดคํานวณดอกเบ้ียอาจคิดเปนงวด ๆ หรือเปนงวดเดียวก็ได โดยอัตราดอกเบ้ียคิด
คํานวณเปนปตอเงินตน ๑๐๐ บาท หากเปนเดือนใหเอา ๑๒ หาร และหากเปนวันใหเอา ๓๖๕ 
หาร (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๑) 
 การเพิกเฉย หมายถึง เปนการไมติดตอขอชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ภายหลังมีการ
เตือนใหชําระหนี้ เมื่อสมาชิกลูกหนี้ไดรับหนังสือเตือนดังกลาวแลว การเพิกเฉยของสมาชิกลูกหนี้
ยอมเปนเหตุแหงการดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหนี้ 
 การเปนลูกหนี้รวม หมายถึง การที่สมาชิกลูกหนี้ที่เขาผูกพันตามสัญญากูยืมเงินเพื่อ     
นําเงินไปดําเนินงานตามโครงการ ความผูกพันดังกลาวเปนความผูกพันในฐานะลูกหนี้รวม 
กลาวคือ สมาชิกลูกหนี้ทุกคนตองรับผิดชอบตอหนี้ตามสัญญาจนกวาหนี้ตามสัญญานั้นจะถูกชดใช
จนครบถวน  
 การรวบรวมหลักฐาน หมายถึง การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อแสดง       
ใหเห็นชัดวาสมาชิกลูกหนี้เปนหนี้กับกองทุน ไมวาหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน หรือหนี้ตามกฎหมายที่
เกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน ทั้งนี้เพื่อเตรียมสงเร่ืองให
พนักงานอัยการหรือแจงความรองทุกขกับพนักงานสอบสวนแลวแตกรณี   
 การดําเนินการ หมายถึง การดําเนินงานกอนดําเนินคดีแกสมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดและ
เพิกเฉยตอการแจงเตือนของเจาหนี้  เมื่อสงเร่ืองฟองแลวจะเปนการดําเนินคดี  ในกรณีหนี้คาง
ชําระที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน เปนการดําเนินงาน
กอนการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ 
 การดําเนินคดี หมายถึง กระบวนการภายหลังมีการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการเพื่อ
ฟองสมาชิกลูกหนี้ตามสัญญา หรือในกรณีหนี้คางชําระที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญาฐาน
ยักยอกหรือฉอโกง จะเปนกระบวนการภายหลังมีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหนี้ผูยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุนนั้นแลว 
 เจาหนาท่ีผูประสานงานคดี หมายถึง เปนขาราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน        
ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังใหเปนผูประสานงานกับ
พนักงานอัยการภายหลังมีการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการฟองสมาชิกลูกหนี้คางชําระ 
 การยักยอก หมายถึง เปนกรณีที่ผูกระทําความผิดมีหนาที่ไดครอบครองเงินของ
กองทุนและไดเอาเงินนั้นไปโดยทุจริต (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒) 
 การฉอโกง หมายถึง เปนกรณีที่ผูกระทําความผิดหลอกลวงไดไปซึ่งเงินกองทุนโดย
ทุจริต (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒) 
 การแจงความ หมายถึง การแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด      
ทางอาญาในกรณีเงินกองทุน สวนใหญเปนการกระทําความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงเงินกองทุน    
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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 
ดังนั้นหากผูเสียหายไมไปแจงความรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัว
ผูกระทําความผิด เปนอันถือวาขาดอายุความดําเนินคดี (รายละเอียดกลาวในบทที่ ๒) 
 การถอนแจงความ หมายถึง การถอนคํารองทุกขตามกฎหมาย เกิดข้ึนภายหลังที่มี
การแจงความรองทุกขแลว ผูเสียหายกลับไมติดใจเอาความกับผูตองหาหรือจําเลย ไปขอถอนคํา
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนในคดีนั้น ซึ่งถาเปนความผิดอันยอมความได เชน การยักยอกหรือ
ฉอโกงเงินกองทุน จะเปนผลใหคดีนั้นเปนอันระงับเพราะการถอนคํารองทุกข (กรณีเหตุไมติดใจ
เอาความเปนเพราะความเสียหายของกองทุนระงับดวยการชดใชจนครบถวนทั้งเงินที่ถูกยักยอกไป
และดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดของเงินที่เอาไปนับแตวันที่เกิดเหตุ) 
 คดีแพงเก่ียวเนื่องคดีอาญา หมายถึง คดีที่เกิดข้ึนในกองทุนเปนเหตุใหกองทุน
เสียหายอันเปนคดีแพง แตมีมูลมาจากการกระทําความผิดทางอาญา เชน คดีฐานยักยอก

ทรัพย ในการแจงความรองทุกข จึงตองเรียกเงินกองทุนที่ถูกเอาไปพรอมดอกเบ้ียในอัตราผิดนัด
คืนใหกับกองทุนในคราวเดียวกัน และเมื่อคดีถึงช้ันศาล ศาลมีอํานาจพิพากษาลงโทษจําเลยในการ
กระทําความผิดทางอาญารวมทั้งพิพากษาใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยแกผูเสียหายหรือกองทุนได 
(รายละเอียดกลาวในบทที่ 2) 
 การไตสวนมูลฟอง หมายถึง การนําคดีอาญาฟองตอศาลโดยปกติถาไมใชคดีที่
พนักงานอัยการฟอง ศาลตองใหมีการไตสวนมูลฟองกอน สําหรับคดีของกองทุนสวนใหญเปนคดีที่
พนักงานอัยการเปนโจทกฟองจึงไมตองมีการไตสวนมูลฟอง และผูตองหาตกเปนสถานะจําเลยนับแต
วันที่พนักงานอัยการยื่นฟอง  
 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
แตงต้ังโดยกฎหมายทุนหมุนเวียนและขอบังคับกองทุน   ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร  



(๖) 
 
มาตรการ และแนวทางในการบริหารงานกองทุน รวมทั้งการกํากับดูแลการบริหารจัดการ และ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 คณะอนุกรรมการจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัดที่คณะกรรมการบริหารแตงต้ัง มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานกองทุนในพื้นที่ 
แตละจังหวัด จัดทําแผนดําเนินงานและดําเนินการตามแผน พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิก
ขอรับการสนับสนุน แตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด 
แตงต้ังกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจังหวัด แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยาง 
หนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัดตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการ
ประชุมเปนสําคัญ 
 คณะอนุกรรมกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครที่คณะกรรมการบริหารแตงต้ังใหมีอํานาจในการบริหารงาน
กองทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทําแผนดําเนินงานและดําเนินการตามแผน พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร แตงตั้งอาสาสมัครผูประสานงานกองทุน แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ในคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดที่
เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม
เปนสําคัญ 
 คณะอนุกรรมการอําเภอ หมายถึง คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอที่คณะกรรมการบริหารแตงต้ังใหมีอํานาจหนาที่กํากับ 
ดูแล ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดําเนินงาน จัดทําแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ กล่ันกรอง และใหความเห็นชอบโครงการ แตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล/เทศบาล แตงต้ังอาสาสมัครผูประสานงานกองทุนหมูบานหรือชุมชน แตงต้ัง
คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน  และรายงานผลการดําเนินงาน 
ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการอําเภอตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 คณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัด หมายถึง คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแตงต้ังมาจากตัวแทนอําเภอละ ๑-๓ คน มาคัดเลือกกันเอง  ๙-๑๑ 
คน โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเปนที่ปรึกษา และพนักงานกองทุนจังหวัดเปนคณะทํางานและเลขานุการทําหนาที่ 



(๗) 
 
พิจารณาใหความเห็นชอบกล่ันกรองโครงการของสมาชิกที่ ยื่นขอกู ยืม เ งิน เพื่ อ เสนอ
คณะอนุกรรมการจังหวัด ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
สมาชิก ประสาน สงเสริม และสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ   
ปญหา อุปสรรคตอคณะอนุกรรมการจังหวัด ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางาน
ตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 คณะทํางานขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแตงต้ังมาจากตัวแทน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตคัดเลือกกันเอง ๙-๑๑ คน  โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชน 
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนที่ปรึกษา ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบกล่ันกรอง 
โครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกูยืมเงินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาสมาชิก ประสาน สงเสริม และ
สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ซึ่งการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงาน
การประชุมเปนสําคัญ 
 คณะทํางานขับเคลื่อนเขต หมายถึง คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเขตที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแตงต้ังมาจากตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ชุมชนละ ๑ คน คัดเลือกกันเองใหเหลือเขตละ ๙-๑๒ คน  โดยมีพนักงานกองทุนรับผิดชอบเขต 
กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน เปนที่ปรึกษา ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของโครงการของ
สมาชิกที่ยืนขอกูยืมเงินประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
สมาชิก ประสาน สงเสริม และสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ 
ปญหา อุปสรรค ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตามมติที่ประชุม
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 คณะทํางานขับเคลื่อนตําบล/เทศบาล หมายถึง คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล ที่คณะอนุกรรมการอําเภอแตงต้ัง มาจากอาสาสมัคร            
ผูประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบานหรือชุมชน หมูบาน/ชุมชนละ ๑ คน (ยกเวนมี
หมูบานชุมชนไมถึง ๗ หมูบาน/ชุมชน) คัดเลือกกันเองใหเหลือตําบล/เทศบาล ละ ๗-๙ คน โดยมี
พัฒนากรรับผิดชอบตําบล/เทศบาลเปนที่ปรึกษา ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของโครงการ
ของสมาชิกที่ยืนขอกูยืมเงินประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับสมาชิก ใหคําแนะนําและเปนที่
ปรึกษาสมาชิก ประสาน สงเสริม และสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตาม
มติที่ประชุมตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 



(8) 
 
 อาสาสมัครผูประสานงานชุมชน หมายถึง อาสาสมัครผูประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีชุมชนที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากสมาชิกกองทุนผูมีจิตอาสา     
ในพื้นที่ทําหนาที่ประสานงานการดําเนินงานกองทุนระหวางสมาชิกกับคณะทํางานขับเคล่ือนเขต 
 อาสาสมัครผูประสานงานหมูบาน/ชุมชน หมายถึง อาสาสมัครผูประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบาน/ชุมชน ที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกกองทุนผูมี
จิตอาสาในพื้นที่ทําหนาที่ประสานงานการดําเนินงานกองทุนระหวางสมาชิกกับคณะทํางาน
ขับเคล่ือนทุกระดับ 
 คณะทํางานติดตามหน้ี หมายถึง คณะทํางานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครหรือคณะทํางานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ         
ที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแตงต้ังเพื่อทําหนาที่ติดตามหนี้กองทุน หรือหนาที่อื่นตามที่ปรากฏใน 
คําส่ังแตงต้ัง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร เปนผูแตงต้ัง
คณะทํางานติดตามหนี้กองทุน เพื่อทําหนาที่ติดตามหนี้กองทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร      
ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองเปนไปตามมติที่ประชุมตามที่ปรากฏใน
รายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับบริหารงานกองทุนมีสามสถานะ 
ไดแก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหัวหนาหนวยงานเจาของกองทุน มีอํานาจบริหารในการ
กําหนดโครงสรางการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ ของกองทุน  
 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เปนประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับดูแล
การบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงาน กําหนดขอบังคับตาง ๆ การพิจารณาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน และแตงต้ังผูบริหารกองทุน รวมถึงการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
เพื่อปฏิบัติงานตามที่  คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ทั้งนี้ตองทําในรูปของคณะกรรมการโดยมี
มติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ   
 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา  
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เปนประธานในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ซึ่งทําหนาที่บริหารงานกองทุน กํากับ ดูแลและติดตามการ
ดําเนินงานกองทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทําแผนดําเนินงานและดําเนินงานตามแผน 
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน และมีอํานาจหนาที่แตงต้ังคณะทํางาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  อาสาสมัครผูประสานงานกองทุน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร และคณะทํางานอื่น เพื่อปฏิบัติงาน 
 



(๙) 
 
อยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน ทั้งนี้ตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมีมติตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ  
 ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แตงต้ังโดย  
คณะกรรมการบริหาร จากขาราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือบุคคลภายนอก ทําหนาที่
บริหารสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
 ผูอํานวยการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารทําหนาที่เสนอ
เร่ืองภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให
พิจารณาหรือรับทราบแลวแตกรณี  ทั้ งนี้  การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ของคณะ
กรรมการบริหารตองทําในรูปของคณะกรรมการโดยมีมติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 ผูวาราชการจังหวัด หมายถึง หัวหนาหนวยราชการสวนภูมิภาคที่ใหญที่สุดใน
จังหวัด ตามกฎหมายวาดวยบริหาราชการแผนดิน และเปนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามกฎหมายของกองทุน มีอํานาจหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
ของคณะอนุกรรมการจังหวัดซึ่งทําหนาที่บริหารงานกองทุนในพื้นที่จังหวัด จัดทําแผนดําเนินงาน
และดําเนินการตามแผน พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน ลงนาม
แตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ จังหวัด ลงนามแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจังหวัด ลงนามแตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยาง
หนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในสถานะประธานอนุกรรมการจังหวัดตองเปนไปตามมติที่ประชุม
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 นายอําเภอ หมายถึง หัวหนาหนวยราชการสวนภูมิภาครองจากจังหวัด เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบการบริหารราชการของอําเภอ ตามกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการแผนดิน และเปนประธานอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอําเภอตามกฎหมายของกองทุน มีอํานาจหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการอําเภอที่ทําหนาที่กํากับ ดูแล ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ดําเนินงาน จัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ กล่ันกรอง และลงนามใหความเห็นชอบโครงการ ลง
นามแตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล ลงนามแตงต้ัง
อาสาสมัครผูประสานงานกองทุนหมูบานหรือชุมชน ลงนามแตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงาน
อยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของกับกองทุน  และรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่ของนายอําเภอในสถานะประธานอนุกรรมการอําเภอตองเปนไปตามมติที่ประชุม
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 
 



(๑๐) 
 
 พัฒนาการจังหวัด หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชนในการดําเนินงานของกองทุนเปนผูบริหารสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด 
ทําหนาที่ เสนอเร่ืองภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัดตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อใหพิจารณาหรือรับทราบแลวแตกรณี ทั้งนี้ การดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัดตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมีมติตามที่
ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ สวนอํานาจหนาที่เฉพาะของพัฒนาการจังหวัดในกองทุน
นั้น พัฒนาการจังหวัดหรือผูที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมายเปนคูสัญญากูยืมเงิน 
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนา หมายถึง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนเปน
ผูบริหารและบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ภายในกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนผูบริหารสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  เปนอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
กรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ เสนอเร่ืองภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
กรุงเทพมหานครตอที ่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครเพื ่อใหพิจารณาหรือ
ร ับทราบแลวแตกรณี  ทั้ งนี้  การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ของคณะอนุกรรมการ
กรุงเทพมหานครตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมีมติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม
เปนสําคัญ สวนอํานาจหนาที่เฉพาะของผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนในกองทุนนั้น 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือผูที่ผูอํานวยการพัฒนาศักยภาพกองทุนมอบหมาย
เปนคูสัญญากูยืมเงิน 
 พัฒนาการอําเภอ หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ สังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชน ในการดําเนินงานกองทุนเปนผูบริหารสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอําเภอทําหนาที่เสนอเร่ืองภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
อําเภอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอําเภอเพื่อใหพิจารณาหรือรับทราบแลวแตกรณี ทั้งนี้ การ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการอําเภอตองทําในรูปของคณะอนุกรรมการโดยมี
มติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 พัฒนากร หมายถึง ขาราชการสวนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติ
ภารกิจในทองที่ตําบล ในการดําเนินงานกองทุนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาคณะทํางานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล และตามที่พัฒนาการอําเภอมอบหมาย ซึ่งการทํางาน
ในฐานะที่ปรึกษาคณะทํางานขับเคล่ือนตําบล/เทศบาลยังคงตองยึดหลักการทํางานในรูปของ
คณะทํางานเปนสําคัญ 
 



(๑1) 
 
 พนักงานกองทุน หมายถึง พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สังกัดสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปฏิบัติงานที่สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนจังหวัด     
ในการดําเนินงานของกองทุนเปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ทําหนาที่เสนอเร่ืองภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะทํางาน
ขับเคล่ือนจังหวัดตอที่ประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนจังหวัดเพื่อใหพิจารณาหรือรับทราบแลวแต
กรณี ทั้งนี้ การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะทํางานขับเคล่ือนจังหวัดตองทําในรูปของ
คณะทํางานโดยมีมติตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทท่ี 1 
การดําเนินการกับหนีค้างชําระของกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 

การดําเนินการกับหน้ีคางชําระของกองทุน 

 หนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประกอบดวยหนี้กองทุนเดิมกับหนี้กองทุนใหม 
หนี้กองทุนเดิม เปนหนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินประเภท
เงินทุนหมุนเวียน เปนหนี้ที่ เกิดข้ึนระหวางป 2556-2559 ซึ่ งเปนชวงการบริหารของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 หนี้กองทุนใหม เปนหนี้เกิดจากสัญญากูยืมเงินตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ภายหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เปนเวลาเร่ิมตนที่กองทุนเดิม
รวมมาเปนกองทุนกับกรมการพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 เมษายน 2559 และ
เปนการเ ร่ิมตนบริหารงานกองทุนของคณะอนุกรรมการจังหวัดกับคณะอนุกรรมการ
กรุงเทพมหานคร ตามขอ ๑๑ ของขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวา
ดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ประกอบกับคําส่ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ 2/2559 และ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เร่ือง 
แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  กําหนดใหคณะอนุกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
หนาที่บริหารงานกองทุน กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขต
พื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครตามลําดับ 

1. ลักษณะหนีค้างชําระของกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
 หนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มี 2 ลักษณะ ไดแก หนี้คางชําระตาม
สัญญากับหนี้คางชําระตามกฎหมาย (กรณีมีการทุจริต) หนี้คางชําระตามสัญญา ป 2556 ถึงป 
2559 เปนหนี้คางชําระของกองทุนเดิม สวนหนี้คางชําระต้ังแตป 2560 เปนตนไปเปนหนี้คาง
ชําระของกองทุนใหม ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดกําหนดแนวทางใหพิจารณาเร่ืองอายุความ
ฟองรองดําเนินคดีเปนสําคัญ หากสัญญากําหนดใหสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้คืนเปนรายงวด        
อายุความฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายกําหนดไว 5 ป นับแตสมาชิกลูกหนี้ผิดนัด แตหากสัญญา
กําหนดใหสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้คืนทั้งหมดงวดเดียว อายุความฟองรองดําเนินคดีกฎหมาย
กําหนดไว 10 ป นับแตสมาชิกลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งในสวนของหนี้คางชําระตามสัญญากูยืมเงินกองทุน
ใหมกําหนดใหสงเงินชําระหนี้ปละอยางนอยสองงวด อายุความฟองรองดําเนินคดีกับหนี้กองทุน
ใหมจะเปนอายุความจํานวน 5 ป เหมือนกันทั้งหมด 
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2. การดําเนินการกับหนี้คางชําระตามสัญญา 
 การดําเนินการกับหนีค้างชําระตามสัญญา นอกจากมีการรายงานตามระบบ SARA แลว 
ยังมีกระบวนการดําเนินการภายหลังเกิดหนี้คางชําระแลวกอนที่จะดําเนินคดี ดังนี้ 
 (๑) หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญา หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญามี 2 ลักษณะ 
ไดแก หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาที่ระบุไวชัดเจนตามวันที่ในปฏิทิน กับหนี้ถึงกําหนดชําระตาม
สัญญาที่ไมไดระบุไวตามปปฏิทิน 
  หนี้ถึงกําหนดทั้งสองลักษณะมีข้ันตอนการดําเนินการภายหลังหนี้ ถึงกําหนด
แตกตางกันกลาวคือ หนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาที่ระบุวันชําระหนี้ไวชัดเจนตามวันที่ในปฏิทิน
นั้น หากพนกําหนดแลวลูกหนี้ยังเพิกเฉยไมติดตอขอชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไมครบ สมาชิกลูกหนี้
นั้นจะตกเปนผูผิดนัดทันที1 สวนหนี้ถึงกําหนดชําระตามสัญญาที่ไมไดระบุวันชําระหนี้ไวตามวันที่
ในปฏิทินนั้น เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ตามสัญญาแลว ตองมีหนังสือเตือนใหสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้ที่
คางชําระกอน หากพนกําหนดแลวสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยหรือชําระหนี้ไมครบ สมาชิกลูกหนี้ผูนั้นจึง
จะตกเปนผูผิดนัด2 
 (๒) หนังสือแจงเตือน เปนหนังสือที่ตองดําเนินการภายหลังหนี้ถึงกําหนดชําระตาม
สัญญาแลว ในกรณีสัญญายืมเงินที่สมาชิกลูกหนี้ตามสัญญามีทั้งผูกูและผูคํ้าประกัน ใหแจงเตือน 
ผูกูกอน และเมื่อพนกําหนดเวลาที่แจงเตือนแลว สมาชิกลูกหนี้เงินยังเพิกเฉยไมชําระหนี้ สมาชิก
ลูกหนี้ผูกูนั้นจะตกเปนสมาชิกลูกหนี้ผิดนัด เมื่อผูกูเปนสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดแลวจึงแจงเตือนสมาชิก
ลูกหนี้ผูคํ้าประกันใหชําระหนี้คางชําระภายในกําหนด หากพนกําหนดสมาชิกลูกหนี้ผูคํ้าประกันยัง
เพิกเฉยไมชําระหนี้ สมาชิกลูกหนี้ผูคํ้าประกันจะตกเปนสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดเชนเดียวกัน 
 (๓) ผลของการแจงเตือน การมีหนังสือแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้จะเกิดผลตามมาไม
ประการใดก็ประการหนึ่ง ไดแก ประการแรกสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉย หรือประการที่สองสมาชิก
ลูกหนี้ขอผอนผันการชําระหนี้ดวยการรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้ แตไมวาสมาชิกลูกหนี้
จะเพิกเฉยหรือขอผอนผันดวยประการใดลูกหนี้ยังตกเปนผูผิดนัดตลอดระยะเวลาของการเพิกเฉย
หรือขอผอนผัน ซึ่งตองชําระดอกเบ้ียคืนใหกองทุนในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป 
ของยอดเงินตนที่คางชําระ๓ 
 (๔) การเพิกเฉยของสมาชิกลูกหนี้ เมื่อสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยการชําระหนี้ ให
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเปนหนี้คางชําระของสมาชิกลูกหนี้ลูกหนี้ แลวต้ังเร่ือง
เสนอเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณา  ซึ่งผลของการพิจารณาที่ประชุมจะมีมติเปน 
3 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก ใหฟอง ไมใหฟอง และใหหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม 
 
๑
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 กรณีท่ีประชุมมีมติใหฟองสมาชิกลูกหน้ี ใหสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดี โดยมี
การแตงต้ังเจาหนาที่ผูประสานงานคดี และรายงานกรมการพัฒนาชุมชนพรอมขอเบิกเงิน
คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี เม่ือดําเนินการแลวใหนําเร่ืองแจงที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
จังหวัด เพื่อทราบในคราวตอไป 
  กรณีท่ีประชุมมีมติไมใหฟองสมาชิกลูกหน้ี ที่ประชุมตองแจงเหตุผลประกอบ และ
ตองมีมติใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางกับสมาชิกลูกหนี้รายที่ไมฟองนั้น กรณี
ดังกลาวจึ งตอง ดํา เนินการตามมติที่ ประชุม แล วแจ งผลการดําเนินการใหที่ ประชุม
คณะอนุกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาในคราวตอไป ทั้งนี้ตองรีบดําเนินการเพื่อปองกันไมใหคดี
ขาดอายุความ 
  กรณีท่ีประชุมใหหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ใหดําเนินการหาขอเท็จจริงตามประเด็นที่
คณะอนุกรรมการจังหวัด ตองการแลวทําเปนรายงานพรอมทั้งความเห็นวาควรฟองหรือไมฟอง
เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ในคราวตอไป ทั้งนี้ตองรีบดําเนินการเพื่อปองกันไมให
คดีขาดอายุความ 
 (๕) การขอผอนผันการชําระหนี้ เปนกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ผิดนัดไมมีเงินชําระหนี้คาง
ชําระแตสมาชิกลูกหนี้ยังประสงคขอชําระหนี้โดยขอผอนผันการชําระหนี้ ซึ่งอาจทําเปนหนังสือ 
รับสภาพหนี้ที่คางชําระและกําหนดเงื่อนเวลาในการสงชําระคืนเงินใหกองทุน หรือทําเปนหนังสือ
ปรับโครงสรางหนี้แลวแตกรณี การขอผอนผันการชําระหนี้ไมวาทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้หรือ
ปรับโครงสรางหนี้ คณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อําเภอ เห็นวาสัญญากูยืมเงิน
ใกลจะหมดอายุความแลว เห็นควรใหสมาชิกลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้
เพื่อใหอายุความสะดุดหยุดลง โดยคณะอนุกรรมการอําเภอ/คณะทํางานติดตามหนี้อําเภอ     
รวมประชุมใหความเห็นชอบโดยมอบใหผูที่คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เปนเปนผูลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้  แลวเสนอเขาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ เสนอเร่ืองตอคณะอนุกรรมการ
จังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 
 (๖) การรับสภาพหนี้

4
 การรับสภาพหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เปนการแสดงเจตนาของ

สมาชิกลูกหนี้ที่ยังรับผิดชอบตอหนี้คางชําระตามสัญญา การรับสภาพหนี้จึงตองมีหนี้ตามสัญญา
และเปนลูกหนี้ตามสัญญา การรับสภาพหนี้เจตนาเพื่อมุงหวังใหเกิดความมั่นคงแหงหนี้วาจะไม
ขาดอายุความและเจาหนี้สามารถบังคับหนี้ได การรับสภาพหนี้คลายการผอนผันการชําระหนี้ 
หรืออาจเรียกไดวา เปนการผอนผันการชําระหนี้อยางหนึ่ง แตการรับสภาพหนี้บางกรณีไม
จําเปนตองกําหนดเงื่อนเวลาผอนชําระหนี้คางชําระ เพียงรับสภาพหนี้ใหเจาหนี้มั่นใจวาสมาชิก
ลูกหนี้ยังมีหนี้กับเจาหนี้ที่สามารถฟองรองดําเนินคดีได แตการรับสภาพหนี้ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีนั้นใหกําหนดเงื่อนเวลาผอนชําระหนี้ หรือกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 
4 ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1)   
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เวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ และตลอดระยะเวลาของ
การรับสภาพหนี้ตองชําระหนี้คางชําระจนครบถวน สมาชิกลูกหนี้ตองชําระดอกเบ้ียในอัตราผิดนัด 

รอยละ 7.5 บาทตอป ของยอดเงินตนคางชําระที่สมาชิกลูกหนี้รับสภาพหนี้ การรับสภาพหนี้ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสวนใหญดําเนินการกอนคดีขาดอายุความและผลของการรับสภาพหนี้ 
มีดังนี้  

   ก. อายุความสะดุดหยุดลง ทําใหระยะเวลาที่ผานมาแลวนั้นไมนับเขาในอายุความ    
ซึ่งเปนผลดีแกกองทุน และเม่ือมีเหตุที่ทําใหการหยุดเดินของอายุความส้ินสุดลงไป เชน การที่
สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้อีก  ไมจายดอกเบ้ียตามสัญญา หรือที่เรียกวาผิดนัดชําระหนี้ กฎหมายให
เร่ิมนับอายุความใหมเทากับอายุความเดิม ต้ังแตเวลานั้นเปนตนไป เชน สัญญากูยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกําหนดชําระหนี้เปนรายงวดมีกําหนดอายุความ ๕ ป เมื่อทําหนังสือรับสภาพ
หนี้แลวอายุความตามการรับสภาพหนี้จะมีกําหนด ๕ ปตามสัญญา หรือกรณีสัญญากูยืมเงิน
กําหนดชําระหนี้คืนงวดเดียว มีกําหนดอายุความ 10 ป อายุความตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็จะมี
อายุความ ๑๐ ป เชนเดียวกัน  
  ข. กําหนดเง่ือนเวลาผอนชําระหน้ี หรือกําหนดเวลาชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ และสมาชิกลูกหนี้ทุกคน
ตองลงลายมือช่ือ 
   ค. ผลผูกพันถึงสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีท่ียังไมไดรับชําระหน้ีท้ังหมด คือ สมาชิก
ลูกหนี้ยังคางหนี้อยูอีกเทาใด ก็ยังจะตองรับผิดชอบอีกเทานั้น และตลอดระยะเวลาของการรับ
สภาพหนี้ตามสัญญาจนกระทั่งชําระหนี้คางชําระครบถวน สมาชิกลูกหนี้ตองจายดอกเบ้ียในอัตรา
ผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของยอดเงินตนที่คางชําระที่สมาชิกลูกหนี้รับสภาพหนี้  
  ง. ตองระบุขอความ “ผิดนัดชําระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงใหถือวาผิดนัดท้ังหมด  และ
ใหดําเนินคดีตามกฎหมายทันที”  

  การคํานวณเงนิที่ตองชําระคนื 

สูตร (๑) ยอดเงินที่คางชําระ ณ วันรับสภาพหนี้  
          = เงินตนคางชําระ+ดอกเบ้ียตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบ้ียผิดนัดคางชําระ 
สูตร (๒) ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการรับสภาพหนี้  
        = เงินตนคางชําระ+ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ+(เงินตนคางชําระ x7.5%Xระยะเวลาการรับสภาพหน้ี) 
  

  หรือ ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการรับสภาพหนี้  
   = (๑) + ดอกเบ้ียผิดนัดตามระยะเวลาการรับสภาพหนี้ 
 
 
      

จํานวนงวด 

จํานวนงวด 
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 (๗) การปรับโครงสรางหนี้ หมายความถึง การขอผอนผันหรือการขยายเวลาชําระหนี้    
การลดหรือยกเวนยอดหนี้ ในสวนของเ บ้ียปรับ ตามที่ คณะอนุกรรมการจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควร เพื่อชวยเหลือสมาชิกลูกหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ได แตทั้งนี้        
ตองไมใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 
 การปรับโครงสรางหนี้เปนการใหโอกาสสมาชิกลูกหนี้ไดชดใชหนี้คางชําระจนครบถวน 
โดยเงื่อนเวลาที่ยาวนานออกไป เพื่อใหสมาชิกลูกหนี้มีเงินพอที่ผอนชําระหนี้ในแตละงวด การปรับ
โครงสรางหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรใชกับหนี้คางชําระอันเกิดจากการดําเนินงานตาม
โครงการที่ขอสนับสนุนแลวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จึงทําใหไมมีรายไดจากการดําเนินงานมา
ชําระหนี้หรือในกรณีการดําเนินงานประสบภัยตาง ๆ ตามธรรมชาติ หรือประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ การที่สมาชิกเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโดยการกูเงินแลว
ไมดําเนินงานตามโครงการหรือนําเงินไปแบงกันกรณีดังกลาวไมควรใหมีการปรับโครงสรางหนี้ 

 วัตถุประสงคของการปรับโครงสรางหน้ี 
 1. เพื่อผอนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ 
 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้  

 วิธีการปรับโครงสรางหน้ี  
 1. ลดจํานวนเงินงวด โดยการรวมตนเงิน ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และ

เบ้ียปรับที่คางชําระ แลวผอนผันการชําระหนี้ออกไปหรือขยายระยะเวลาชําระหนี้ตาม
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน 2 ป หรือตามเงื่อนเวลาที่
คณะอนุกรรมการจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ซึ่งพิจารณาเปนแตละรายเปนกรณีไป 

 ตลอดระยะเวลาของการผอนผันการชําระหนี้หรือขยายเวลาชําระหนี้ สมาชิกลูกหนี้
ตองชําระดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 ตอปของเงินตนที่คางชําระ 

 2. ยกเวนหรือลดอัตราเบ้ียปรับ/คาปรับ ตามที่คณะอนุกรรมการจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร เห็นสมควร   

 ข้ันตอนการปรับโครงสรางหน้ี  
 1. กรณีสมาชิกลูกหนี้มีความประสงคจะขอปรับโครงสรางหนี้ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ ใหยื่นตอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนา  
บทบาทสตรีอําเภอ กรณีกรุงเทพมหานครใหยื่นตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา  
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

 2. กรณีคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานครตรวจสอบหนี้คางชําระ
และรวบรวมขอมูลสมาชิกลูกหนี้ที่สมควรไดรับการพิจารณาปรับโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑ 

 3. คณะทํางานติดตามหนี้อําเภอ/เขต ตรวจสอบขอมูลและติดตามการดําเนิน
โครงการของสมาชิกลูกหนี้ ตามขอ 1 และขอ 2 เพื่อประเมินสถานะทางการเงินและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้  
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 4. ในเขตพื้นที่อําเภอใหคณะอนุกรรมการอําเภอ และคณะทํางานติดตามหนี้

อําเภอรวมประชุม สําหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมอบใหคณะทํางานติดตามหนี้เขตประชุม 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณาวิธีการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกลูกหนี้     
ตามขอ 1 และขอ 2 แลวเสนอตอคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหความ
เห็นชอบแลวนําเสนอตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 5. เมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับ
โครงสรางหนี้ ใหทําบันทึกขอตกลงการปรับโครงสรางหนี้พรอมใหสมาชิกลูกหนี้ลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐานแนบทายสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับเดิม และในกรณีมีการคํ้า
ประกัน ใหสมาชิกผูคํ้าประกันลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย 

 6. กรณีคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ไมอนุมัติใหปรับโครงสรางหนี้ 
ใหทําหนังสือแจงสมาชิกลูกหนี้พรอมระบุเหตุผลการไมอนุมัติใหสมาชิกทราบภายใน  7 วันนับแต
มีมติที่ประชุม 

 7. ขอตกลงในการปรับโครงสรางหนี้ควรระบุขอความวา “หากผิดนัดงวดใดงวดหน่ึง 
ถือวาผิดนัดท้ังสิ้นและยินยอมใหกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดําเนินคดีตามกฎหมายทันที” 
  8. การคํานวณเงินที่ตองชําระคืน 
สูตร (๑) ยอดเงินที่คางชําระ ณ วันปรับโครงสรางหนี ้ 
           = เงินตนคางชําระ+ดอกเบ้ียตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบ้ียผิดนัดคางชําระ 
สูตร (๒) ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้ 
  = เงินตนคางชําระ+ดอกเบี้ยตามสัญญาคางชําระ+ดอกเบี้ยผิดนัดคางชําระ+(เงินตนคางชําระ x7.5%Xระยะเวลาการปรับโครงสรางหน้ี) 
  

  
 หรือ ยอดเงินที่ตองชําระคืนตลอดระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้ 
   = (๑) + ดอกเบ้ียผิดนัดตามระยะเวลาการปรับโครงสรางหนี้ 
 
 
 ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร อนุมัติใหยกเวนเบ้ียปรับ      
ใหคํานวณกรณีเดียวกันกับการคํานวณอัตราดอกเบ้ียผิดนัด 

 9. กรณีที่สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลง ถือวาการปรับโครงสรางหนี้
เปนอันยุติ ใหเรียกเงินคืนเต็มจํานวน การชดใชเงินจะถูกตัดชําระหนี้ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ีย  
ผิดนัดและเบ้ียปรับ ที่คางชําระกอนแลวจึงตัดเงินตนที่คางชําระ และหากชําระหนี้คางชําระ      
ในสวนดอกเบ้ียยังไมหมดจะนําเงินมาหักชําระเงินตนไมได และหากสมาชิกลูกหนี้ไมมีเงินชําระหนี้
ตามกําหนด ใหมีการดําเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกลูกหนี้ทันที เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้เสีย
หรือหนี้สูญและมิใหคดีขาดอายุความตามกฎหมาย 

 10. การรายงานผลการปรับโครงสรางหนี ้

จํานวนงวด 

จํานวนงวด 
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           คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหนาปญหาและ

อุปสรรคในการปรับโครงสรางหนี้ให คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทราบทุก 3 เดือน 

(๘) การนับอายุความ 
 อายุความ หมายความวา กําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไววา สิทธิเรียกรอง

ที่บุคคลหนึ่งมีตอบุคคลหนึ่งนั้น ตองใชบังคับเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาปลอย
ไวจนเกินกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ5 

1. อายุความฟองเรียกหน้ีเงินกูยืม 
  เม่ือพิจารณาถึงการกูยืมเงินกองทุน ฯ ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืนที่

ชัดเจน (ตามที่ระบุในสัญญากูยืมและรายละเอียดแนบทายการชําระคืนเงินกูตามสัญญา)  
  1) อายุความฟองเรียกที่ตองชําระงวดเดียวหรือไมมีขอตกลงใหผอนชําระคืน
เปนงวด ๆ  กฎหมายมิไดบัญญัติไวจะใชอายุความทั่วไป กําหนดอายุความ 10 ป6 นับแตวันที่
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด 
  2) อายุความฟองเรียกเงินที่ตองชําระเพื่อผอนทุนคืนเปนรายงวด กําหนด        
อายุความ 5 ป  ซึ่งเงินที่ตองชําระเพื่อผอนทุนคืนเปนงวด ๆ หมายถึงการผอนชําระเงินตนและ
ดอกเบ้ียใหแกเจาหนี้เปนรายเดือนลดหล่ันกันไปแตละเดือนจนถึงงวดสุดทาย7 นับแตวันที่ลูกหนี้
ตกเปนผูผิดนัด 

  2. อายุความสะดุดหยุดลง หมายความวา ระยะเวลาที่ลวงไปกอนอายุความสะดุด
หยุดลงไมนับเขาในอายุความ เม่ือเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงส้ินสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับ   
อายุความใหมนับแตเวลานั้น  โดยใหเร่ิมนับอายุความในวันถัดไป 

  สาเหตุของอายุความสะดุดหยุดลง มีดังนี้8 

   ๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้  ชําระหนี้ให
บางสวน ชําระดอกเบ้ีย ใหประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปน
ปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง  
   2) เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อต้ังหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
   3) เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
   4) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
   5) เจาหนี้ไดกระทําอื่นใดอันมีผลอยางเดียวกันกับการฟองคดี  
   
5 ป.พ.พ.มาตรา 193/9   

 

6 ป.พ.พ.มาตรา 193/30   
7 ป.พ.พ.มาตรา 193/33 (2)  
8 

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
ส้ินสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมต้ังแตเวลานั้น 

3. อายุความมูลละเมิด  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น มีอายุความ   
1 ป นับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละมเดและรูตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบป   
นับแตวันทําละเมิด10 

4. อายุความกรณีสมาชิกลูกหน้ีถึงแกความตาย 
1) หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือ 

นับแตเมื่อทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก11 
   2)  ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวา 1 
ป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตเมื่อเจาหนี้ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของ
เจามรดก12  
  5. กรณีสมาชิกลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพความรับผิด หมายความวา เมื่อสมาชิก  
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ และไดกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่แสดงเปนการยอมรับวาเปนหนี้จริงและ
ยินยอมชําระหนี้ ภายหลังจากหน้ีขาดอายุความ  
   การทําหนังสือรับสภาพความรับผิดหลังจากคดีขาดอายุความเทากับสมาชิก
ลูกหนีส้ละประโยชนเร่ืองอายุความแลว สมาชิกลูกหนี้ตองรับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิด  
โดยกฎหมายกําหนดใหมีอายุความ 2 ป นับแตวันที่ได รับสภาพความผิด ซึ่ งมิไดถือตาม          
อายุความเดิม13 

  การเริ่มนับอายุความ 
  กรณีสมาชิกลูกหนี้ไมมาชําระหนี้เลยต้ังแตงวดแรก การนับระยะเวลา มิใหนับ     
วันแรกแหงระยะเวลารวมเขาดวยกัน14 อายุความในการฟองคดีจะเริ่มนับถัดจากวันผิดนัด   
ชําระหน้ีงวดแรก  
  กรณีสมาชิกลูกหนี้ไดชําระหนี้ติดตอกันและตอมาไดหยุดชําระหนี้ไปจนครบกําหนด
ตามสัญญา แมจะมีหนังสือทวงถามใหชําระหนี้แลว ก็ไมมีการติดตอชําระหนี้แตอยางใด ใหเริ่มนับ
ถัดจากวันผิดนัดชําระหน้ีงวดท่ีหยุดชําระ 
  กรณีสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้บางหยุดบาง จนครบกําหนดตามสัญญาแลวไมมี      
การชําระหนี้อีกเลย ใหเริ่มนับถัดจากวันชําระหน้ีครั้งหลังสุด 
10 

ป.พ.พ.มาตรา 448  
11ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคหน่ึง  
12 ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรคสาม 
13ป.พ.พ. มาตรา 193/35  
14 ป.พ.พ.มาตรา 193/3 วรรคสอง 
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กรณีสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้บางสวน ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบ้ีย อายุความ   ในการฟองคดี
ยอมสะดุดหยุดลงและเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเมื่อใด ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับรวมเขา
เปนอายุความ และใหเร่ิมนับอายุความใหมต้ังแตเวลานั้น คือ นับถัดจากวันท่ีสมาชิกลูกหน้ีมา
ชําระหน้ีครั้งหลังสุด   

 กรณีสมาชิกลูกหนี้ทําละเมิด ผิดนัดต้ังแตเวลาทําละเมิด15 เปนการผิดนัดโดยไม
ตองเตือน  หนี้ละเมิดเกิดข้ึนจากการกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้น ลูกหนี้ที่ทําละเมิดจะตองชําระหนี้
ใหเจาหนี้ทันที หนี้ละเมิดจึงไมมีกําหนดเวลาชําระหนี้โดยสภาพ 

 
ขอแตกตางระหวางหนังสือรับสภาพหน้ีกับหนังสือรับสภาพความรับผิด 

หนังสือรับสภาพหน้ี หนังสือรับสภาพความรับผิด 
1. ทําขณะที่หนี้ยังไมขาดอายุความ 1. ทําหลังจากหนี้ขาดอายุความแลว 
2. เมื่อทําแลวจะมีผลใหอายุความสะดุดหยุดลง 
   และเร่ิมนับอายุความใหมตามสัยญากูยืมเงิน 
   เดิม 5 ป หรือ 10 ป 

2. อายุความไมสะดุดหยุดลงเพราะอายุความ 
    ขาดไปแลว แตหนังสือรับสภาพความรับผิด 
    มีอายุความ 2 ป นับแตวันที่ทํา 

 

15ป.พ.พ.มาตรา 206 
 

ตัวอยาง การนับอายุความ 
 1. กรณีตามสัญญากูยืมเงินชําระงวดเดียวหรือครั้งเดียว (อายุความ 10 ป) 
    ตัวอยาง  สมาชิกทําสัญญากูยืมเงินเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 กําหนดชําระหนี้
ภายใน 2 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ในวันที่ 5 มกราคม 2558 
สมาชิกไมชําระหนี้ สมาชิกตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ในวันที่ 6 มกราคม 2558 อายุความ 10 ป  
เร่ิมนับแตวันที่ 6 มกราคม 2558 และครบกําหนดอายุความ 10 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2568 
 2. กรณีตามสัญญากูยืมเงินชําระรายงวดหรือสองงวดข้ึนไป (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 เร่ือมนับแตวันที่ 6 เมษายน 2557 
และครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันที่ 5 เมษายน 2562 
 3. กรณีผิดนัดชําระหน้ีต้ังแตงวดแรก 
  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  การนับอายุความในการฟองรองใหนับถัดจากวันท่ี

สมาชิกผิดนัดชําระหน้ีกับกองทุนงวดแรก คือเริ่มนับแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557  ซึ่งจะครบ
อายุความในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 และจะขาดอายุความในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  

 4. กรณีชําระหน้ีติดตอกันแลวหยุดชําระ 
  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 1-4  หลังจากนั้นไมมีการชําระหนี้อีกเลย    
เมื่อนาง ก. และพวก ไมชําระหนี้ ต้ังแตงวดที่ 5 (๑ กันยายน ๒๕๕๗) ถือวาผิดนัดชําระหนี ้    
เมื่อสัญญากูยืมเงินเปนสัญญาที่ตองผอนชําระคืนเปนรายงวด มีอายุความ 5 ป การนับอายุความ
ในการฟองรองดําเนินคดีใหเริ่มนับถัดจากวันผิดนัดชําระหน้ีงวดท่ีหยุดชําระ คือวันท่ี 2 
กันยายน 2557 และครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันท่ี 2 กันยายน 2562  
 5. กรณีชําระหน้ีบางหยุดบาง 
  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 เมื่อสัญญากูยืมเงินเปนสัญญาที่ตองผอนชําระคืนเปนรายงวด              
มีอายุความ 5 ป การนับอายุความในการฟองรองดําเนินคดีใหนับถัดจากวันท่ีชําระหน้ีครั้ง
หลังสุด คือวันที่ 2 เมษายน 2558 และครบกําหนดอายุความ 5 ป ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 
 6. กรณีชําระหน้ีบางสวน 
  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 ตอมาเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2560 จํานวน 
50,000 บาท ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง และตองเร่ิมนับอายุความใหมในวันที่ 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 เร่ิมนับแตวันที่ 6 
มกราคม 2557 อายุความครบ 10 ป ในวันที่ 5 มกราคม 2567 
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  วันที่ 20 มกราคม 2560 สมาชิกมาทําหนังสือรับสภาพหนี้กับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรณีเชนนี้ถือวาสมาชิกทําใหอายุความสะดุดหยุดลง อายุความก็จะหยุดนับและเร่ิม
นับใหมต้ังแตวันที่ 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 เร่ิมนับแตวันที่ 6 เมษายน 2557 
และครบกําหนด 5 ป ในวันที่ 5 เมษายน 2562  
  วันที่ 20 มกราคม 2560 สมาชิกมาทําหนังสือรับสภาพหนี้กับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรณีเชนนี้ถือวาสมาชิกทําใหอายุความสะดุดหยุดลง อายุความก็จะหยุดนับและเร่ิม
นับใหมต้ังแตวันที่ 21 มกราคม 2560 ครบกําหนด 5 ป ในวันที่ 20 มกราคม 2565  

8. อายุความกรณีสมาชิกถึงแกความตาย 
ตัวอยาง สมาชิกกูยืมเงินกองทุน ฯ วันที่ 5 มกราคม 2556 กําหนดชําระหนี้ภายใน    

2 ป ครบกําหนดชําระในวันที่ 5 มกราคม 2558 เมื่อถึงกําหนดชําระสมาชิกไมชําระหนี้      
อายุความเร่ิมนับวันที่ 6 มกราคม 2558  ครบกําหนดอายุความ 10 ป ในวันที่ 5 มกราคม 
2568 ปรากฏวาวันที่ 25 มิถุนายน 2559สมาชิกลูกหนี้เสียชีวิต เจาหนาที่กองทุนไดรูถึง  
ความตายของสมาชิกลูกหนี้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อายุความเร่ิมนับวันที่ 6 สิงหาคม 
2559 ครบกําหนดอายุความมรดกในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 

3. การติดตามหนีก้องทุนพฒันาบทบาทสตรี  

  เมื่อสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวาดวยเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปน ใหคณะอนุกรรมการ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แตงต้ังคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/อําเภอ  และคณะทํางานติดตาม
หนีก้รุงเทพมหานคร/เขต แลวแตกรณี เพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบในการเรงรัดติดตาม
หนีข้องสมาชิกผูกูตามข้ันตอนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ 
  (1) ใหเจาหนาที่ดําเนินการติดตามทวงถาม โดยการประสานทางโทรศัพทไปยัง
สมาชิกลูกหนี้และ/หรือผูคํ้าประกัน 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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  กรณีท่ีเปนกองทุนเดิมนอกจากมีหนังสือทวงถามหนี้ไปยังสมาชิกลูกหนี้แลวตองมีหนังสือ  
ทวงถามไปยังผูคํ้าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ผิดนัดเพื่อใหผูคํ้าประกัน    
ชําระหนี้แทนสมาชิกลูกหนี้   
 การสงหนังสือทวงถามหนี้ ใหจัดสงโดยทางไปรษณียตอบรับแจงไปยังภูมิลําเนาหรือถ่ินที่
อยูของบุคคลดังกลาว หรือจะใหเจาหนาที่นําไปสงก็ได แตตองมีหลักฐานการตอบรับไวเปน
หลักฐานทุกคร้ัง 
  ทั้งนี้ หามใชไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก โทรสาร หรือส่ิงอื่นใดที่ทําใหทราบวาเปน
การทวงถามหนี้อยางชัดเจน  
  (3) การติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  เมื่อคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/อําเภอ ไดมีหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ตามขอ (3) แลว แตสมาชิกลูกหนี้หรือ           
ผูคํ้าประกันไมมาติดตอหรือไมมาชําระหนี้ และคางชําระหนี้ ๓ งวดข้ึนไป ใหมอบคณะทํางาน
ติดตามหนี้จังหวัด/อําเภอ หรือคณะทํางานติดตามหนี้กรุงเทพมหานคร/เขต แลวแตกรณี ที่ไดรับ
มอบหมาย ออกไปติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อใหทราบขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ลักษณะอาชีพ รายได ความเปนอยู เหตุผลที่ไมชําระหนี้พรอมทั้งประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ และความมีตัวตนของสมาชิกลูกหนี้และผูคํ้าประกัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับ
โครงสรางหนี้หรือตกลงการผอนชําระหนี้ที่คางชําระหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย   
 (4) กรณีไมพบสมาชิกลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ใหเจาหนาที่สอบถามบุคคลอื่น      
เพื่อสอบถามหรือยืนยันขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตอสมาชิกลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งสมาชิกลูกหนี้    
ระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้เทานั้น  โดยเจาหนาที่ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. แจงใหทราบช่ือตัว ช่ือสกุล และแสดงเจตนาวาตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ติดตอสมาชิกลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งสมาชิกลูกหนี้ไดระบุไวเอกสารทวงถามหนี้ 
  2. หามแจงถึงความเปนหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เวนแตในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเปน    
คูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดานของสมาชิกลูกหนี้ และบุคคลอื่นดังกลาวไดสอบถามเจาหนาที่ถึง
สาเหตุของการติดตอใหเจาหนาทีช้ี่แจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้ไดเทาที่จําเปนและตามความเหมาะสม 
 (5) ในการทวงถามหนี้ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
   1. สถานท่ีติดตอ ในกรณีท่ีติดตอโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย ใหติดตอตาม
สถานที่ที่สมาชิกลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งสมาชิกลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ไดแจงใหเปน
สถานที่ติดตอ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมไดแจงไวลวงหนาหรือสถานที่ที่ไดแจงไวไมสามารถติดตอ
ได  โดยเจาหนาที่ไดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหติดตอตามภูมิลําเนา ถ่ินที่อยู หรือสถานที่
ทํางานของบุคคลดังกลาว 
   2. หามเจาหนาท่ีกระทําการทวงถามหน้ี ในลักษณะดังตอไปนี้ 
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       1) การขมขู การใชความรุนแรง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําใหเกิดความเสียหาย
แกรางกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสินของลูกหนี้หรือผูอื่น 
     2) การใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่นสมาชิกลูกหนี้หรือผูอื่น 
     3) การทวงถามหนี้ในลักษณะที่เปนเท็จ หรือทําใหเกิดความเขาใจผิด 
     4) การทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไมเปนธรรม เชน การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายใด ๆ เกินกวาอัตราที่พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กําหนด 
      5) ใชขอความ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ บนซองจดหมาย ในการติดตอสมาชิก
ลูกหนี้ที่ทําใหเขาใจวาติดตอมาเพื่อทวงถามหนี้  
 (6) เวลาในการติดตอทวงถามหนี้ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้ 
    การติดตอโดยบุคคล โทรศัพท กรณีวันจันทรถึงวันศุกร ใหติดตอไดต้ังแตเวลา 
08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา 
    กรณีในวันหยดุราชการ ใหติดตอไดต้ังแตเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา 
 (7) กรณีไมสามารถตดิตอสมาชิกลูกหนีห้รอืผูค้าํประกันได ใหเจาหนาที่ทําหนังสือ
ไปยังสํานักงานทะเบียนทองถ่ินนั้นๆ เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลสมาชิกผูกูหรือผูคํ้าประกัน 
 (8) กรณีสมาชิกผูกูถึงแกกรรม ใหสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร   
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
   1. มีหนังสือแจงทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกผูกูมาดําเนินการชําระ
หนีต้ามสัญญา หรือทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทนกรณีสมาชิกลูกหนี้เสียชีวิต (แบบ ย.) ภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่ทายาทไดรับหนังสือแจงใหชําระหนี้หรือมาทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน 
หากทายาทไมยินยอมทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน ใหเจาหนาที่ออกเยี่ยมบานทายาทฯ เพื่อหา
สาเหตุแหงการไมชําระหนี้หรือไมยินยอมทําหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทน 
  2. มีหนังสือแจงผูคํ้าประกันมาดําเนินการชําระหน้ีตามสัญญา หรือทําหนังสือ          
ยินยอมชดใชหนี้แทน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูคํ้าประกันไดรับหนังสือแจงใหชําระหนี้16  
 (9) การเจรจาหาขอตกลง  
   เมื่ อคณะทํ างาน ติดตามหนี้ จั งห วัด/อํ าเภอ หรือคณะทํ า งาน ติดตามหนี้
กรุงเทพมหานคร/เขต แลวแตกรณี ดําเนินการติดตามทวงถามหนี้แลวแตสมาชิกลูกหนี้หรือผูคํ้า
ประกันยังไมยอมชําระหนี้ กอนสงเร่ืองดําเนินคดีใหสํานักงานอัยการที่มีเขตอํานาจดําเนินคดี ใหมี
การประชุมเพื่อแยกประเภทสมาชิกลูกหนีผิ้ดนัดชําระหนี้เปน 2 กรณี ดังนี้ 
  1. สมาชิกลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได เนื่องจากการดําเนินการตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนแลวไมประสบผลสําเร็จ  หรือกรณีการดําเนินงานประสบภัยตาง ๆ ตาม
ธรรมชาติ หรือประสบปญหาทางเศรษฐกิจ เห็นควรใหมีการปรับโครงสรางหนี้หรือรับสภาพหนี ้
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  2. สมาชิกลูกหน้ีไมยอมชําระหน้ี “ไมมี ไมหนี ไมจาย” ใหดําเนินการฟองรอง
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 (๑0) รายงานอธิบดี เม่ือไดดําเนินการติดตามข้ันตอนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีครบถวนแลว ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายงานผลการดําเนินการดังกลาวเสนอตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 
16 

ป.พ.พ. มาตรา 686 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการตดิตามหนีก้องทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ประสานทางโทรศัพท 

ภายใน 15 วนั  
นับแตครบกําหนดชําระหนี ้

2. ทําหนังสือทวงถามหนี ้

ไมชําระภายใน 15 วัน 
-แจงสมาชิกผูกูชําระ 30 วัน        

 -แจงผูคํ้าประกัน 60 วัน  

สมาชิกคางชําระหนี้ 3 งวด ขึ้น
ไปขอมูลเบื้องตน อาชีพ รายได 
ความเปนอยู ความสามารถใน
การชําระหนี ้

3. ติดตามโครงการ 4. ไมพบสมาชิกลุกหนี้/          
ผูคํ้าประกัน 

สอบถามบุคคลอื่นตามท่ีแจงใน  
ส.01 เพ่ือยืนยันสถานท่ีติดตอ

ได 

5.ไมสามารถติดตอสมาชกิ

ลูกหนี/้ผูคํ้าประกันได 

ติดตอสํานักทะเบียนทองถ่ิน 

6. ผูกูถึงแกความตาย  

1.แจงทายาท ทําหนังสือยินยอม

ชดใชหนี้แทน 
2.แจงผูคํ้าประกันมาทําหนังสือ 

   ยินยอมชดใชหนี้แทน 

7.  เจรจาหาขอตกลง 

สมาชิกลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ได 

ทําหนังสอืรับสภาพหนี/้ 
ปรับโครงสรางหนี ้

สมาชิกลูกหนี้เพิกเฉย 
ดําเนินคดีแพง 

8. รายงาน อพช. 

 

หาม 
ทวงหนี้กับคนไมใชลูกหนี้ 

หาม 
ทวงถามหน้ีใน

ลักษณะที่ไมเปนธรรม 

หาม 
เปดเผยขอมูลการเปนหน้ี

ของลูกหน้ี 

หาม 
หลอกลวงเพ่ือใหได

ขอมูล 

หาม 
ขมขู ใชความรุนแรง 
ดูหม่ินหรือไมสุภาพ 

หาม 
สงเอกสารระบุขอความ
แสดงการทวงหน้ีชัดเจน 

หาม 
ใชขอความ เครื่องหมาย 

สัญลักษณ บนซอง
 

ติดตอลูกหน้ี 
จ-ศ.เวลา 08.00-20.00 น. 
วันหยุด 08.00-18.00 น. 
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4. การดําเนินการกับหนี้คางชําระตามกฎหมาย (กรณีมีการทุจริต) 
 หนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นอกจากลักษณะหนี้ที่เกิดจากการไมชําระหนี้ตาม
สัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกผูกูแลว ยังมีลักษณะนี้ที่เกิดจากการทุจริต  
ไมปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหรือคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่งมีกรณีฐานความผิดตาม
กฎหมายอาญาที่รับรายงาน มีดังนี้ 
 (๑) ความผิดฐานยักยอกทรัพย ขอเท็จจริงจากรายงานแตละจังหวัดเปนกรณีที่เกิดข้ึน
เหมือน ๆ กัน  กลาวคือประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลอาศัยความ            
ไวเนื้อเช่ือใจของสมาชิกลูกหนี้ รับเงินที่สมาชิกลูกหนี้สงชําระหนี้คืนกองทุนโดยผานประธาน
กรรมการ ฯ แตประธานกรรมการ ฯ กลับเอาเงินดังกลาวไปไมโอนเขาบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด สมาชิกลูกหนี้มารูภายหลังเมื่อจังหวัดทวงถามหนี้คางชําระไป จึงทราบวาถูกประธาน
กรรมการ ฯ ยักยอกเงินดังกลาวไป การกระทําดังกลาวของประธานกรรมการ ฯ เขาขายเปนการ
กระทํา ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกหรือเบียดบังเงินของกองทุน17  

ขณะเดียวกันการกระทําดังกลาวในความผิดทางแพงนั้นเทากับประธานกรรมการ ฯ จงใจทําให
กองทุนไดรับความเสียหาย อันเขาขายละเมิดตอกองทุน  เมื่อเปนการละเมิดก็เทากับวา ประธาน
กรรมการ ฯ เอาเงินของกองทุนไปโดยไมมีสิทธ์ิต้ังแตรับเงินไป ซึ่งกฎหมายถือวา ผูทําละเมิดผิด
นัดนับต้ังแตเวลาทําละเมิด  ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประธานกรรมการ ฯ 
ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอป ของจํานวนเงินที่เอาไปนับต้ังแตวันที่เอาเงิน
นั้นไป 
 เมื่อทราบหรือรับรายงานเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานนี้ใหรายงานกรมการพัฒนา
ชุมชนในฐานะหนวยงานเจาของกองทุนเปนการดวน เมื่อกรม ฯ พิจารณาแลวมีมูลความผิดจริง 
จะใหจังหวัดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับประธานกรรมการ ฯ ภายในสามเดือนนับแตวันที่
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรูถึงการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด18 รายละเอียดจะ
กลาวอีกคร้ังในบทที่ 2 การดําเนินคดีกับหนี้คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 (๒) ความผิดฐานฉอโกงทรัพย ขอเท็จจริงรายงานที่ จังหวัดรายงานเปนกรณี  
ประธานกรรมการ ฯ ใชกลอุบายหรือหลอกลวงใหสมาชิกลูกหนี้เช่ือแลวสงมอบเงินชําระหนี้
กองทุนใหกับประธานกรรมการ ฯ เอาไป รวมทั้งกรณีประธานกรรมการ ฯ ไดปลอมแปลง
หลักฐานเอกสารของสมาชิกแลวยื่นใหจังหวัดเขาใจวาสมาชิกขอกูยืมเงิน ภายหลังเมื่อจังหวัด
อนุมัติแลว ประธานกรรมการ ฯ เอาเงินดังกลาวไป การกระทําดังกลาวเขาขายเปนความผิดฐาน
ฉอโกง19  ขณะเดียวกันการกระทําดังกลาวในความผิดทางแพงนั้น เทากับประธานกรรมการ ฯ  17

ป.พ.พ.มาตรา 352  
18

 ป.อาญา  มาตรา 356    

19
 ป.อาญา มาตรา 341   
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จงใจทําใหกองทุนไดรับความเสียหาย อันเขาขายเปนการละเมิดตอกองทุน เมื่อเปนการละเมิดก็
เทากับวา ประธานกรรมการ ฯ เอาเงินของกองทุนไปโดยไมมีสิทธ์ิ ต้ังแตรับเงินไปซึ่งกฎหมายถือวา 

ผูทําละเมิดผิดนัดต้ังแตทําละเมิด ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประธานกรรมการ ฯ 
ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอปของจํานวนเงินที่เอาไปนับแตวันที่เอาเงินนั้น
ไปเชนเดียวกับกรณีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน 
 เมื่อทราบหรือรับรายงานเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานนี้ใหรายงานกรมการพัฒนา 
ชุมชนในฐานะหนวยงานเจาของกองทุนเปนการดวน เมื่อกรม ฯ พิจารณาแลวมีมูลความผิดจริงจะ
ใหจังหวัดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับประธานกรรมการ ฯ ภายในสามเดือนนับแตวันที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนรูถึงการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เชนเดียวกับกรณีความผิด
ฐานยักยอกเงินกองทุน 

 (๓) ความผิดฐานเจาพนักงานยักยอกทรัพย20 ขอเท็จจริงจากรายงานเปนกรณี
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนอาศัยตําแหนงหนาที่ทําใหสมาชิกเช่ือใจชําระหนี้กองทุนผานเจาหนาที่   
เพื่อคืนเงินกองทุน แตเจาหนาที่กลับเอาเงินดังกลาวไป เปนกรณีความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงานฐาน
เจาพนักงานกระทํา(ฐานยักยอกหรือเบียดบังทรัพย เมื่อเกิดเหตุจังหวัดตองแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง21 และเมื่อสืบสวนแลวเปนกรณีมีมูล ตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณา
ลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดในการดําเนินคดีอาญา เมื่อกรมการพัฒนาชุมชน
ไดรับรายงานตองใหจังหวัดแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับเจาหนาที่  ซึ่งพนักงานสอบสวน
เห็นวาเปนกรณีขาราชการทุจริต จะสงเร่ืองตอไปยัง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แลวแตกรณี นอกจากนี้
เมื่อราชการไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของเจาหนาที่จังหวัดจะตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เพื่อหาตัวผูกระทําผิดชดใช
ความเสียหายคืนใหทางราชการ 

 (๔) อายุความ เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อมิใหผูกระทําผิดตองมีชนัก     
ติดหลังไปตลอดชีวิตและเปนการที่ เรงรัดคดีใหไดตัวผูกระทําความผิดมาพิจารณาโดยเร็ว 
เนื่องจากการปลอยระยะเวลาใหเนิ่นนานไปจะทําใหไมสามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน
ความผิดได ซึ่งอายุความคดีอาญาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรรูคืออายุความ10 ป สําหรับ
ความผิดตองระวางโทษจําคุกกวา ๑ เดือน ถึง 5 ป และเปนคดีความผิดอันยอมความได กลาวคือ 
นอกจากถือตามอายุความฟองคดีทั่วไปแลว ยังตองรองทุกขภายใน ๓ เดือน นับแตวันที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนรูเร่ืองและรูตัวผูกระทําความผิดดวย 

สําหรับการเร่ิมนับอายุความฟองคดีอาญาจะเร่ิมนับอายุความต้ังแตวันที่กระทําความผิด
ครบองคประกอบของกฎหมายที่บัญญัติวาเปนความผิด มิใชวันแรกที่มีการกระทําความผิด      
ซึ่งในสวนของคดีอาญานั้น จะไมมีอายุความสะดุดหยุดลงและเร่ิมนับใหมอยางคดีแพง แตก็ไมใช
วาอายุความคดีอาญาจะไมเร่ิมใหมซะทีเดียว ซึ่งหากไดตัวจําเลยมาฟองศาลแลว จําเลยหลบหน ี
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หรือวิกลจริตและศาลส่ังงดการพิจารณา อายุความก็จะเร่ิมนับใหมต้ังแตวันที่จําเลยหลบหนี     
แตสําหรับกรณีวิกลจริต อายุความเร่ิมนับใหม นับแตวันที่ศาลส่ังงดการพิจารณา 
20 ป.อาญา มาตรา 352   
21 ขอ 8 ระเบียบ สนร.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี 2 
การดําเนินการเพื่อดําเนินคดีกับหนีค้างชําระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

การดําเนินการเพ่ือดําเนินคดีกับหน้ีคางชําระ 
 

 สมาชิกลูกหนี้มีหนาที่ตองชําระหนี้ใหแกกองทุน  สวนกองทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินที่
สมาชิกลูกหนี้ยืมไป เมื่อสมาชิกผูกูผิดนัดไมชําระหนี้จึงมีขอโตแยงเกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดี
ของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55 
กองทุนจึงมีอํานาจฟองสมาชิกลูกหนี้ใหชําระหนี้ได  
 กรณีที่คณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/อําเภอ ไดดําเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแลว สมาชิกลูกหนี้และผูคํ้าประกันไมติดตอ  
ชําระหนี้ หรือจากการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ทั้งสมาชิกลูกหนี้และผูคํ้าประกันมี
ความสามารถที่จะชําระหนี้ไดแตหลีกเล่ียงการชําระหนี้ดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อใหการติดตาม
หนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนจะตองมีการดําเนินคดี
ตามกฎหมายกับสมาชิกลูกหนี้และผูคํ้าประกันดังกลาว เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญ 
และมิใหคดีขาดอายุความตามกฎหมาย ซึ่งกอนจะสงเร่ืองดําเนินคดีใหกับสํานักงานอัยการที่มีเขต
อํานาจดําเนินคดี มีข้ันตอนและการเตรียมเอกสารเบ้ืองตน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อดําเนินคดีแพง 

(1)  จัดลําดับสมาชิกลกูหนีท้ี่จะสงฟอง 
      สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดลําดับ
สมาชิกลูกหนี้ที่จะสงฟองคดี กอน - หลัง ตามอายุความใกลจะหมด และจะตองฟองกอนที่คดีจะขาด
อายุความ 

(๒) การรวบรวมเอกสาร 
      ใหสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ มอบใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ดําเนินการฟองรองดําเนินคดีทางแพงอยางนอยดังตอไปนี้  

   1. สัญญากูยืมเงินฉบับจริง ติดอากรแสตมป จํานวนเงิน 2,000 บาท/1 บาท              
ตองตรวจสอบใหมีการปดอากรแสตมปครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และหลักฐานที่แสดงวา
กองทุนไดจายเงินกูยืม เชน ใบสําคัญรับเงินกู หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีหรือการโอนเงิน 

   2. สัญญาคํ้าประกันฉบับจริงติดอากรแสตมป 
   3. สําเนาคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 468/๒๕60 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม       

พ.ศ. ๒๕60 เร่ือง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติหนาที่แทนอธิบดีกรมการพัฒนา 



20 
ชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีลมละลาย และความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ในการดําเนินงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 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 อัตราดอกเบ้ีย วันครบ
กําหนดชําระหนี้ และวันที่ที่สมาชิกลูกหนี้ไดชําระไวแลว รายการที่คางชําระเงินตน จํานวน
ดอกเบ้ียผิดนัด  โดยคิดคํานวณยอดหน้ีต้ังแตวันผิดนัดชําระหน้ีจนถึงวันสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการ พรอมลงลายมือช่ือเจาหนาที่ผูจัดทําเอกสารและคิดคํานวณไวดวย หากพนักงานอัยการ
กําหนดวันยื่นฟองแลว จะตองจัดทําเอกสารการคํานวณยอดหนี้ใหม โดยคํานวณจนถึงวันยื่นฟอง  

   10. หนังสือยินยอมชดใชหนี้ (ถามี) 
   11. สําเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกัน  

(ถามีการคํ้าประกัน) 
    12. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    13. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

  (3) การแตงตั้งเจาหนาทีผู่ประสานงานคด ี
      สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แตงต้ัง

เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนผูประสานงานคดีกับ
สํานักงานอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการเขตพื้นที่ โดยใหระบุช่ือ ที่อยูพรอมหมายเลข
โทรศัพท    

  (4) การสงเรื่อง/สํานวนคดีแพง ใหพนักงานอัยการดําเนินการ 
        ตองระบุในหนังสือนําสงถึงวัตถุประสงคที่ชัดแจงวาจะใหฟองผูใด ในฐานะใดมูลหนี้ใด 

จํานวนเงินที่เรียกรอง กรณีเงินตนไมถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหคํานวณทุนทรัพยพรอมดอกเบ้ีย และ
หรือเบ้ียปรับถึงวันที่สงเร่ือง หากคํานวณเงินตนรวมดอกเบ้ียและหรือเบ้ียปรับแลว ไมเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนคดีที่อยูในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาตองสงเร่ืองใหพนักงาน
อัยการสํานักงานคดีศาลแขวงหรือสํานักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดแลวแตกรณีพิจารณา
ดําเนินการและตองสรุปขอเท็จจริงและสงพยานเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมหนังสือ
นําสงเร่ืองพรอมทั้งระบุวันครบกําหนดอายุความมาในหนังสือนําสงดวย 
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   1. หลักฐานของผูฟองและผูถูกฟอง 
     1.1 หลักฐานของผูฟอง 

         ๑) ใบแตงทนายความที่ ผูแตงทนายความลงนาม (อธิบดี/พัฒนาการ
จังหวัดรับมอบอํานาจตามคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 468/๒๕60 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม           
พ.ศ. ๒๕60) คําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนง และสําเนาบัตรประจําตัวของผูแตงทนาย กรณีมอบ
อํานาจตองแนบหนังสือมอบอํานาจ คําส่ังมอบอํานาจ และคําส่ังที่เกี่ยวของดวย ใหสงเอกสารทั้งหมด
จํานวน 2 ชุด 

    2) บันทึกการสรุปขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ 
   1.2  หลักฐานของผูท่ีจะถูกฟอง 
    ๑) แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรซึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลที่จะถูกฟอง 
    ๒) กรณีสมาชิกลูกหนี้เสียชีวิต ใหนําผลการตรวจสอบสถานภาพการตาย

ของสมาชิกลูกหนี้ที่จะถูกฟอง และหลักฐานที่หนวยงานรับทราบการตายของสมาชิกลูกหนี้      
(ใบมรณบัตร) กับหลักฐานการเปนทายาท/ผู จัดการมรดกของสมาชิกลูกหนี้ หลักฐาน            
บัตรประจําตัวประชาชนและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผูเปนทายาท/ผูจัดการมรดก
ของผูตายซึ่งเปนสมาชิกลูกหนี้ 

    ๓) ผลการตรวจสอบสถานภาพการลมละลายของสมาชิกลูกหนี้ที่จะถูกฟอง 
ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

  2. วิธีการสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการ 
   2.1 ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
มอบเจาหนาที่ผูประสานงานคดีหรือเจาหนาที่ นําเร่ืองพรอมเอกสาร ไปสงยังสํานักงานอัยการ   
ที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีดวยตนเอง 
   2.2 ตองพิจารณาวาคดีอยูในเขตอํานาจศาลของศาลใด เนื่องจากมีสํานักงาน
อัยการที่รับผิดชอบดําเนินคดีตามเขตอํานาจศาล โดยพิจารณาวาจําเลยมีภูมิลําเนา หรือมูลคดี
เกิดในเขตศาลใด แลวจึงใหสงเร่ืองไปยังสํานักงานอัยการซึ่งรับผิดชอบคดีที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลนั้น 
   2.3 ตองพิจารณาจํานวนทุนทรัพยวา คดีที่มีทุนทรัพยไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ใหสงเร่ืองไปยังสํานักงานอัยการคดีศาลแขวง    
แตถาทุนทรัพยเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัด สงเร่ืองไปยังสํานักงาน
อัยการคดีศาลแขวงจังหวัด  
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  3. ใบแตงทนายความ 
   3.1 ใบแตงทนายความตองใชแบบพิมพของศาลยุติธรรม ซึ่งสามารถดาวนโหลด
(download) ไดจากเว็บไซตของสํานักงานศาลยุติธรรม ขอความที่ระบุไวใบแตงทนายความควร
กรอกขอความที่ใหอํานาจทนายความดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางจําหนายสิทธิของคูความ22      
ไวใหครบถวนดวย กรณีมอบอํานาจโดยระบุตําแหนงใหสงสําเนาคําส่ังการดํารงตําแหนงของ   
ผูรับมอบอํานาจไปดวย 
   3.2 ใหกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีในใบแตงทนายความกอนที่จะใหผูแตง
ทนายความ (อธิบดี/พัฒนาการจังหวัด) ลงลายมือช่ือ และตองระบุวาผูแตงทนายความมีช่ือ 
นามสกุล และตําแหนงใด ไวใตลายมือช่ือดวยควรระบุในใบแตงทนายความ ใหพนักงานอัยการมี
อํานาจดําเนินการแทนโดยครอบคลุม เชน เร่ือง การรับเงิน และรับเอกสารคืนจากศาล ทั้งนี้     
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี 
   3.3 ใบแตงทนายความที่สงใหพนักงานอัยการดําเนินคดีนั้น ใหจัดสงพรอมแนบ
สําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ถามีการมอบอํานาจ) คําส่ังมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐของผูแตงต้ังทนายความ 
   3.4 ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตรวจสอบอํานาจของผูแตงทนายความภายหลังจากที่ไดสงเร่ืองมาใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแลว 
หากกอนพนักงานอัยการจะยื่นฟองไดมีการเปล่ียนตัวผูมีอํานาจลงนามในใบแตงทนายความ ใหแจง
พนักงานอัยการทราบพรอมกับสงใบแตงทนายความฉบับใหมดวย 
   3.5 ใบแตงทนายความที่พนักงานอัยการไดยื่นตอศาลไปแลว หากตอมาปรากฏ
วามีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวผูแทนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ที่ลงลายมือช่ือผูแตงทนายไว เชน ถึงแกความตาย เกษียณอายุราชการไปแลว หรือ
เปล่ียนตําแหนง  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไมตองทํา     
ใบแตงทนายใหม 

  4. เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี 
         การสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแพง กองทุน ฯ เปนผู รับผิดชอบ
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี 
   4.1 เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี ไดแก เงินคาธรรมเนียมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน คาข้ึนศาล คานําหมาย คาธรรมเนียมอื่น รวมถึง
คาใชจายในการดําเนินคดีทั้งหมดในกรณีอุทธรณ ฎีกา รวมถึงคาฤชาธรรมเนียมที่ตองใชแทนแก
คูความอีกฝายหนึ่งดวย 
22
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   4.2 เมื่อสํานักงานอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการเขตพื้นที่  แจงคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการดําเนินคดี ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
แจงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขอเบิกคาใชจาย 
   4.3 การสงเงินคาธรรมเนียมไมตองสงพรอมนําสงเร่ืองขอใหดําเนินคดี  ใหสง 
เมื่อพนักงานอัยการมีหนังสือแจงโดยในสวนกลาง ใหสงสํานักการคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด   
ในกรณีสงคาธรรมเนียมเปนเช็คใหระบุส่ังจายในนาม “เงินนอกงบประมาณ สํานักงานอัยการ
สูงสุด” สําหรับในสวนภูมิภาคใหสงที่สวนงานการเงินของสํานักงานที่รับผิดชอบสํานวน และ
เนื่องจากแตละสํานักงานอาจเปดบัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณไวโดยใชช่ือบัญชีตางกัน ดังนั้น 
หากหนังสือแจงใหสงเงินคาธรรมเนียมไมไดระบุวาเช็คใหส่ังจายในนามใคร ควรประสานงานขอ
ทราบขอมูลรายละเอียดกอนเพื่อความถูกตอง 
   4.4 การไมสงเงินคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด อาจทําใหคดีไดรับความ
เสียหายได 
   4.5 ในกรณีเรงดวน พนักงานอัยการอาจขอใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นําเงินคาธรรมเนียมไปชําระโดยตรงตอศาล 

  5. การไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
   5.1 กอนสงใหสํานักงานอัยการสงฟอง 
        กอนสงเร่ืองใหสํานักงานอัยการที่มีเขตอํานาจดําเนินคดี ใหสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมาชิก
ลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้  ไมวาจะเปนภาระหนี้ทั้งเงินตนดอกเบ้ียเงินตน และเบ้ียปรับ เพื่อหา
สาเหตุของการผิดนัดชําระหนี้  และนัดประชุมสมาชิกลูกหนี้ ผูคํ้าประกัน และผูที่เกี่ยวของ       
เพื่อหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงของสมาชิกลูกหนี้ที่ไมชําระหนี้ และหาแนวทางการแกปญหาการ
ไมชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้  โดยใหแยกประเภทสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก สมาชิกไมสามารถชําระหนี้และสมาชิกลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ แลวใหเจาหนาที่ดําเนินการตาม
ข้ันตอนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   5.2 กรณีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
สงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการแลวแตยังไมไดยื่นฟองคดีตอศาล  
            หากมีการเจรจาไกลเกล่ียและประนปีระนอมยอมความกับคูกรณีสําเร็จแลว 
และไมจําเปนตองใชสิทธิทางศาล ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  แจงใหพนักงานอัยการทราบทันที  
   5.3 กรณีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
สงเรื่องใหสํานักงานอัยการท่ีมีเขตอํานาจดําเนินคดีและพนักงานอัยการไดดําเนินการยื่น     
คําฟองหรือยื่นคําใหการแลว หากจะทําการไกลเกล่ียและประนีประนอมยอมความ ก็สามารถทํา
ไดโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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         ๑) กอนวันนัดของศาล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และสมาชิกลูกหนี้สามารถแจงความประสงคขอนําคดีเขาสูกระบวนการ      
ไกลเกล่ียไดโดยตรงที่ศูนยไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทของศาลที่มีเขตอํานาจ 
         ๒) ระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมาชิกลูกหนี้อาจแถลงตอศาลใหสงคดีเขาศูนยไกลเกล่ีย
ขอพิพาทของศาลที่มีเขตอํานาจ 
        ๓) เม่ือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไดรับแจงวันนัดไกลเกล่ีย ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
ใหพัฒนาการจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พรอมหนังสือมอบอํานาจ
ไปศาลเพื่อเขารวมเจรจาไกลเกล่ียตามวันเวลาที่นัดหมายทุกนัด 
   5.4 ในการไกลเกล่ียหากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และสมาชิกลูกหนี้ สามารถตกลงกันไดใหทําสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือ
ถอนฟองคดีวาตาง (กรณีเปนโจทกฟอง) คูความอีกฝายขอลดหนี้ลงบางสวน หรือขอผอนผันการ
ชําระหนี้ ซึ่งพนักงานอัยการผูวาคดีเห็นวามีเหตุอันสมควร   
         * เมื่อเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิจารณาขอเสนอประนีประนอมยอมความ หากสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตกลงประนีประนอมยอมความใหมี
หนังสือแจงเงื่อนไขไปใหพนักงานอัยการทราบ พนักงานอัยการผูวาคดี ดําเนินการไดเปน ๒ 
แนวทาง คือ 
             ๑. พนักงานอัยการผูวาคดีตกลงประนีประนอมยอมความตามเงื่อนไขที่ไดรับแจงนั้น   
            ๒. ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แตงต้ัง
ตัวแทนมาแถลงตอศาลในวันประนีประนอมยอมความ ในกรณีนี้ใหตัวแทนของสํานักงาน    
พัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความดวย 
  6. การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ คือ  สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝาย
ระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู หรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน23 

   กฎหมายบัญญัติใหการทําสัญญาประนีประนอมยอมความจะตองมีหลักฐานเปน
หนังสือ จึงจะฟองรองบังคับกันได24  
   สัญญาประนีประนอมยอมความตองใหคูความฝายตรงขามลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ทํานอกศาล ในระหวางพิจารณาคดี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตองแจงผลการประนีประนอมหรือขอตกลงนั้นใหพนักงาน
อัยการทราบโดยเร็วเพื่อจะไดดําเนินการและแถลงตอศาลตอไป 
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   ขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
    สัญญาประนปีระนอมยอมความที่ทําในศาลนั้น คูความทั้งสองฝายตองลงนามใน
สัญญาตอหนาผูพิพากษา ดังนั้น  ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี จัดทํายกรางสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่ตกลงกับสมาชิกลูกหนี้ และ
ตรวจสอบขอตกลงใหดีเสียกอนแลวสงพนักงานอัยการ เพื่อที่พนักงานอัยการจะไดตรวจสอบ
เนื้อหาของขอตกลงวาไมขัดตอกฎหมาย และกองทุนไมเสียเปรียบ หากพนักงานอัยการเปนผูราง
สัญญาประนีประนอมยอมความจะสงใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ตรวจสอบวาเปนไปตามที่ตกลงกันหรือไมก็ได อยางไรก็ตาม บางคร้ังอาจตกลงกันได
ในศาล และศาลใหทําสัญญาประนีประนอมยอมความในนัดพิจารณาวันนั้นก็ได 
23

ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๐  24 
ป.พ.พ.มาตรา 851 

 

    ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ไป
ศาลในวันดังกลาวจึงตองตรวจสอบสัญญาประนีประนอมยอมความ ดวยความรอบคอบเนื้อหา
หรือขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น นอกจากขอตกลงในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ  
หนี้แลว สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรมีขอความตกลง
ดวยวา  “หากผิดนัดงวดใดงวดหน่ึงหรือผิดนัดขอใดขอหน่ึงถือวาผิดนัดท้ังหมด และใหบังคับ
คดีไดทันที” นอกจากมีขอตกลงใหบังคับคดีไดทันทีแลว หากประสงคจะเรียกดอกเบ้ีย ตองมี
ขอตกลงในเร่ืองดอกเบ้ียวาเมื่อผิดนัดจะใหกลับไปคิดดอกเบ้ียในอัตราอยางไร หรือมีขอตกลงวา
เม่ือผิดสัญญาแลวจะตองปฏิบัติอยางไร รวมทั้งมีขอตกลงเร่ืองฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ
ไวดวย 
   การตรวจสอบความถูกตองของสัญญาประนีประนอมยอมความ เชน ช่ือบุคคล 
จํานวนเงิน เงื่อนไขตกลง และผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   กรณีมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมเอกสาร ที่ครบถวนถูกตองตาม
กฎหมาย และเปนหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
ในการตรวจสอบและติดตามทวงถามใหคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได
ตกลงกันไว 
   เมื่ อศาลพิพากษาให เปน ไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล ว             
คําพิพากษาดังกลาวเปนที่สุด 
   ในกรณีที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
เปนโจทก และจําเลยไมปฏิบัติตามคําพิพากษา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหมีหนังสือ
แจงใหพนักงานอัยการเพื่อขอใหศาลออกหมายบังคับคดี 
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 (5) การดําเนนิการหลงัยืน่คําฟอง 
    หลังจากพนักงานอัยการไดยื่นคําฟองใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแลว ผูประสานงานคดียังตองคอยประสานกับพนักงานอัยการ เนื่องจาก
อาจมีกรณีที่ยังตองดําเนินการตอเนื่องอยูอีก ดังนี้ 

    1. กรณีสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองไมได 
     เปนกรณีที่เจาหนาที่ศาลไมสามารถสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหแกจําเลย
ได เนื่องจากหาบานไมพบหรือไมมีตัวบานอยูแลว ตามภูมิลําเนาที่ยื่นฟอง ในกรณีดังกลาว        
ผูประสานงานคดีจะตองไปตรวจสอบขอเท็จจริง จัดทําแผนผังที่ต้ังของบานอันเปนภูมิลําเนาของ
จําเลย เพื่อใหพนักงานอัยการใชแถลงตอศาล 

    2. การรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
     สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทําสรุป
ขอเท็จจริงความเปนมาของคดี ดังนี้ 
    2.1 ฐานะทางกฎหมายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี เชน อํานาจ/บทบาทหนาที่ หรือการดําเนินการ 
     2.2 ขอพิพาทที่เกิดข้ึน เกิดจากขอสัญญาที่คูกรณีปฏิบัติไมถูกตองใหชัดเจน 
เปนเหตุทําใหเกิดอํานาจฟอง โดยอางกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี พรอมแนบสําเนา
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของตามที่อางในสรุปขอเท็จจริง 
    2.3 รายละเอียดช่ือพยานบุคคลที่เกี่ยวของที่สามารถช้ีแจงขอเท็จจริงในคดีใด 
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 คําส่ังมอบอํานาจ คําส่ังแตงต้ังการดํารง
ตําแหนงของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจและหลักฐานบัตรประจําตัวของผูนั้น พรอม
คําส่ังแตงต้ังผูประสานงานคดี 
    2.8 บัญชีเอกสาร (ระบุเอกสารที่นําสงพนักงานอัยการ) 

  3. เม่ือพนักงานอัยการแจงกําหนดวันยื่นฟอง ใหสงแบบรับรองรายการทะเบียน
ราษฎรหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับที่เจาหนาที่/นายทะเบียนออกใหไมเกิน    
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1 เดือน เอกสารและหลักฐานที่จัดสงพนักงานอัยการควรจัดทําสําเนาเอกสารเก็บไวที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 ชุด เพื่อประโยชนในการใชทํา
ความเห็นช้ันอุทธรณฎีกา 

3.1 หลักฐานเกี่ยวกับการกูยืม 
  ๑) สําเนาสัญญากูยืมเงิน ถายเอกสารทุกหนาโดยเฉพาะหนาที่ปดอากร

แสตมป 
 ๒) ตองตรวจสอบใหมีการปดอากรแสตมปครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

และหลักฐานที่แสดงวากองทุนไดจายเงินกูยืม เชน หลักฐานที่ผูกูลงช่ือรับเงินกูยืมหลักฐาน
การนําเงินเขาบัญชีหรือการโอนเงิน 

  ๓) หลักฐานเกี่ยวกับหลักประกัน 
  ๔) สําเนาสัญญาคํ้าประกัน 
  ๕) หลักฐานเกี่ยวกับการรับชําระหนี ้
  ๖) สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับชําระหนี ้
  ๗) สําเนาหลักฐานที่แสดงการรับสภาพหนี้ (ถามี) 
  ๘) หลักฐานเกี่ยวกับการทวงถาม 
  ๙) สําเนาหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ 
  ๑๐) หลักฐานการรับหนังสือทวงถามหรือหนังสือบอกกลาว/สําเนาใบตอบ

รับทางไปรษณีย 
  ๑๑) หลักฐานเกี่ยวกับยอดหนี้คางชําระ 
  ๑๒) สําเนารายการคํานวณยอดหนี้ทั้งหมด หรือ สําเนาการดบัญชีลูกหนี้ 

(statement) โดยแสดงรายการหนี้  เงินตน อัตราดอกเบ้ีย วันครบกําหนดชําระ จํานวนหนี้ 
และวันที่ที่ลูกหนี้ไดชําระไวแลว รายการที่คางชําระเงินตน และจํานวนดอกเบ้ียคิดคํานวณ
ยอดหนี้ต้ังแตวันผิดนัด/ทําสัญญาจนถึงวันสงเร่ืองใหพนักงานอัยการลงลายมือช่ือเจาหนาที่
ผูจัดทําเอกสารและคิดคํานวณไวดวย  หากพนักงานอัยการกําหนดวันยื่นฟองแลว จะตอง
จัดทําเอกสารการคํานวณยอดหนี้ใหม โดยคํานวณจนถึงวันยื่นฟอง  

  ๑๓) หลักฐานเกี่ยวกับประวัติผูกูยืม และผูคํ้าประกัน 
  ๑๔) สําเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผูกูยืมและผูคํ้าประกัน

(ถามีการคํ้าประกัน) 
  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  

  ดังนั้น เมื่อพบวาสมาชิกลูกหนี้ตาย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะตองรวบรวมเอกสารสงใหพนักงานอัยการ ดังนี้ 

  1. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย 
  2. ใบมรณะบัตรของสมาชิกลูกหนีต้าย 
  3. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร หรือสูติบัตร ของทายาทผูมีสิทธิรับมรดก

ของสมาชิกหนี้ผูตาย28 เชน ภรรยาหรือสามี บิดามารดา และบุตรทุกคน ของสมาชิกหนี้ผูตาย 
เปนตน 

  4. ใบสําคัญการสมรสของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย (ถามี) 
  5. ในกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ผูตายมีผูจัดการมรดก ใหคัดสําเนาคําส่ังศาลต้ังผูจัดการ

มรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย 
  6. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของผูจัดการมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย 
  7. ผลการสืบหาทรัพยมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย 
  8. หากพบทรัพยมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตายโอนกรรมสิทธ์ิไปยังทายาทคนใด

หรือบุคคลภายนอก ภายหลังจากสมาชิกลูกหนี้ตาย ใหคัดสําเนาหลักฐานการโอนกรรมสิทธ์ิ เชน 
  สําเนาโฉนดที่ดิน บันทึกถอยคําของผูโอนและผูรับโอน นิติกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิ 

จากสํานักงานที่ดิน หรือสําเนาทะเบียนรถยนต หรือสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกลูกหนี้
ผูตาย เปนตน 

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

 



29 
กําหนด ๑ ป นับแตวันที่คูความฝายนั้นตาย29 ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จะตองรวบรวมเอกสารหลักฐานสงใหพนักงานอัยการเชนเดียวกับกรณีสมาชิก
ลูกหนี้ตายกอนฟอง 

 (8) กรณีสมาชิกลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายระหวางอยูในช้ัน
บังคับคดี  
   กรณีสมาชิกลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายระหวางอยูในช้ันบังคับคดี  
ทายาทสมาชิกลูกหนี้มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําพิพากษาตอไป  ศาลออกคําบังคับแกผูจัดการ
มรดกไดโดยไมตองเรียกใหผูจัดการมรดกเขาเปนคูความแทนที่กอน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงตองสืบหาที่อยูของทายาทของสมาชิกลูกหนี้ผูตาย
พรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานสงใหพนักงานอัยการเชนเดียวกันกับกรณีสมาชิกลูกหนี้ตายกอน
ฟอง เพื่อจะไดยื่นคํารองขอใหศาลออกคําบังคับแกทายาทเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษาเอาจาก
กองมรดกของสมาชิกลูกหนี้ผูตายภายในกําหนด ๑๐ ป30   
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ป.พ.พ. มาตรา ๔๒
 
 

30ป.วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนินคดีแพง 

1.จัดลําดับสมาชิกลูกหนี้ 

 2. รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน 

3.แตงต้ังเจาหนาท่ีผูประสานงานคดี 

5.1 กอน สพจ./สกส.สง
เร่ืองใหสํานักงานอัยการ
ฟอง 

5. ไกลเกลี่ยและประนีประนอม 

5.3 พนักงานอัยการ
ย่ืนฟองตอศาลแลว 

5.2 สพจ/สกส.สงเร่ืองให
พนักงานอัยการแตยังไมย่ืน
ฟองตอศาล 

6. ทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

4.การสงเร่ือง/สํานวนคดีแพงใหพนักงานอัยการ 
- ตองระบุฟองผูใด ฐานะใด มูลหนี้ใด จํานวนเงินที่เรียกรอง 
- หลักฐานของผูฟอง/ผูที่จะถูกฟอง 
- สกส./สพจ.มอบเจาหนาที่ผูประสานงานคดี เปนผูนําสงเรื่อง 
- ใบแตงทนายความ 
 -เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายดําเนินคดี แจงกรมการพัฒนา 
  ชุมชน เพื่ออนุมตัิและโอนใหจังหวดัเพื่อเบิกจาย 

7. การดําเนินการหลังยื่นคําฟอง 

7.1 กรณีสง

หมายเรียกและสําเนา

คําฟองไมได 

7.2 การรวมเอกสาร
หลักฐาน  

7.3 พนักงานอัยการแจง
กําหนดวันย่ืนฟอง  

๘. สมาชิกลูกหนี้ตายกอนฟอง 

9.สมาชิกลูกหนี้ตายหลังจากยื่นฟองคดีตอ 
   ศาลและอยูระหวางพิจารณาของศาล 

๑๐. สมาชิกลูกหนี้ตายระหวางอยูใน 
      ช้ันบังคับคดี 

หนี้ตามสัญญากูยืมเงิน 

หน้ีถึงกําหนดชําระ 

ชําระครบ ไมชําระหนี้ท่ีกําหนดไว 
ตามสัญญา 

ชําระไมตรง
วันท่ีกําหนด 

หนี้เปนอันระงับ 
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2. ขั้นตอนดําเนินการเพื่อดําเนินคดีอาญา 
   (๑) ความผิดฐานยกัยอกเงนิ 
       ความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ บัญญัติไววา             
“ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของผูอื่นหรือซึ่งผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้น
เปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”. 
  องคประกอบสําคัญของความผิดฐานยักยอก 

1. ตองมีการครอบครองทรัพยของผูอ่ืนหรือท่ีผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย     
ซึ่งการครอบครอง คือ การที่บุคคลเขายึดถือทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน บุคคลนั้นไดสิทธิ
ครอบครองในทรัพยสินนั้น 

 2. เบียดบังเอาทรัพยน้ันไปเปนของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน “การเบียดบัง” คือ 
การแสดงกิริยาอยางหนึ่งอยางใดวาตนเปนเจาของ 

 3. โดยเจตนาทุจริต31 หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น กลาวคือกระทําโดยมีเจตนาไมบริสุทธ์ิและไมชอบดวยกฎหมาย  

 ความผิดฐานยักยอกเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งเปนความผิดอันยอมความได32  
 อายุความฐานยักยอกทรัพย 

  ใหมีอายุความ ๑๐ ป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป33 
ดังนั้นเมื่อความผิดฐานยักยอก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป จึงมีอายุความ ๑๐ ป นับต้ังแตวัน
กระทําความผิด อยางไรก็ตาม ความผิดฐานยักยอกเปนความผิดอันยอมความได ผูเสียหายจึงตอง
ดําเนินการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนภายใน ๓ เดือนนับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัว
ผูกระทําความผิด34 หากไมไดรองทุกขภายในกําหนดคดียอมขาดอายุความ 

(2) ความผิดฐานปลอมเอกสาร  
      ความผิดฐานปลอมเอกสาร ความผิดเกี่ ยวกับการปลอมและการแปลง            

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดบัญญัติไววา “ผูใดทําเอกสารปลอมข้ึน
ทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่
แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเช่ือวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้น
กระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
31

ป.อาญา มาตรา ๑ (๑) 
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ป.อาญา มาตรา 356 
33

ป.อาญา มาตรา 95  
34

ป.อาญา มาตรา 96  
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 องคประกอบสําคัญของความผิดฐานปลอมเอกสาร 
  “เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมาย
ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปน
หลักฐานแหงความหมายนั้น35 

  1. มีการกระทําอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 1.1 ทําเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือบางสวนแตสวนหนึ่งสวนใด 

• การปลอมเอกสารไมจําเปนตองมีเอกสารที่แทจริงอยูกอน และไมตองทํา
ใหเหมือนของจริงก็เปนเอกสารปลอมได 

• การทําเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบับอาจทําโดยวิธีถายเอกสารใหเหมือนฉบับ
ที่แทจริงเพื่อใหหลงเช่ือวาเปนเอกสารที่แทจริง โดยไมตองแกไข
เปล่ียนแปลงขอความใหผิดแผกแตกตางไปจากตนฉบับเอกสารที่แทจริงก็ได 

1.2 เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือ 

• การเติมตัดทอนหรือแกไขขอความตองกระทําในเอกสารที่แทจริงเทานั้น
และในขณะไมมีอํานาจที่จะทําได 

• การแกไขตองทําใหขอความหรือความหมายในเอกสารที่แทจริง
เปล่ียนแปลงไป 

1.3 ประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสาร 

• ไมวาจะกระทําในเอกสารที่แทจริงหรือในเอกสารปลอม ก็เปนความผิด
ฐานปลอมเอกสารเชนเดียวกัน 

• การประทับตราปลอม อาจจะเปนตราที่ประทับแทนการลงลายมือช่ือ         
ตราประจําตําแหนงซึ่งแสดงถึงตัวบุคคล ตรานิติบุคคล เปนตน 

• ลายมือช่ือ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๐) หมายความ
รวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเคร่ืองหมายซึ่งบุคคลลงไวแทนลายมือช่ือของตน 

• การลงลายมือช่ือนั้นไมมีกฎหมายใหเซ็นแทนกันได แมจะมอบอํานาจก็
เซ็นแทนกันไมได 

 2. โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

• เพียงแตนาจะเกิดความเสียหายก็เปนความผิดสําเร็จแลว 
 3. ตองเปนการกระทําเพ่ือใหผูหน่ึงผูใดหลงเช่ือวาเปนเอกสารท่ีแทจริง 

• โดยมิไดเจาะจงผูที่ถูกกระทําใหหลงเช่ือไวโดยเฉพาะวาจะตองเปนผูใด 
 4. โดยเจตนา หมายถึง กระทําโดยรูสํานึกและประสงคตอผลในการกระทํานั้น 
 ๕. โดยมีเจตนาพิเศษ กลาวคือเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเช่ือวาเปนเอกสารที่แทจริง 

35
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 มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง ไดบัญญัติวา “ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือ

วัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือช่ือของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําส่ังของผูอื่นนั้น    
ถาไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน   
ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสารตองระวางโทษเชนเดียวกัน” 

 องคประกอบของมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง คือ 
 1. กรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือช่ือของผูอื่น 
 2. โดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําส่ังของผูอื่นนั้น 
 3. กระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือ

ประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร 
 4. โดยเจตนา หมายถึง กระทําโดยรูสํานึกและประสงคตอผลในการกระทํานั้น 
  ความผิดนี้ไมใชการปลอมเอกสารโดยตรง แตกฎหมายใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร 

และใหลงโทษอยางเดียวกับความผิดฐานปลอมเอกสาร 
 สรุปการทําปลอมเอกสาร แบงออกเปน ๒ กรณี 

 กรณีท่ีหน่ึง  
 ทําเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือบางสวน การปลอมลักษณะนี้อาจจะมีเอกสาร     

ที่แทจริงหรือไมก็ได ถาผูกระทําทําข้ึนโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายแลว การกระทํานั้น   
ก็เปนการปลอมเอกสาร เชน ในหนังสือสัญญากูเงิน  นาง ก. ลงลายมือช่ือวาเปน นาง ข. อันเปน
การปลอมลายลายมือช่ือผูอื่นโดยไมมีอํานาจ จึงเปนการปลอมเอกสาร 

 กรณีท่ีสอง 
 เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง        

การปลอมลักษณะนี้ ตองกระทําตอเอกสารที่แทจริง ดังนั้นจึงตองมีเอกสารที่แทจริง และมี
ลักษณะการทําเอกสารที่แทจริงใหผิดไปจากเดิมโดย 

 - การเติมเพิ่มขอความในเอกสารที่แทจริง  เชน  นาง ก. ทําสัญญากูเงิน นาง ข.  
ไปจํานวน ๕๐๐ บาท โดยนาง ก. มอบหนังสือสัญญากูไวกับ นาง ข.  ตอมานาง ข. ไดเติม
ขอความจํานวนเงิน จาก ๕๐๐ บาท เปน ๕๐๐๐ บาท เปนตน 
 - การตัดขอความในเอกสารที่แทจริง เชน ตัดเลขศูนยออก เชน จากจํานวนเงิน 
๔๐๐๐ บาท เปน ๔๐๐ บาท  เปนตน 

 - การแกไขดวยประการใด ๆ เชน การกระทําทุกอยางอันเปนการแกไขขอความใน
เอกสารที่แทจริงใหผิดไปจากขอความเดิม ไมวาจะกระทําโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม เชน ขูดลบขอความ
หรือตัวเลข แกจากเลข 3 เปนเลข ๗  เปนตน 

 หนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหนังสือสัญญาคํ้าประกันนั้น 
ถือไดวาเปนเอกสารสิทธิที่เปนหลักฐานแหงการกอสิทธิ36 คือ เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการ  กอ  
36
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เปล่ียนแลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ หากมีการปลอมหนังสือสัญญากูยืมเงินหรือหนังสือ
สัญญาคํ้าประกัน ผูที่กระทําการปลอมนั้น มีความผิด ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต ๖ เดือน ถึง ๕ ป 
และปรับต้ังแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท37  
ความผิดฐานใชหรืออางเอกสารปลอมหรือเอกสารซึ่งขอความอันเปนเท็จ 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘ ไดบัญญัติไววา “ผูใดใชหรืออางเอกสารอัน
เกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่
นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรานั้น ๆ 

 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารนั้นหรือเปนผูแจงให         
เจาพนักงานจดขอความนั้นเองใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว” 

กรณีการใชหรืออางเอกสารปลอมนั้นตองมีพฤติการณในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายตอผูอื่นดวย ซึ่งถาผูปลอมเปนผูใชเองใหลงโทษฐานผูใชเพียงกระทงเดียว 

การ “ใช” หมายถึงการใชอยางเอกสาร โดยอางหรือแสดงขอความในเอกสารนั้น  
ไมใชเอาเอกสารไปใชอยางอื่น เชน ทําเปนถุงกระดาษใสกลวยทอดหรือใสกาแฟโบราณหรือเอาไว
หอผลไม ซึ่งไมเกี่ยวกับการอางแสดงขอความในเอกสารนั้น 

สรุป 
เอกสารปลอม หมายถึง เอกสารที่กระทําข้ึนโดยบุคคลผูไมมีอํานาจ 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
บุคคลมีอํ านาจหนาที่ห รือไมมีอํ านาจหนาที่ ก็ ได  เชน  นาง ก.  ประธานกรรมการ ฯ               
ออกใบเสร็จรับเงินแก นาง ข. สมาชิกกองทุนฯ ทั้งที่ไมไดมีการชําระหนี้กองทุนฯ กันจริง ๆ 
ใบเสร็จรับเงินจึงเปนเอกสารเท็จ ซึ่งทําโดยนาง ก. ประธานกรรมการ ฯ ผูมีอํานาจหนาที่ในการ
ออกใบเสร็จรับเงิน แตเอกสารที่ออกมีขอความไมตรงกับความจริง เปนตน 

องคประกอบของความผิดฐานนี้ เปนกรณีใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทํา
ความผิด (เอกสารปลอม เอกสารเท็จ) ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 
แมความเสียหายจะยังไมเกิดข้ึนจริง ๆ เพียงแตนาจะเกิดความเสียหายก็เปนความผิดแลว ทั้งนี้
จะตองเปนการใชโดยเจตนา คือกระทําโดยรูสํานึกและประสงคตอผลในการกระทาํนั้น 

 (3) ความผดิฐานเอาไปเสยี หรือทําลายเอกสาร 
    ความผิดฐานเอาไปเสีย หรือทําลายเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๘๘ ไดกําหนดไววา “ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือ       
ไรประโยชน ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอื่น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท”  
37
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 องคประกอบความผิดฐานน้ี ประกอบดวย 
 1. ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน 

• บางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

• จงใจไมคืนเอกสาร เชน กรรมการกองทุนไดเอาเอกสารโครงการหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินหรือหนังสือสัญญาคํ้าประกันของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปเปนเหตุใหไมสามารถติดตามโครงการของสมาชิกกองทุน  
ถือไดวาเปนการกระทําที่นาจะเกิดความเสียหายแกกองทุนพัฒนา  
บทบาทสตรีแลว 

 2. ซึ่งพินัยกรรม หรือเอกสารใดของผูอ่ืน 
 3. ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 
 4. โดยเจตนา 

     “ทําใหเสียทรัพย” หมายความวา การทําใหพินัยกรรมหรือเอกสารเสียรูปไป หรือ
ลบเลือนไป  เชน ขูดลบขอความในเอกสารจนขอความลบเลือนไป 

     “ทําลาย” หมายความวา ทําใหพินัยกรรมหรือเอกสารฉีกขาดหรือสูญส้ินไป 
เชน ฉีกเอกสาร หรือเผาเอกสาร 

    “ซอนเรน” หมายความวา เอาเอกสารไปไวที่อื่นซึ่งไมใชที่พินัยกรรมหรือเอกสาร
อยูเพื่อใหหาไมพบ หรือยากแกการคนหา ซึ่งเปนการกระทําอันเปนการปดบังไมใหพบเห็น 

    “เอาไปเสีย” หมายความวา การกระทําในลักษณะที่นําหรือพาพินัยกรรมหรือ
เอกสารไปจากที่เคยอยู เชน แอบขโมยเอาไป 

    “ทําใหสูญหาย” หมายความวา การทําใหพินัยกรรมหรือเอกสารนั้นไมอาจ     
หาพบได เชน นําพินัยกรรมหรือเอกสารนั้นไปโยนทิ้งลําคลองหรือแมน้ํา เปนตน 

    “ทําใหไรประโยชน” หมายความวา การทําใหพินัยกรรมหรือเอกสารนั้น        
ใชไมไดผล หรือหมดประโยชน เชน เอาน้ํายาลบขอความในพินัยกรรมหรือเอกสารจนใชไมไดผล 

(๔) ความผิดฐานฉอโกง 
                ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 “ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง
ขอความ อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นได
ไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม     
ทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 องคประกอบของความผิดฐานฉอโกง ประกอบดวย 
 1. หลอกลวงดวย 
  1) แสดงขอความอันเปนเท็จ คือ การแสดงขอเท็จจริงที่ไมตรงกับความเปนจริง 

ขอความนั้นไมจําเปนตองเปนเท็จทั้งหมดอาจเปนเท็จเฉพาะบางสวนก็ได ขอสําคัญคือการแสดง 
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ขอความเท็จบางจริงบางนั้น ตองทําใหเขาหลงเช่ือเพราะขอความเท็จนั้น นอกจากนี้การกลาววา
เปนความจริงโดยที่ผูกลาวรูวาอาจเปนจริงหรือไมก็ได ก็ถือวาเปนกลาวเท็จเหมือนกัน 

  2) ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง กลาวคือ การหลอกลวงอาจกระทําได
โดยการปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง เปนการกระทําที่เปนการซอนเรนขอเท็จจริงมิให
คูกรณีไดรู คือ มีขอความจริงอยูและผูกระทําก็ไมไดแสดงขอความนั้นแตอยางใด เพียงแตผูกระทํา
ปกปดขอความจริงบางอยางมิใหอีกฝายหนึ่งรูความจริง ซึ่งเปนผลใหอีกฝายหนึ่งสําคัญผิดได 

 2. ผูอ่ืน  
  ทําใหผูถูกหลอกลวงหลงเช่ือสําคัญผิดไปจากความเปนจริงจนเปนเหตุใหผูถูก

หลอกลวงสมัครใจหรือเต็มใจโอนทรัพยสินให หรือยอมทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิให 
 3. โดยการหลอกลวงดังวาน้ัน 
     การโอนทรัพยสินของผูถูกหลอกลวงอาจเปนการไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูก

หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม กลาวคือไดมีการสงมอบทรัพยสิน หรือมีการทําใหผูถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ โดยเกิดจากความสมัครใจหรือเต็มใจของผูถูก
หลอกลวงที่หลงเช่ืออันเปนผลโดยตรงที่เกิดจากการหลอกลวง 

1) ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม 
 “ทรัพยสิน” หมายความรวมทั้งทรัพย คือวัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง 

ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได38 

 2) ทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ 
  นอกจากการไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามแลว      

ยังกําหนดใหขยายความรับผิดครอบคลุมถึงการทําใหผูถูกหลองลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอนหรือ
ทําลายเอกสารสิทธิดวย39 

 “เอกสารสิทธิ” หมายความวา เอกสารที่ เปนหลักฐานแหงการกอ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ40 

4. โดยเจตนา 
 ความผิดฐานฉอโกงเปนความผิดที่ตองกระทําโดยเจตนา41 กลาวคือ ผูกระทํา

จะตองกระทําโดยรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด และในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น เพราะฉะนั้น ผูกระทําจะตองรับผิด
ในความผิดฐานฉอโกงก็ตอเมื่อผูกระทําไดรูวาขอความที่ตนแสดงนั้นเปนความเท็จและรวมถึงรูวา
ตนเองมีหนาที่ตองเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ แตกลับต้ังใจปกปดขอความนั้นไวดวย และผูกระทํา
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลคือตองการหลอกลวงใหผูถูกหลอกลวงหลงเช่ือ เพื่อใหไดรับโอน
ทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง และสุดทายก็คือกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกหลอกลวง 
38
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5. โดยทุจริต 
 นอกจากผูกระทําความผิดจะตองมีเจตนาหลอกลวงแลว ยังกําหนดใหผูกระทํา

ความผิดตองมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจคือ “โดยทุจริต”42 อีกดวย กลาวคือ เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ดังนั้น ผูหลอกลวงตองมีเจตนา
ใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการกระทําผิดฐานฉอโกง 

 (5) อายุความทางอาญา 
  อายุความ เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อมิใหผูกระทําผิดตองมีชนักติด

หลังไปตลอดชีวิตและเปนการที่เรงรัดคดีใหไดตัวผูกระทําความผิดมาพิจารณาโดยเร็วเนื่องจาก
การปลอยระยะเวลาใหเนิ่นนานไปจะทําใหไมสามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดได     
ซึ่งอายุความคดีอาญาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรรู คือ 

๑. อายุความฟองคดีท่ัวไป    
 “ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด

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 สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 1 เดือนลงมาหรือตองระวางโทษ

อยางอื่น 
 ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนี 

หรือวิกลจริต และศาลส่ังงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลว นับแตวันที่หลบหนีหรือ
วันที่ศาลส่ังงดการพิจารณา ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน” 

๒. อายุความฟองคดีความผิดอันยอมความได  
 ในกรณีความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแต

วันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ” กลาวคือ นอกจากถือตาม
อายุความฟองคดีทั่วไปแลว ยังตองรองทุกขภายใน ๓ เดือน นับแตวันที่รูเร่ืองและรูตัวผูกระทํา
ความผิดดวย 

 การเริ่มนับอายุความ 
 สําหรับทางอาญานั้น อายุความฟองคดีอาญาจะเร่ิมนับอายุความต้ังแตวันที่

กระทําความผิดครบองคประกอบของกฎหมายที่บัญญัติวาเปนความผิด มิใชวันแรกที่มีการกระทํา 
42
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ความผิด ซึ่งในสวนของคดีอาญานั้น จะไมมีอายุความสะดุดหยุดลงและเร่ิมนับใหม

อยางคดีแพง แตหากไดตัวจําเลยมาฟองศาลแลว จําเลยหลบหนีหรือวิกลจริตและศาลส่ังงดการ
พิจารณา     อายุความก็จะเร่ิมนับใหมต้ังแตวันที่จําเลยหลบหนี แตสําหรับกรณีวิกลจริต อายุ
ความเร่ิมนับใหม นับแตวันที่ศาลส่ังงดการพิจารณา 

 การรองทุกขในคดีอาญา 
 “ผูเสียหาย” คือผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย43    

ตองไปแจงความรองทุกขกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ
ตามกฎหมาย ผูเสียหายก็ตองรีบฟองคดีภายในกําหนด ๓ เดือน มิเชนนั้น คดีจะขาดอายุความ 
ฟองเองก็ไมได 

 “การแจงความรองทุกข” หมายถึงการกลาวโทษตอพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจวา มีการกระทําความผิดข้ึน โดยมีเจตนาตองการใหผูกระทําความผิดไดรับโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติไวการกลาวหาตองมีเจตนาใหผูกระทําผิดไดรับโทษ ถาไมมีเจตนาใหผูกระทํา
ความผิดไดรับโทษ ถาไมมีความตองการหรือไมไดแสดงเจตนาใหผูกระทําความผิดรับโทษ ก็ไมถือวา
เปนการแจงความรองทุกข 

 เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนกับกองทุน พัฒนาการจังหวัดในฐานะผูไดรับ      
มอบอํานาจตามคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 468/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
และในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผูไดรับมอบอํานาจ จะตองไปแจงความรองทุกขตามกฎหมาย 
พนักงานสอบสวนจึงจะมีอํานาจสอบสวน และพนักงานอัยการจึงจะมีอํานาจดําเนินคดีให
ผูเสียหายได  

 เม่ือไปแจงความรองทุกข กอนจะลงนามหรือเซ็นช่ือลงในบันทึกประจําวันของ 
เจาพนักงานตํารวจ ตองพิจารณาวามีขอความที่แสดงวาการแจงความรองทุกขมีเจตนาใหผูกระทํา
ความผิดรับโทษ เชนประโยควา “ขอใหดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด” แตถาเปนคดีอาญาแผนดิน เชน 
คดีขัดตอศีลธรรมอันดี ทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง ถือวารัฐเปนผูเสียหาย เชน 
คดีปลอมแปลงเอกสาร ลักทรัพย เหลานี้ หากพบการกระทําความผิด เจาหนาที่ก็สามารถ
ดําเนินการได แมผูเสียหายจะไมไดรองทุกขก็ตาม 

3. กรณีมีการดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกทรัพยและผูกระทําผิดหลบหนี  
 คดีอาญาฐานยักยอกทรัพย เมื่อกองทุนเสียหายแจงความดําเนินคดีอาญาแลว            
ถาผูกระทําผิดหลบหนีจับตัวไมได ตองดําเนินการฟองรองเปนคดีแพงในขอหาหรือความผิดฐาน
ละเมิดและเรียกคาเสียหายไปดวย เพราะหากจับตัวสมาชิกลูกหนี้กระทําผิดไมไดภายใน ๑๐ ป 
ผลคือคดีอาญายอมขาดอายุความ และจะทําใหอายุความทางแพงขาดไปดวย เพราะคดียักยอก
ทรัพยเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา   
43
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 “คดีแพงท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา” หมายถึง “คดีแพงที่ฟองบังคับตามสิทธิเรียกรอง
อันมีมูลฐานความรับผิดเนื่องมาจากการกระทําความผิดทางอาญา” กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือหาก
มูลเหตุของการกระทําผิดอาญาใดทําใหผูกระทํานั้นตองรับผิดในทางแพงดวย ก็จะเรียกคดีแพง
ดังกลาววาเปน “คดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” ตัวอยางเชน  นาง ก. ประธานกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล กระทําการยักยอกเงินที่สมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้คืนกองทุนไป  
นาง ก. มีความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย และขณะเดียวกันก็ถือวาทําละเมิดในทางแพงดวย 
โดยตองคืนทรัพยหรือตองใชราคาทรัพยใหแกกองทุน  คดีละเมิดดังกลาวนี้ถือวาเปน “คดีแพง   
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” ดังนั้น หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไดดําเนินการฟองคดีทางแพง   
ไปดวยแลว สิทธิเรียกรองคาเสียหายในความผิดฐานยักยอกทรัพย จะมีอายุความ ๑๐  ป        
ตามอายุความของกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ถาไมดําเนินการฟองคดีแพงในฐานละเมิดและเรียก
คาเสียหายเพราะการยักยอกนั้นแลว สิทธิฟองคดีแพงยอมขาดอายุความไปพรอมกับคดีอาญา 

4.ขั้นตอนการดําเนินคดีกรณีมีการทุจริตเงินกองทุน (ความผิดฐาน 
   ยักยอกหรือฉอโกง) 
    เมื่อเกิดการทุจริตเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดําเนินการ ดังนี ้
  1. ใหคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/เขต/อําเภอ เรียกผูกระทํา
การยักยอก หรือฉอโกงเงินกองทุนมาเพื่อเจรจาใหนําเงินสวนที่ยักยอก หรือฉอโกงไปนั้นมาชําระคืน
กองทุน ฯ ใหครบจํานวน 
  2. หากผูกระทําการยักยอก หรือฉอโกงเงินกองทุนไมยอมนําเงินมาชําระคืนกองทุน 
ใหคณะทํางานติดตามหนี้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอเร่ืองพรอมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ
ตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาใหมีมติดําเนินคดีกับผูยักยอก หรือ
ฉอโกงเงินกองทุน แลวรายงานใหอธิบดีเพื่อทราบและพิจารณาส่ังการโดยดวน 
  3. เม่ืออธิบดีลงนามรูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิดดังกลาว กรมการ 
พัฒนาชุมชน จะแจงจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อไปแจงความรองทุกขดําเนินคดีภายใน ๓ เดือน 
นับแต วันที่อ ธิบดีลงนามในบันทึกเสนอเ ร่ืองดังกลาว ตามคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน                
ที่ 468/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60  
    4. การดําเนินคดียักยอก หรือฉอโกง ใหดําเนินคดีเปน “คดีแพงท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
คดีอาญา”  
    5. ภายหลังแจงความรองทุกขแลวใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามความคืบหนาแหงคดีอยางตอเนื่อง และรายงานผลใหอธิบดี
ทราบเปนระยะ 
    ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติในการทํางานเพื่อรักษาประโยชนของทางราชการและปองกันความรับผิดของ 
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เจาหนาที่อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทราบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 หน้ีเกิดจากการทุจริตเงินกองทุน 

ยักยอก ฉอโกง 

๑. เรียกผูกระทําการทุจริตมาเจรจาใหนําเงินท่ีทุจริตมาคืนจนครบ

จํานวนพรอมดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 7.5 นับแตเอาเงินไป 

๒. สล.อกส.จ./สล.อกส.กทม.จัดประชุมเพื่อมีมติดําเนินคดี 
กรณีผูทุจริตไมคืนเงิน 

๓.รายงานการทุจริตตออธิบดี เพื่อทราบและสั่งการดําเนินคดี 

๔. สพจ./สกส. รวบรวมเอกสารและรีบแจงความรองทุกขภายใน 

๓ เดือนนับแต อพช. รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําผิด 

๕.ฟองรองดําเนินคดีเปน “คดีแพงเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา” 

๖.รายงานผลการดําเนินคดีให อพช.ทราบ เปนระยะ 



 
 
 
 

บทท่ี ๓  

การดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ ๓  

การดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษา 
  

 เมื่อศาลพิพากษาคดีแลวใหจําเลยชําระหนี้แกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลจะออก     
คําบังคับกําหนดวิธีการที่จะปฏิบัติตามคําบังคับใหแกกองทุนตามคําพิพากษา แตถาในวัน
พิพากษาลูกหนี้อยูในศาลดวย ศาลจะส่ังใหลูกหนี้ลงลายมือช่ือรับทราบคําพิพากษานั้นไวเลย ซึ่ง
คําบังคับคดีจะมีการกําหนดใหชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดชําระหนี้แลว ตองมี
การยึดหรืออายัดทรัพยสิน หากครบกําหนดลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหแกกองทุน เจาหนาที่ ผู
ประสานงานคดีตองยื่นคําขอตอศาลใหศาลออก  หมายบังคับคดี ศาลก็จะมีการออกหมายบังคับ
คดีและแจงไปยังเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อแตงต้ัง      เจาพนักงานบังคับคดีเปนผูยึดหรืออายัด
ทรัพยหรือจับลูกหนี้ แตหากลูกหนี้อุทธรณคําพิพากษาและยื่นคํารองเพื่อขอทุเลาการบังคับคดี
เพื่อรอใหศาลบังคับคดีไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษายืนตามศาลช้ันตน หากศาลอนุญาตใหทุเลา 
ลูกหนี้จะตองนําหลักประกันวางตอศาล แตหลักประกันตองเพียงพอตอจํานวนเงินที่ลูกหนี้ตอง
ชดใชกองทุน 

๑. การบังคับคดี 
 เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษามิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหเจาหนาที่ผูประสานงานคดีรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดภายใน 
๑๐ ปนับแตวันที่มีคําพิพากษา หรือคําส่ังโดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังถึงที่สุด หากฝายที่ชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมดําเนินการบังคับคดีภายในกําหนดก็
จะไมสามารถ บังคับคดีเอากับฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได ทั้งนี้เปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑ แตกอนที่จะทําการบังคับคดีไดนั้น กฎหมายก็ไดให
โอกาสกับฝายที่แพคดี หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดทําการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลดวย
ตัวเองเสียกอน โดยการแจงหรือสงคําพิพากษาของศาล พรอมกําหนดระยะเวลาในการที่จะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบเสียกอน 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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ลงช่ือรับทราบ กฎหมายก็ถือวาฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดทราบคําบังคับตาม
กฎหมายแลว 
  (๒) กรณีที่ฝายแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดไปศาล กรณีนี้จะเห็นได
วาฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษายังไมทราบวาศาลไดมีคําพิพากษาวาอยางไร และไมรูวา
จะตองปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลภายในกี่วัน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของฝายที่ชนะคดีหรือ
เจาหนี้ตามคําพิพากษา ที่จะตองไปรองขอตอศาลใหสงคําบังคับเปนหนังสือ แจงไปยังฝายที่แพคดี
หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อใหทราบเสียกอน 
  ระยะเวลาที่กําหนดใหฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองปฏิบัติตามนั้น 
หากเปนคดีมโนสาเร ซึ่งเปนคดีเล็กนอย ศาลมักจะกําหนดเอาไวไมเกิน ๑๕ วัน แตหากเปนคดี
ทั่วไปนอกจากนี้ ศาลมักจะกําหนดเอาไวประมาณ ๓๐ วัน 
  การแจงคําบังคับใหกับฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น เปนข้ันตอนแรกที่
ฝาย  ผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองทํา หากเพิกเฉยไมยอมแจงคําบังคับใหกับอีก
ฝายทราบผลคือ ฝายผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษา ก็จะไมสามารถบังคับคดีเอากับฝายที่
แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได จนกวาจะไดทําตามข้ันตอนของกฎหมายตามลําดับเสียกอน 
 
 
 



 

ตัวอยางคําแถลงขอออกคําบังคับ 
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๒. หมายบังคับคดี 
  หมายบังคับคดี คือ คําส่ังของศาลที่ต้ังเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือ
พนักงานอื่นเปนเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
หมายบังคับคดีแตกตางจากคําบังคับ คําบังคับเปนคําส่ังศาลถึงตัวลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง สวนหมายบังคับคดีเปนคําส่ังของศาลที่มีไปถึงเจาหนักงานบังคับคดีให
ดําเนินการบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา คําบังคับกับหมายบังคับเปนข้ันตอนการบังคับคดีที่
กฎหมายกําหนดไวเปนลําดับ กลาวคือ เมื่อศาลพิพากษาแลวศาลก็จะตองออกคําบังคับกําหนด
ระยะเวลาใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา ปฏิบัติตามคําพิพากษา และเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม
ปฏิบัติตามคําบังคับ ศาลจึงจะออกหมายบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีตอไป เวนแตเปนกรณีที่
ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาผิดนัดชําระหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอศาลออกหมายบังคับ
คดีไดโดยไมจําเปนตองขอออกคําบังคับกอน 

(๑)  เหตุที่ตองขอใหมีการบังคับคดี 
  เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว ถาผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจึงตองมีการบังคับคดี ดังนั้น การบังคับ
คดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง จึงเปนวิธีการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
ในกรณีที่ผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ทั้งนี้ เพื่อใหคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนผลใหผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับสิทธิตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ัง ซึ่งการบังคับคดีจะกระทํานอกเหนือหรือผิดไปจากคําพิพากษาหรือคําส่ังมิได 
หากมีการบังคับนอกเหนือไปจากคําพิพากษาหรือคําส่ัง ศาลอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนการบังคับคดีที่
ไดดําเนินการไปแลวได 
 การบังคับคดีนั้นมีข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดเอาไวอยางชัดเจน ดังนั้น 
ฝายที่ ชนะคดีจะเขาไปบังคับใหฝายที่แพคดีปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลดวยตัวเอง
ไมได การดําเนินการตางๆ นั้นจะตองดําเนินการผานเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ ซึ่งก็คือ 
“เจาพนักงานบังคับคดี” เทานั้น 
 การบังคับคดีกับฝายที่แพคดีนั้น สามารถทําไดหลายกรณี แตจะทําไดอยางไร แค
ไหน ตองกลับไปดูคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนหลักวา ไดใหฝายที่แพคดีทําอะไรบาง เชน 
หากศาลมี คําพิพากษาใหฝายที่แพคดีใชหนี้เปนเงินใหกับฝายที่ชนะคดี หากปรากฏวาภายหลัง
ฝายที่แพคดีไมยอมทําตามที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเอาไว การบังคับคดีนั้นก็จะเปนการบังคับ
คดีเอากับทรัพยสินตางๆ ของฝายที่แพคดี เชน การอายัดเงินเดือน การอายัดเงินฝากในธนาคาร 
การยึดเอาที่ดิน ยึดบาน ยึดรถยนตมาขายทอดตลาด เพื่อเอาเงินที่ขายไดนั้นมาชําระหนี้ใหกับฝาย
ที่ชนะคดี เปนตน  
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 (๒) การออกหมายบังคับคดี 
 เนื่องจากหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้ที่ศาลรับรองและรับจะบังคับให แตการ
ดําเนินการบังคับคดีเปนสิทธิของเจาหนี้ตามคําพิพากษา ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๗๕ จึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่ตองขอใหออกหมาย
บังคับคดี ซึ่งหากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมขอศาลก็จะไมออกหมายบังคับคดีให 
    เมื่อฝายที่แพคดีไดรับแจงคําบังคับจากศาล หรือไดไปศาลและทราบคําพิพากษา
และ   คําบังคับจากศาลแลว ปรากฏวาภายหลังผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษายังไมไดปฏิบัติ
ตามแตอยางใด ดังนั้นในข้ันตอนตอไป ก็คือ การไปยื่นคํารองตอศาลขอใหออกหมายบังคับคดี 
หรือเรียกวา “หมายต้ังเจาพนักงานบังคับคดี” 
    การออกหมายบังคับคดีเปนเร่ืองของศาลกับเจาพนักงานบังคับคดี โดยศาลจะทํา
การแตงต้ังเจาพนักงานบังคับคดี ใหมีอํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่
จะรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษา และมีอํานาจที่จะทําการ ยึด อายัด และยึดถือ 
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา รวมตลอดถึงการเอาทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ออกขาย
ทอดตลาดแลวนําเงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา 
   การออกหมายบังคับคดี ศาลไมสามารถที่จะออกใหเองโดยพลการได ดังนั้น จึง
เปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่จะตองตรวจสอบวาครบกําหนดระยะเวลาที่จะตองให
ลูกหนี้ปฏิบัติตาม  คําพิพากษาแลวหรือยัง หากครบกําหนดแลวลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติ
ตาม เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองไปยื่นคําขอใหศาลออกหมายบังคับคดี ซึ่งการยื่นคําขอ
ดังกลาวจะตองทําตามแบบฟอรมของศาล โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้ 

๑) รายละเอียดของคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ที่จะขอใหมีการบังคับคดี 
๒) จํานวนเงิน หรือจํานวนที่ยังไมไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา 
๓) วิธีการที่จะบังคับคดีเอากับฝายที่แพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

  เม่ือศาลไดตรวจสอบรายละเอียดแลวเห็นวาคําขอที่ยื่นมานั้นมีรายละเอียด
ครบถวนถูกตอง และระยะเวลาที่ศาลไดกําหนดใหลูกหนี้ปฏิบัติตามคําพิพากษาไดครบกําหนด
แลว ศาลก็จะออกหมายบังคับคดีตามข้ันตอน โดยศาลจะทําหมายบังคับคดีเปนหนังสือและสงไป
ยังสํานักงานบังคับคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลนั้น เพื่อทําการแตงต้ังเจาพนักงานบังคับคดีเปน
ตัวแทนของเจาหนี้ ที่จะทําการบังคับคดีในข้ันตอนตอไป เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหมาย
แตงต้ังจากศาลพรอมทั้งสํานวนคดีไวแลว ก็จะลงหมายเลขรับไว สวนการบังคับคดีในข้ันตอไปก็
เปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่จะตองประสานงานกับเจาพนักงานบังคับคดีในการบังคับ
คดีตอไป 
 



 

ตัวอยางคําขอออกหมายบังคับคดี 
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๓. การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพื่อทําการบังคับคดี 
  การจะทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดนั้น เบ้ืองตนเจาหนี้ตาม   
คําพิพากษาจะตองรูเสียกอนวา จะทําการบังคับคดีเอากับอะไรจากลูกหนี้ ถารูก็ไมใชปญหาเพราะ
เจาหนี้จะสามารถดําเนินการบังคับคดีตอไปไดทันที โดยการไปติดตอเจาพนักงานบังคับคดี      
เพื่อยื่นคํารองขอต้ังเร่ืองเพื่อทําการบังคับคดี แตถาหากเจาหนี้ไมรูวาจะบังคับเอากับอะไรจาก
ลูกหนี้ หรือไมรูวาลูกหนี้มีทรัพยสินหรือมีเงินรายไดอะไรบาง จึงเปนหนาที่ของฝายเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาที่จะตองไปทําการสืบหาทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหได 
  การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถ
สืบหาไดดวยตนเองโดยการไปสอบถามจากเพื่อบาน หรือไปขอตรวจสอบจากหนวยงานราชการ   
ที่เกี่ยวของ เชน ไปที่สํานักงานที่ดินเพื่อขอตรวจสอบการเปนเจาของที่ ดิน หรือไปที่ขนสง        
เพื่อตรวจสอบการเปนเจาของรถยนตหรือรถจักรยานยนต เปนตน หรือหากเจาหนี้ไมสะดวกที่จะ
ทําดวยตัวเองสามารถไปวาจางนักสืบหรือทนายความใหมาสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้แทนได 

๔. การยึดทรัพยสิน 
  การยึดทรัพยสิน คือ การเอาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวในความ
ดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายใหบรรลุผลตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลในการบังคับคดียึดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองเปน
ผูนํายึด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๘๓ วรรคแรก บัญญัติวา เจา
พนักงานบังคับคดีจะยึดหรืออายัดหรือขายเฉพาะบรรดาทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวา
เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา การยึดทรัพยสินเปนหนาที่ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองสืบให
ทราบวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพยสินอะไรบาง อยูที่ไหน ผูใดครอบครองทรัพยสินนั้น ซึ่งหาก
ทรัพยสินนั้นเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษายอมนํายึดได 
  สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดที่ลูกหนี้เปนเจาของ หรือมีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินนั้น เชน  

• หากปรากฏทางทะเบียนราษฎรวาลูกหนี้เปนเจาของบาน ทรัพยสินทุกอยางที ่
อยูในบานของลูกหนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธ์ิยึดไดทุกส่ิง แตทั้งนี้หาม   
มิใหยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาที่พอจะชําระหนี้ใหแก 
เจาหนี ้

อสังหาริมทรัพย การยึดอสังหาริมทรัพย ณ ที่ทําการ เชน ที่ดินวางเปลา ที่ดิน 
พรอมส่ิงปลูกสราง คอนโด หองชุด เปนตน 

ทรัพยสินท่ียึดไมได  

• เคร่ืองนุงหมหลับนอน เคร่ืองใชในครัวเรือน เคร่ืองใชสอยสวนตัว ประมาณ 
รวมกันราคาไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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• เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่จําเปนในการเล้ียงชีพหรือประกอบวิชาชีพ ประมาณ 
รวมกันราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

• ทรัพยสินที่โอนไมไดตามกฎหมาย 
 

๕. การอายัดทรัพย 
  เปนวิธีการบังคับคดีรูปแบบหนึ่งไมใชการบังคับกับทรัพยสินที่มีอยูในความ
ครอบครองของลูกหนี้โดยตรงเปนการบังคับกับสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
เปนการส่ังบุคคลภายนอกมิใหชําระหนี้แกลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตใหชําระแกเจาพนักงานบังคับ
คดีแทน บังคับกับสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ที่มีตอบุคคลภายนอก ส่ังบุคคลภายนอกมิใหชําระหนี้
ใหแกลูกหนี้แตใหชําระแกเจาพนักงานบังคับคดีแทน ส่ังหามลูกหนี้จําหนายหรือโอนสิทธิเรียกรองนั้น  
  สิทธิเรียกรองของลูกหน้ีตามคําพิพากษาท่ีอายัดได 

• เงินเดือน คาจาง หรือรายไดอื่นที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปน 
รายเดือน อายัดรอยละ ๓๐ (แตทั้งนี้ เงินสวนที่ไมไดอายัดตองคงเหลือไมนอย
กวา ๑๐,๐๐๐ บาท) 

• โบนัส อายัดรอยละ ๕๐ 

• เงินที่ตอบแทนกรณีออกจากงาน 

• เงินตอบแทนจากการทํางานเปนช่ัวคราว อายัดรอยละ ๓๐ 

• เงินฝากในบัญชีสถาบันการเงิน 

• เงินปนผลหุน 

• คาเชาทรัพยสิน 

• คางวดงานตามสัญญาจางงาน 
  สิทธิเรียกรองของลูกหน้ีท่ีอายัดไมได 

• เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ  

• เบ้ียหวัด หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือ
ลูกจางในหนวยงานราชการ* ยกเวน กรณีที่กฎหมายกําหนดไวเปนการ
เฉพาะ* 

• เงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวยงานราชการไดจายใหแกคูสมรส 
หรือญาติที่ยังมีชีวิตของขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยงาน
ราชการ 

• เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอื่นในลักษณะ 
เดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนทํางาน ที่นายจางจายเปนจํานวน 
รวมกันไมเกินเดือนละ2๐,๐๐๐ บาท หรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 
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• เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

• เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

• คารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิไดรับจากสํานักงานประกันสังคม 

• เงินตามสัญญากูยืมของลูกหนี้ 

• เงินที่ลูกหนี้มีสิทธิไดรับจากสถานทูต 

• สิทธิเรียกรองซึ่งยังไมแนนอนวาลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับหรือไม 

๖. ระยะเวลาการบังคับคดี 
  ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตาม         
คําพิพากษา หรือคําส่ังของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะคดี (เจาหนี้
ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นได ภายในสิบป นับแต
วันมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 
 ทั้งนี้มีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 30)    
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง  และวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ัง เพื่อลดข้ันตอนการบังคับคดี และลดการประวิงคดี อันจะสงผลใหการบังคับคดีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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สรุปการบังคดีตามกฎหมายใหม 
ทรัพยสินท่ีไมสามารถยึด หรืออายัดได 

ตาม พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 30)  พ.ศ. 2560 
ทรัพยสิน เงิน 

1 .เคร่ืองนุงหม เคร่ืองใชในครัวเรือน เคร่ืองใช 
    สอยสวนตัวที่มีราคาประมาณรวมกันไมเกิน 
    ประเภทละ 20,000 บาท 
 

1. เบ้ียเล้ียงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว 

2. สัตว ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชประกอบอาชีพ 
    หรือวิชาชีพที่จําเปนในการเล้ียงชีพของลูกหนี้ที ่
    มีราคาประมาณรวมกันไมเกนิ 100,000 บาท 
 

2. เงินรายไดเปนคราว ๆ ซึง่บุคคลภายนอกได  
    ยกใหเพื่อเล้ียงชีพจํานวนไมเกินเดือนละ  
    20,000 บาท 

3. สัตว ส่ิงของ เคร่ืองใช และอุปกรณที่จําเปน 
    ตองใชทําหนาที่ชวยเหลือหรือแทนอวัยวะของ 
    ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

3. เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบ้ียหวัด 
    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
ต้ังแต 5 ปข้ึนไป และเพื่อใหการบริหารจัดการหนี้คางชําระ เปนกระบวนการบริหารจัดการและ
ติดตามหนี้ สําหรับปองกันและแกไขปญหาหนี้คางชําระอยางเปนระบบ เห็นควรดําเนินการ
เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การสํารวจจัดเก็บขอมูล และทําทะเบียนสมาชิกลูกหนี้คางชําระในพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ แยกประเภทหนี้คางชําระโดยใชสัญลักษณแทน  

2. วิเคราะหสภาพหน้ีคางชําระแตละสัญญา ที่มีปญหาตามสัญลักษณสี แลวคํานวณ
ยอดเงินรวมที่คางชําระทั้งหมด ไดแก จํานวนเงินตนและดอกเบ้ียตามสัญญา และหากสัญญา
กําหนดวันชําระหนี้ระบุตามวันแหงปฏิทิน เมื่อเลยกําหนดวันดังกลาวและสมาชิกลูกหนี้ยังไมมา
ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมครบ สมาชิกลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดเมื่อพนกําหนดวันที่ดังกลาว  จํานวน
เงินยอดเงินรวมนอกจากเงินตน ดอกเบ้ียตามสัญญาแลว ยังตองคิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 
7.5 ตอปของเงินตนที่ลูกหนี้คางชําระดวย  ทั้งนี้หากสัญญากําหนดไวเปนเบ้ียปรับตองคิดคํานวณ
ตามที่กําหนดอัตราเบ้ียปรับไว 

 สําหรับสัญญาที่ไมไดกําหนดวันที่ชําระหนี้ตามวันแหงปฏิทินไว เมื่อคํานวณจํานวน
เงินตนและดอกเบ้ียตามสัญญาที่คางชําระทั้งหมดแลว ตองทําหนังสือแจงทวงถามหนี้สมาชิก
ลูกหนี้แตละราย เพื่อใหนําเงินมาชําระหนี้ตามจํานวนและกําหนดเวลาที่แจง หากเปนสัญญาที่มี
ทั้งผูกูและผูคํ้าประกัน ใหแจงผูกูกอนเมื่อผูกูละเลยไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตองตาม
กําหนดเวลา สมาชิกลูกหนี้ผูกูเงินตกเปนผูผิดนัด จากนั้นจึงทําหนังสือแจงทวงถามหนี้ผูคํ้าประกัน
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ผิดนัด 

3. ผลการแจงหนังสือทวงถามหน้ีหรือแจงเตือน มี 3 ประการ คือ 1) สมาชิกลูกหนี้
ติดตอขอชําระหนี้ ซึ่งอาจเปนการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน เปนกรณีกองทุนไดเงินชดใชหนี้
ทันทีภายหลังมีหนังสือทวงถามหรือแจงเตือน 2) สมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือเพิกเฉยหรือไมพบ
ตัวสมาชิกลูกหนี้ 3) สมาชิกลูกหนี้ขอผอนผันการชําระหนี้โดยทําหนังสือรับสภาพหนี้ หรือปรับ
โครงสรางหนี้โดยทําบันทึกขอตกลงทายสัญญาหรือแนบทายสัญญา เปนตน 

๔. ผลของการชําระหน้ีหมดเปนผลใหหน้ีเปนอันระงับ  แตหนี้นั้นจะตองมีการชําระ
คืนจนครบถวนทั้งเงินตน ดอกเบ้ียตามสัญญา และกรณีสมาชิกลูกหนี้ผิดนัดตองคํานวณดอกเบ้ีย
ผิดนัด/เบ้ียปรับดวย แตถาเห็นวาเบ้ียปรับสูงเกินตองเสนอตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติงดเวนหรือลดจํานวนเบ้ียปรับลง  

5. ผลการชําระหน้ีบางสวน ทําใหหนี้ไมระงับ โดยขอกฎหมายการชําระหนี้บางสวนให
ถือวาสมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้ในสวนดอกเบ้ีย เมื่อดอกเบ้ียถูกชําระหมดแลวจึงนําไปหักเงินตน   
เมื่อหนี้คางชําระหนี้เหลือจํานวนเทาใดตองแจงใหสมาชิกลูกหนี้ทราบ จํานวนหนี้คางชําระสวนที่ 
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เหลือหากยืดเวลาการชําระหนี้ออกไปตองคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป  
ซึ่งคิดจากยอดเงินตนที่คางชําระ สวนจะคิดดอกเบ้ียในสวนของดอกเบ้ียคางชําระนั้น ตองคาง
ชําระดอกเบ้ียนั้นครบหนึ่งปและตองทําหนังสือตกลงกันกอนจึงจะคิดดอกเบ้ียของดอกเบ้ียคาง
ชําระในจํานวนนั้นได  ซึ่งจํานวนหนี้คางชําระในสวนที่สมาชิกลูกหนี้ยังไมจายนั้น สมาชิกลูกหนี้
อาจจะขอผอนเปนรายเดือน รายป หรือกําหนดเปนชําระหนี้ภายในเดือนนั้น วันที่นั้น แลวแต   
ตกลงกัน ทั้งนี้ ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันที่สมาชิกลูกหนี้ชําระหนี้บางสวน  แตภายหลังหนี้ถึง
กําหนดชําระแลวหากสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามที่ตกลงกันไว ถือวาสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้
หรือเพิกเฉยการชําระหนี้ตองดําเนินคดีตามกฎหมาย 

6. ผลของสมาชิกลูกหน้ีไมชําระหน้ีหรือเพิกเฉยการชําระหน้ี ใหรวบรวมเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของสมาชิกลูกหนี้ทําเร่ืองเสนอตอคณะอนุกรรมการอําเภอเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบเพื่อดําเนินคดี แลวเสนอเร่ืองตอไปยังคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร      
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินคดี  ซึ่งความเห็นของคณะอนุกรรมการอําเภอ/จังหวัด อาจมี
ความเห็นอื่นกอนที่จะเห็นชอบหรืออนุมัติใหดําเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกลูกหนี้ก็ได เชน   
ใหมีการแจงเตือนสมาชิกลูกหนี้อีกคร้ังหนึ่ง หรือใหนํามติของคณะอนุกรรมการอําเภอไปแจงตอ
สมาชิกลูกหนี้  เปนตน เมื่อสมาชิกลูกหนี้ยังเพิกเฉยใหนําเร่ืองเสนอตอคณะอนุกรรมการจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหนี้ตามกฎหมาย 

7. ผลกรณีไมพบสมาชิกลูกหน้ี อาจมีการสอบถามไปยังผูนําทองที่ที่สมาชิกลูกหนี ้    
มีภูมิลําเนาอยู เพื่อยืนยันขอเท็จจริง สวนผลของสัญญาสมาชิกลูกหนี้ที่ เหลืออยูยังคงตอง
รับผิดชอบตอหนี้คางชําระทั้งหมด ดังนั้น ตองมีหนังสือทวงถามหรือแจงเตือนใหสมาชิกลูกหนี้
ทราบจํานวนหนี้คางชําระพรอมทั้งกําหนดเวลาที่ตองชําระ หากไมยอมชําระหนี้หรือเพิกเฉยให
ดําเนินการ เชนเดียวกับกรณีสมาชิกลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือเพิกเฉยการชําระหนี้ 

8. ผลของการท่ีสมาชิกลูกหน้ีขอผอนผันการชําระหน้ี เปนกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ไมมี
เงินชําระหนี้ภายหลังทวงถามหรือแจงเตือน แตสมาชิกลูกหนี้ยังประสงคของชําระหนี้โดยขอผอน
ผันการชําระหนี้ การผอนผันการชําระหนี้คางชําระตามสัญญาป 2556 ไมควรใหระยะเวลา
ยาวนานเกินไป  โดยปกติการชําระหนี้คางชําระงวดแรกไมควรเกินสามเดือนนับแตวันที่ขอผอนผัน 
และการชําระหนี้คางชําระคืนใหกับกองทุนทั้งหมดไมควรเกินระยะเวลา 1 ป นับแตขอผอนผัน
การชําระหนี้ การขอผอนผันตองทําเปนหนังสือหรือขอตกลงและลงลายมือช่ือผูที่เกี่ยวของทุกคน 
ไดแก สมาชิกผูกู  ผูคํ้าประกัน ทั้งนี้ สมาชิกลูกหนี้ตองชําระหนี้ในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดรอยละ 7.5 
บาทตอปของเงินตน จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน 

9. การขอผอนผันการชําระหน้ีในกรณีท่ีมีการทําหนังสือรับสภาพหน้ี ทําไดกับหนี้ตาม
สัญญา และมีผลทําใหหนี้ตามสัญญามีอายุความสะดุดหยุดลง การทําหนังสือรับสภาพหนี้จึง
เหมาะกับสัญญาป 2556 ที่อายุความดําเนินคดีใกลหมด การทําหนังสือรับสภาพหนี้ควร
กําหนดเวลาผอนชําระหนี้ใหชัดเจนวาจะผอนชําระกี่งวด แตตองผอนชําระหนี้คางชําระใหแลว
เสร็จไมเกิน 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหนี้ตาม 
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หนังสือรับสภาพหนี้สมาชิกลูกหนี้ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป ของ
เงินตนที่คางชําระ 

10. การขอผอนผันการชําระหน้ีในกรณีการปรับโครงสรางหน้ีใหกับสมาชิกลูกหน้ี 
ตองเปนกรณีหนี้คางชําระอันเกิดจากการดําเนินงานตามโครงการของสมาชิกที่ไมประสบ
ความสําเร็จ การปรับโครงสรางหนี้ไมควรใชกับกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ที่ไมปฏิบัติตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน กลาวคือ เมื่อรับเงินกูแลวนไปแบงกัน การผอนชําระหนี้กรณีปรับโครงสราง
หนี้ตองกําหนดงวดใหชัดเจนโดยความรวมมือตามขอตกลงทั้งสองฝาย และควรชําระใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 5 ป  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้สมาชิกลูกหนี้ตองเสีย
ดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนที่คางชําระ 

11. การดําเนินคดีกับสมาชิกลูกหน้ีคางชําระตามที่คณะอนุกรรมการจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร อนุมัติใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารหลักฐาน
สงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดี พรอมทั้งแตงต้ังเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนผูประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ 

12. ใหจัดทําขอมูลสมาชิกลูกหน้ีคางชําระหน้ีของกองทุนไวเพื่อประกอบการพิจารณา
ใหสิทธิใด ๆ ที่ทางราชการใหการสนับสนุน โดยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไมมีหนี้คาง
ชําระหรือไดชําระคืนเงินจนครบถวนแลว ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณากอนสมาชิกที่ยังเปนหนี้
คางชําระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของ 
1. ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี ้
 (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
รองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 
 มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หกเดือนถึงหาป และปรับต้ังแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา 341 ผู ใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ        
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 
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2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 มาตรา 138 ทรัพยสิน หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและ
อาจถือเอาได 
 มาตรา 193/3 วรรค 2 ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวัน
แรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเร่ิมการในวันนั้นเองต้ังแตเวลาที่ถือไดวาเปนเวลา
เร่ิมตนทําการงานกันตามประเพณี 
 มาตรา 193/9  สิทธิเรียกรองใด ๆ ถามิไดใชบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ 
 มาตรา ๑๙๓/๑๒ อายุความใหเร่ิมนับแตขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองไดเปนตนไป    
ถาเปนสิทธิเรียกรองใหงดเวนกระทําการอยางใด ใหเร่ิมนับแตเวลาแรกที่ฝาฝนกระทําการนั้น 
 มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้  ชําระหนี้ใหบางสวน 
ชําระดอกเบ้ีย ใหประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง  
 (๒) เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อต้ังหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
 (๓) เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
 (๔) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
 (๕) เจาหนี้ไดกระทําอื่นใดอันมีผลอยางเดียวกันกับการฟองคดี  
 มาตรา 193/15  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขา 
ในอายุความ 
 เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงส้ินสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมต้ังแตเวลานั้น 
มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายหรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ          
ใหมีกําหนดสิบป 
 มาตรา 193/33 (๒)  เงินที่ตองชําระเพื่อผอนทุนคืนเปนงวด ๆ 
 มาตรา 204 ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลวและภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้
แลวลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซรลูกหนี้ไดช่ือวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
 ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทินและลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร 
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตอง
บอกกลาวลวงหนา กอนการชําระหนี้ซึ่งกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่
ไดบอกกลาว 
 มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนี้อันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหนี้ได ช่ือวาผิดนัดมาแต เวลา            
ที่ทําละเมิด 
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 มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป 
ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสง
ดอกเบ้ียตอไปตามนั้น 
 ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขา
เสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผู
นั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
 มาตรา 850 อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝาย
ระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน 
 มาตรา 851 อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง
ใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะ
ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
 มาตรา 852 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ยอมทําใหการเรียกรอง       
ซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงบัส้ินไปและทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญาร้ันวาเปน
ของตน 
 มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผูตาย
ไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมาย
หรือวาโดนสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 
 มาตรา 1601 ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน 
 มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 1630 
วรรค 2 แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังด่ังตอไปนี้  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. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 มาตรา  2 ในประมวลกฎหมายนี ้ 
 (1) "ศาล" หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษาซึ่งมีอํานาจทําการอันเกี่ยวกับ
คดีอาญา  
 (2) "ผูตองหา" หมายความถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟอง       
ตอศาล 
 (3) "จําเลย" หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด  
 (4) "ผูเสียหาย" หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิด   
ฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนไดด่ังบัญญัติไวในมาตรา 4 , 5 และ 6  
 (5) "พนักงานอัยการ" หมายความถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล  ทั้งนี้
จะเปนขาราชการในกรมอัยการ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได  
 (6) "พนักงานสอบสวน" หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่
ทําการสอบสวน  
 (7) "คํารองทุกข" หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติ
แหง ประมวล กฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดข้ึนจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตามซึ่งกระทํา
ใหเกิดความเสียหายแก ผูเสียหายและการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทํา
ความผิดไดรับโทษ  
 (8) "คํากลาวโทษ" หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหายไดกลาวหาตอ        
เจาหนาที่วา  มีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดีไดกระทําความผิดอยางหนึ่งข้ึน  
 (9) "หมายอาญา" หมายความถึง หนังสือบงการซึ่งออกตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ส่ังให เจาหนาที่ทําการจับ ขังจําคุก หรือปลอยผูตองหาจําเลยหรือนักโทษหรือใหทํา
การคน รวมทั้งสําเนาหมายเชนนี้ อันไดรับรองวาถูกตองและคําบอกกลาวทางโทรเลขวาไดออก
หมายจับแลวด่ังที่บัญญัติไวในมาตรา 77  
 (10) "การสืบสวน" หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน  ซึ่งพนักงานฝาย  
ปกครองหรือ ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของ
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. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 มาตรา ๕๕ เมื่อมีขอโตแยงเกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมาย
แพงหรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มี
เขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้ 
 มาตรา 271 ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิได
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ 
(เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําส่ังนั้นไดภายในสิบป
นับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 
 

๕. พระราชบญัญตัิองคกรอัยการและพนกังานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มาตรา ๑๔ พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๓) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของ
รัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค ในศาลหรือใน
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปน
อํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

6. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยหลกัเกณฑการปฏบิตัิเกี่ยวกบั
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
      ขอ 8 เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงานของรัฐ
แหงนั้นมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น          
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึน
คณะหนึ่ง โดยไมชักชาเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหม
ทดแทนผูนั้นตองชดใช 
 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกินหาคน โดยแตงต้ังจากเจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร 
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 กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดวาในกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนมีมูลคาเสียหาย
ต้ังแตจํานวนเทาใด จะใหมีผูแทนของหนวยงานของรัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ในการแตงต้ังคณะกรรมการ ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของ
คณะกรรมการไวดวย  
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ตัวอยางการดําเนินคดี 

 
เร่ือง การดําเนินการ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

คดีอาญา 

๑. มูลคดี  ประธาน คกส.ต.ปลอมเอกสาร 
และใชหรืออางเอกสารสิทธิปลอม และนํา
เงินท่ีสมาชิกไดรับอนุมัติไปใชสวนตัว 
ตัวอยาง นาง ก. ประธาน คกส.ต. ข. 
ปลอมเอกสารโครงการ สัญญากูยืมเงิน 
และใชหรืออางเอกสารสิทธิปลอม และนํา
เงินของสมาชิกท่ีไดรับการอนุมัติ ไมไดโอน
เงินเขาบัญชีของสมาชิกแตกลับนําเงินไป
ใชสวนตัว จํานวน ๒ กลุม เงิน ๑๐๔,๐๐๐ 
บาท ปจจุบันนาง ก.ไดโอนเงินคืนใหกับ
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดแลวเปนเงินตน 104,000 บาท 
ดอกเบ้ียผิดนัดในกรณีละเมิดตอกองทุน 
26,678 บาท 
 

๒. มูลคดี ประธาน คกส.ต.ยักยอกเงินท่ี
สมาชิกมาชําระคืน และทําหนังสือรับ
สภาพหนี้ 
ตัวอยาง นางคํามูล. ประธาน คกส.ต. 
มุกดาหาร เมื่ อครบกําหนดชําระหนี้ 
สมาชิกนําเงินสดมาชําระคืนกับนางคํามูล 
แตนางคํามูล ไมนําเงินดังกลาวโอนเขา
บัญชีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด จํานวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท นาง
คํามูลยอมรับนําเงินจํานวนดังกลาวไปจริง
และทําหนังสือรับสภาพหนี้โดยยินยอมรับ
ผิดชดใชเปนเงินตน ๑๔๓,๔๐๐ บาท และ
ดอกเบ้ีย ๘,๖๐๔ บาท  
 

 

1.จังหวัด หารือกรมการพัฒนาชุมชน  
๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

๓. รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

๔. กรมการพัฒนาชุมชน มอบอํานาจให
พัฒนาการจังหวัดแจงความดําเนินคดีขอหา
ยักยอกและปลอมเอกสารสิทธิ 
๕. ยุติและถอนแจงความคดียักยอกเงิน 
เนื่องจากนําเงินมาชําระคืนกองทุนแลว  
สวนขอหาความผิดฐานปลอมเอกสารและใช
หรืออางเอกสารสิทธิปลอม พนักงานอัยการ
จังหวัด ไดยื่นฟองตอศาลจังหวัดแลว ขณะนี้
อยูระหวางการดําเนินการของศาลจังหวัด 
 

๑. จังหวัดรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชน 

๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน 

๓. จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมสงเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวของใหกรมการพัฒนาชุมชน 

๔. กรมการพัฒนาชุมชนแจงใหดําเนินคดี
ตามคําส่ังมอบอํานาจ ท่ี ๕๓๔/๒๕๕๙ ลง
วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหไป
แจงความรองทุกขภายในสามเดือน
ดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน 
 

 
๑. จังหวัดรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชน 

 

ป.อาญา 264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.อาญา ม.96 ม.352 

ป.พพ. ม 206 ม.224  
ม.420 

คําส่ังกรมการพัฒนา
ชุมชน ท่ี 534/2559 
ลว 20 ก.ย.2559 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๓. มูลคดี ประธาน คกส.ต. ยักยอกเงิน
โดยถอนเงินจากบัญชี คกส.ต.ท่ีสมาชิก
ชําระคืนแลวไมโอนเขาบัญชี คกส.จ.  
ตัวอยาง นาง ก. ประธาน คกส.ต. ข.ถอน
เงินจากบัญชีคณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีตําบล จํานวน ๒๑๐,๕๕๐ 
บาท ท่ีสมาชิกไดโอนเขาบัญชีชําระคืนเงิน
กูยืม แลวไมนําเขาบัญชีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด แตกลับนําเงินไปใช
สวนตัว 
 
 
 
 

๔. มูลคดี ประธาน คกส.ต.ยักยอกเงินท่ี 
คกส.จ.โอนเงินเขาบัญชี คกส.ต. ซ้ํา 

ตัวอยาง คกส.จ ขาว  โอนเงินเขาบัญชี 
คกส.ต. ดํา  ซ้ํา จํานวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐ 
บาท นางแดง. ประธาน คกส.ต. ดํา ถอน
เงินจากบัญชี คกส.ต.ดํา ไปใชสวนตัว โดย
ไมคืนเขาบัญชี คกส.จ ขาว  
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน 

๓. จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมสงเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวของใหกรมการพัฒนาชุมชน 

๔. กรมการพัฒนาชุมชนแจงใหดําเนินคดี
ตามคําส่ังมอบอํานาจ ท่ี ๕๓๔/๒๕๕๙ ลง
วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหไป
แจงความรองทุกขภายในสามเดือน
ดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน 
 

๑. จังหวัดรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชน 

๒. กรมการพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน 

๓. จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมสงเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวของใหกรมการพัฒนาชุมชน 

๔. กรมการพัฒนาชุมชนแจงใหดําเนินคดี
ตามคําส่ังมอบอํานาจ ท่ี ๕๓๔/๒๕๕๙ ลง
วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหไป
แจงความรองทุกขภายในสามเดือน
ดําเนินคดีความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน 
 

 

ป.อาญา ม.96 ม.352 

ป.พพ. ม 206 ม.224  
ม.420 

คําส่ังกรมการพัฒนา
ชุมชน ท่ี 534/2559 
ลว 20 ก.ย.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.อาญา ม.96 ม.352 

ป.พพ. ม 206 ม.224  
ม.420 

คําส่ังกรมการพัฒนา
ชุมชน ท่ี 534/2559 
ลว 20 ก.ย.2559 

คดแีพง 
๕. มูลคดี นางสาล่ี สมาชิกผูกูโครงการ
เ ล้ี ย ง ไ ก พั น ธ ไ ข  ไ ด รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ครบกําหนดชําระคืน
วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เมื่อครบ
กําหนดนางสา ล่ีมอบเงินใหนางเ ล่ียม 
(พี่สาว) เปนเงินตนพรอมดอกเบ้ียจํานวน 
๑๕๔,๕๐๐ บาท ไปชําระแทนกับนาง
สมคิด ประธาน คกส.ต.หนองอีแรง แต

 

กรมการพัฒนาชุมชนแจงจังหวัดให
ดําเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกผูกูและผู
คํ้าประกัน เนื่องจากขอเท็จจริงปรากฏวา 
คกส.จ.ยังไมไดรับชําระเงินคืน และการท่ี
นางเล่ียมทําหนังสือรับสภาพหนี้ แทนนาง
สาล่ี เปนเรื่องระหวางสมาชิกผูกูกับบุคคลท่ี
สมาชิกมอบหมายใหนําเงินมาชําระแทนอัน
เปนลักษณะตัวการตัวแทน ซึ่งเปนเรื่อง

 

ป.พพ. ม.206 ม.224   
คําส่ังกรมการพัฒนา
ชุมชน ท่ี 534/2559 
ลว.20 ก.ย.2559 
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นางสมคิดไมไดรับเงินจํานวนดังกลาว 
ตอมานางเล่ียม ทําหนังสือรับสภาพหนี้
แทน โดยขอผอนชําระ    รายป ๆ ละ 
๓๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. มูลคดี นางวิยะดา สมาชิกผูกูโครงการ
เล้ียงกบคอนโด ไดรับอนุมัติเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ครบกําหนดชําระหนี้ วันท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ มีหนี้คางชําระ ๔๗,๕๔๖ 
บาท และไดทําบันทึกเมื่อวันท่ี ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๙ วาจะชําระหนี้ใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
หากผิดนัดชําระหนี้ยินดีใหกองทุน
ดําเนินการตามกฎหมาย แตเมื่อถึงกําหนด
ชําระนางวิยะดาขอขยายเวลาโดยทํา
บันทึกเมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙วา
จะชําระคืนทุกวันท่ี ๑๖ ของเดือน ๆ ละ
๓,๕๐๐ บาท  โดยเริ่มเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ หากไมชําระคืนยินดีใหกองทุน
ดําเนินการทันที 
 

สวนตัวของสมาชิกผูกูกับตัวแทนท่ีตองไปวา
กลาวกันเอง แตในระหวางสมาชิกผูกูกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เมื่อหนี้
ถึงกําหนดชําระและสมาชิกไมชําระ สมาชิก
ตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้  ดังนั้น เพื่อใหการ
จัดการและติดตามหนี้ของกองทุนมี
ประสิทธิภาพและปองกันมิใหเกิดหนี้เสีย
หรือหนี้สูญ และมิใหคดีขาดอายุความจึง
เห็นควรใหจังหวัดดําเนินการฟองเรียกเงิน
คืนจากสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกัน 
 

กรมการพัฒนาชุมชนเห็นวาเมื่อหนี้ตาม
สัญญากูยืมเงินกองทุนถึงกําหนดชําระแลว 
และสมาชิกไมชําระหนี้สมาชิกจึงเปนผูผิด
นัดชําระหนี้ตองเสียดอกเบ้ียระหวางผิดนัด
รอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตนท่ีคางชําระ 
เมื่อนางวิยะดาไดขอขยายเวลาการชําระหนี้
หลายครั้งแตก็ไมชําระหนี้ตามท่ีทําบันทึกไว 
ดังนั้น เพื่อใหการจัดการและติดตามหนี้ของ
กองทุนมีประสิทธิภาพและปองกันมิใหเกิด
หนี้เสียหรือหนี้สูญ และมิใหคดีขาดอายุ
ความ 
จึงเห็นควรใหจังหวัดดําเนินการฟองเรียก
เงินคืนจากสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.พพ. ม.193/12 

ป.วิธีพิจารณาความ
แพง ม.55 

พ.ร.บ.องคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2553 ม.๑๔ (๓)  
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ตัวอยางคําพิพากษา 
กรณียักยอกเงนิกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 

ตัวอยางที่ 1 
 นาง ก.  เปนประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลฟาใส มีหนาที่บริหาร
กองทุนตรวจสอบ กํากับดูแล จัดสรรรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากเงินหรือทรัพยสินและ
รับเงินที่สมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลฟาใส กูยืมไป แลวนาง ก. มีหนาที่นําเงิน
ดังกลาวเขาบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด ข. สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด ข. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผูเสียหาย โดยนาง ก.ไดกระทําความผิดตอ
กฎหมายหลายกรรมตางกันกลาวคือ  
 1. เม่ือประมาณเดือนมีนาคม 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก. ไดรับเงินจาก     
ผูมีช่ือ ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตําบลฟาใส จํานวน 38,624 บาท ไวในความ
ครอบครองของนาง ก. เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนของผูเสียหายตามหนาที่      
แตภายหลังจากที่นาง ก.  ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน  38,624 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  

 2. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัดนาง ก. ไดรับเงินจากผูมีช่ือ   
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. ไดรับเงินจากผูมีช่ือ 
ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลฟาใส จํานวน 34,300 บาท ไวในความ
ครอบครองของ นาง ก. เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนของผูเสียหายตามหนาที ่    
แตภายหลังจากที่นาง ก.   ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลวนาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน  34,300 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 
 4. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก.ไดรับเงินจากผูมีช่ือ     
ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลฟาใส จํานวน 38,625 บาท ไวในความ
ครอบครองของนาง ก. เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนของผูเสียหายตามหนาที่      
แตภายหลังจากทีน่าง ก. ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน 38,625 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  

 5. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ก. ไดรับเงินจากผูมีช่ือ      
ซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตําบลฟาใส จํานวน 22,566 บาท ไวในความ
ครอบครองของนาง ก. เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนของผูเสียหายตามหนาที่  
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แตภายหลังจากที่นาง ก. ไดครอบครองเงินจํานวนดังกลาวของผูเสียหายแลว นาง ก. ไดเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินจํานวน 22,566 บาท ของผูเสียหายไปเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  

  เหตุเกิดที่ตําบลฟาใส  อําเภอฟาแจม  จังหวัดฟากระจาง 
         พิพากษาวา นาง ก. จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352     
การกระทําของนาง ก.เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป   
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานยักยอกลงโทษจําคุกกระทงละ 1 เดือน รวม          
5 กระทง เปนจําคุก 5 เดือน นาง ก.ใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา 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  เมื่อระหวางวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา
กลางวัน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกันวันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ข. ในฐานะ
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. มีอํานาจหนาที่เปนผูเบิกถอนบัญชีเงินฝาก
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. และลงนามเปนคูสัญญาในฐานะผูใหกูแทนคณะกรรมการ
บทบาทสตรีจังหวัด ก. ผูเสียหาย เพื่อใหสมาชิกกลุมตาง ๆ กูเงินไปใชตามโครงการที่รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต.  เมื่อครบตามกําหนดสัญญากูยืมเงินที่จะตองให
สมาชิกกลุมตาง ๆ คืนเงินใหทางกลุมตาง ๆ และมีการสงเงินคืนใชหนี้กลับคืนมายังกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล ต. และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ก. นาง ข. ไดรับเงินที่สมาชิกชําระ
คืนเพื่อใชหนี้เงินกูที่กูยืมไปจากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ต. และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด ก.  มาไวในความครอบครองของ นาง ข. ซึ่งนาง ข. จะตองโอนเงินคืนเขาบัญชี
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ก.  ภายในสามวันทําการ ตามวันเวลาดังกลาว
ขางตนในระหวางที่ นาง ข. ไดครอบครองเงินอยูนั้น วันเวลาใดไมปรากฏชัด นาง ข.     ไดเบียด
บังยักยอกเอาเงินจํานวน 382,531 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหารอยสามสิบเอ็ดบาท
ถวน) ไปเปนของ นาง ข. โดยทุจริต เหตุเกิดที่ตําบล ต. และตําบล ย. อําเภอ อ. จังหวัด 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
ต้ังแตเดือนมกราคม  จนถึงเดือนมิถุนายน 2560 ตามที่ตกลงกันไวในรายงานกระบวนการ
พิจารณาฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 แตทราบจาก นาง ว. (จําเลย) วานาง ว. (จําเลย)  
ปวยไมสบายถึงไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวได และทางฝายผูเสียหายตกลงใหนาง ว. (จําเลย) 
ผอนชําระหนี้ที่คางถึงวันนี้ 315,320 บาท ตอไปต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2560 โดยใหโอนเงิน
เขาบัญชีของผูเสียหายตามที่นาง ว. (จําเลย) ไดชําระหนี้มากอน และตามจํานวนงวดที่ตกลงกันไว 
สวนในงวดที่ขาดต้ังแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ใหสงชําระทบเขากับเดือน
กรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 หลังจากนั้นคงชําระตามปกติที่ตกลงกันตอไป
จนกวาจะครบยอดหนี้ หากนาง ว. (จําเลย) ไมปฏิบัติตามที่ตกลงกันขอใหศาลพิพากษาตอไป และ
ตกลงกันขอใหศาลเล่ือนการอานคําพิพากษา 

  โจทกไมคัดคานการเล่ือนการพิพากษา 

  พิเคราะหแลว เมื่อคูความตกลงชําระหนี้ตามที่แถลงตอศาลจึงใหจําหนายคดีช่ัวคราว        
หากนาง ว. (จําเลย) ปฏิบัติไมเปนไปตามขอตกลง ใหผูเสียหายหรือโจทกแถลงตอศาลเพื่อยกคดี
ข้ึนมีคําพิพากษาตอไป 
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หนี้ 
ท่ี.......................     สํานักงานเลขานุการ อกส.จ..........................  

วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ.................. 
 
เรื่อง ทวงถามหนี้คางชําระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เรียน นาง/นางสาว..................................................... 
  สมาชิกผูกู 
อางถึง 1. หนังสือสัญญากูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เลขท่ี...../๒๕...... 
                ลงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.................. 
 2. หนังสือแจงเตือนใหชําระหนี้เลขท่ี........./...........ลงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ........... 

      ตามท่ีทานไดทําหนังสือสัญญากูเงินอางถึง 1. และไดรับหนังสือแจงเตือนอางถึง 2.             
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายละเอียดทานทราบดีอยูแลวนั้น 
          ปรากฏวาทานผิดนัดชําระหนี้กูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนเหตุใหกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ไดรับความเสียหายโดยทานไดคางชําระเงินตน จํานวน
.....................บาท(................................) ดอกเบ้ีย......................บาท (.....................................)           
จึงขอใหทานนําเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบ้ียผิดนัดจํานวน...............บาท เบ้ียปรับจํานวน..............
บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน        จํานวน..............บาท มาชําระภายในวันท่ี...........................นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือฉบับนี้ หากทานเพิกเฉย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความจําเปนตองดําเนินการฟองรอง
บังคับคดีกับทานตามกฎหมายตอไป 

อนึ่ง หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตองดําเนินการฟองรองบังคับคดี ทานจะตองรับ
ผิดในการชําระคาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินคดี และอีกท้ัง
ทานจะเสียสิทธิ์   ในการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกดวย ท้ังนี้ขออภัยหากทานไดชําระหนี้
แลวกอนไดรับหนังสือฉบับนี้ 
 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
       
        ลงช่ือ............................................. 
        (..................................................) 
         ตําแหนง....................................................................... 

ตัวอยาง 



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

 
 

ที่ ...........       ทําที่ สํานักงานเลขานุการ อกส.จ................... 

 วันที่..............เดือน.....................พ.ศ............... 

เร่ือง ใหชําระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เรียน นาง/นางสาว..................................................... 
  ผูคํ้าประกัน 
อางถึง ๑. หนังสือสัญญากูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 

หนงัสือกูเงินเลขที่................../๒๕...........ลงวันที่.............เดือน..................พ.ศ.................. 
๒. หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 
หนงัสือคํ้าประกันเลขที่................/...........ลงวันที่.............เดือน..................พ.ศ..................        

      ตามที่ทานไดทําหนังสือสัญญาคํ้าประกัน ตามอางถึง ๒. เพื่อคํ้าประกันหนี้เงินกู
ตามที่อางถึง ๑. ระหวางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด............ผูใหกู กับนาง/นางสาว
....................สมาชิกผูกู จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ซึ่งทานตองรับ
ผิดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกู รายละเอียดทานทราบดีอยูแลวนั้น   

บัดนี้ปรากฏวานาง/นางสาว.................................................สมาชิกผูกูผิดนัด
ชําระหนี้ตามกําหนดผอนชําระจํานวน..........งวด รวมเปนเงินจํานวน.............................บาท
(.................................) พรอมดอกเบ้ียผิดนัด/เบ้ียปรับ จํานวน................................บาท 

ทานในฐานะผูคํ้าประกันหนี้ตามสัญญากูเงิน ตองรับผิดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกู
ตามสัญญาคํ้าประกัน จึงขอใหทานชําระหนี้จํานวนดังกลาวแทนสมาชิกผูกูผิดนัดภายในเวลา
สามสิบวัน    (๓๐ วัน) นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ หากทานเพิกเฉย กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี มีความจําเปนตองดําเนินการฟองรองบังคับคดีกับทานตามกฎหมายตอไป 

      อนึ่ง หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตองดําเนินการฟองรองบังคับคดี ทาน
จะตองรับผิดในการชําระคาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ และคาใชจายตาง ๆ ในการ
ดําเนินคดีอีกดวย ทั้งนี้  ขออภัยหากทานไดชําระหนี้แลวกอนไดรับหนังสือฉบับนี้ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                ลงช่ือ............................................. 
        (..................................................) 
         ตําแหนง....................................................................... 

ตัวอยาง 
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ติดตอ..................................... 
โทร........................................ 

                                                                                                                                                                                                             
 
 

แบบติดตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการของ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

๑. ขอมูลเบื้องตนของสมาชิกผูกู  (นาง/นางสาว).........................................อาย.ุ...........ป 
ที่อยูปจจุบันเลขที่...........หมูที่............หมูบาน.................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพทบาน........................โทรศัพทมือถือ....................ไดกูเงินกองทนุพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
.........................................เพื่อดําเนนิโครงการ.................................................................................
ตามสัญญากูยืมเงินเลขที่................./..............ลงวันที่.........................เปนจํานวนเงิน...............บาท 
(.............................................) คางชําระหนี้กูยืมกองทุนทัง้หมดจํานวน.............งวด จํานวนเงินตน 
..................บาท ดอกเบ้ียตามสัญญาจํานวน...............บาท  ดอกเบ้ียผิดนัดจํานวน..........บาท เบ้ีย
ปรับจํานวน................บาท รวมเปนเงินที่คางชําระจํานวน..............บาท(........................................) 

 ๒. ขอมูลการดําเนินโครงการของสมาชิกผูกู 
ปจจุบันโครงการที่กูยืมเงิน            ยังดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  
                                       ไมไดดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
รายไดอื่นๆ ของสมาชิกผูกู.......................บาท/เดือน จากการประกอบอาชีพ..................................
สมาชิกในครอบครัวมจํีานวน..............คน ประกอบดวย...................................................................
ภาระ/หนาที่ ที่ตองรับผิดชอบคาใชจาย............................................................................................ 
 ๓. ปญหา/อุปสรรค 
     ๓.๑ ดานการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

 ๓.๒ ดานสุขภาพ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 ๓.๓ อื่น  ๆ
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...............................................สมาชิกผูกู 
(...............................................................) 
ลงช่ือ...............................................พยาน 
(..............................................................) 
 

ตัวอยาง 
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ขอสังเกตของเจาหนาที่เกี่ยวกับสมาชิกผูกู (ความสามารถในการชําระเงินคืนกองทุนและอื่นๆ) 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 
       ลงช่ือ..................................................ผูรายงาน 
         (.......................................................) 
      ตําแหนง.......................................................................... 
       วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ................... 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หนังสือรับสภาพหน้ี 

 

เลขท่ี............./..................... 
ทําท่ี สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 

                                                                   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร/ 
                                                                 ระดับจังหวัด จังหวัด........................................ 

วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ.................. 
    ขาพเจา (นาง/นางสาว)......................................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............
หมูท่ี.......ถนน...................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต.............จังหวัด.........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................ตัวแทนกลุมโครงการ........................................ 
กับสมาชิกกลุมรวมจํานวน.........คน ประกอบดวย  
    1. (นาง/นางสาว).............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน.....................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
   2. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
   3. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต........................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
   4. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง......................อาํเภอ/เขต...................จังหวดั........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
    ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร/ระดับจังหวัด................./ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจา
กับสมาชิกกลุมท้ังหมดไดมีนิติกรรมผูกพันกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
....................)   ดังนี้ 
    ขอ ๑ ขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด ไดกู เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร)ตามหนังสือสัญญากูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
....................) สัญญากูยืมเงิน เลขท่ี................./.............ลงวันท่ี...... เดือน............................พ.ศ. ...... 
เปนเงินจํานวน..................บาท (........................................) โดยผอนชําระเปนรายงวดๆละ..............บาท 
(....................................) รวมท้ังส้ิน...........งวด ซึ่งมีกําหนดชําระครั้งแรกในวันท่ี.....เดือน..................... 
พ.ศ........ ในปจจุบันยังคงคางชําระอยูจํานวน.........งวด แยกเปนเงินตนจํานวน............บาท และ
ดอกเ บ้ียตามสัญญา (รอยละ 3) จํานวน.. . . . . . . . . .บาท รวมเปน เงิน จํานวน. . . . . . . . . . . . . .บาท 
(...............................) ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุน 
    ขอ ๒ จากหนี้คางชําระตามขอ ๑ ขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด ขอยอมรับวายังคงมีหนี้
คางชําระตอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กรุงเทพมหานคร/จังหวัด..................) จริง และจะตองชําระเงิน
เพิ่มเติมในสวนของดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนคางชําระ จํานวน............ บาท 
เบ้ียปรับในอัตรารอยละ......ตอปของเงินตนคางชําระ จํานวน...............บาท  รวมเปนเงินท้ังส้ิน    
จํานวน...................... บาท (.............................................)   
    ขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด ไดชดใชเงินในวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แลว     
จํานวน...........บาท โดยแยกเปนเงินตนจํานวน.....................บาท ดอกเบ้ียเงินตนจํานวน................. บาท   
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และดอกเบ้ียผิดนัดจํานวน...........บาท เบ้ียปรับจํานวน................ บาท ยังคงมีหนี้คางชําระเหลืออีก
จํานวน...........บาท แยกเปน  เงินตนจํานวน...........บาท ดอกเบ้ียเงินตนจํานวน...........บาท และ
ดอกเบ้ียผิดนัดจํานวน..............บาท เบ้ียปรับจํานวน...........บาท โดยขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด ขอ
ผอนชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด............เดือน/ป  โดยขอผอนชําระหนี้เปนเงินตนพรอมดอกเบ้ียผิด
นัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินตนท่ีคางชําระในแตละงวด เปนรายงวด จํานวน ........งวด 
งวดละ...........บาท (............................) นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้จนถึง วันชําระหนี้ครบจํานวน 
ท้ังนี้ จะเริ่มผอนชําระภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน................. พ.ศ............เปนตนไป      

    ท้ังนี้ หากขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด  ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิดนัดท้ังหมด 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสิทธิเรียกใหชําระหนี้ท้ังหมดได และดําเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยขาพเจา
กับสมาชิกกลุมท้ังหมด  ขอยอมรับผิดชดใชคาเสียหายรวมท้ังคาใชจายและคาฤชาธรรมเนียมในการ
ติดตามทวงถามการดําเนินคดีและการบังคับชําระหนี้ดวย และใหถือหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เปนอัน
ส้ินสุดโดยมิตองบอกกลาว และขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมดจะชําระหนี้ท่ีคางไวท้ังหมด 
 

    ขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด  ไดอานและมีความเขาใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุก
ประการ  จึงไดลงลายมือช่ือตอหนาพยาน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไวเปนหลักฐาน 
 
  ลงช่ือ..........................................ผูรับสภาพหนี้คนท่ี ๑  ลงช่ือ..................................ผูรับสภาพ
หนีค้นท่ี ๒ 
       (.............................................)                  (...............................................) 

  ลงช่ือ..........................................ผูรับสภาพหนี้คนท่ี ๓  ลงช่ือ...................................ผูรับสภาพ
หนีค้นท่ี ๔ 
       (.............................................)                   (...............................................) 

  ลงช่ือ..........................................ผูรับสภาพหนี้คนท่ี ๕ 
     (..............................................) 
 

            ลงช่ือ............................................ผูไดรบัมอบหมาย 
              (.................................................) 
            ตําแหนง...........................................  
 
  ลงช่ือ..........................................พยาน   ลงช่ือ..................................พยาน 
       (.............................................)                  (.....................................) 
 
หมายเหตุ:  

1. ผูไดรับมอบหมาย หมายถึง ผูที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มอบตาม
มติที่ประชุม (ตามสัญญากูยืมเงินป 2556-2558) 

2. พยาน หมายถึง บุคคลใดก็ไดที่บรรลุนิติภาวะแลวและรับรูขณะทําหนังสือรับสภาพหน้ี (เจาหนาที่พัฒนาชุมชน/ประชาชน
ทั่วไป) 

3. กําหนดระยะเวลาการผอนชําระตองไมเกิน ๒ ป 
 



 
 
                            

หนังสือยินยอมชดใชหน้ีแทน 
เลขท่ี............./..................... 

ทําท่ี ……………………………………………………....................... 
เลขท่ี..............หมูท่ี..............ตําบล/แขวง......................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ 
วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ.................. 

     

    โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา................................อาย.ุ...........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......
ถนน..........................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................................มีความเกี่ยวของกับสมาชิกผูกูเปน......................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 
เพื่ อ เปนหลักฐานแสดงว าข าพเจ ายินยอมชําระหนี้ กอง ทุนพัฒนาบทบาทสตรีแทน (นาง /
นางสาว)............................สมาชิกผูกูซึ่งไดกูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)  
ไปตามหนังสือสัญญากูเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) หนังสือกูเงินเลขท่ี
......../.........ลงวนัท่ี........เดือน.............พ.ศ. ....... เปนเงินจํานวน..............บาท (......................................) 
มีกําหนดชําระเงินกองทุนคืนตามหนังสือสัญญากูเงินกองทุน ซึ่งปจจุบันสมาชิกผูกูไดเสียชีวิตแลว 
    ในการนี้ขาพเจายินยอมชําระหนี้แทนสมาชิกผูกูซึ่งยังคงมีหนี้คางชําระอยูเปนเงินจํานวน
ท้ังส้ิน........................บาท (..........................)โดยขาพเจาขอแบงชําระเปนงวด แบงเปน........งวด   งวด
ละ......................บาท (...............................) ดอกเบ้ีย/เบ้ียปรับรอยละ.........ตอเดือน/ป ภายในวันท่ี ๕ 
ของทุกงวด โดยเริ่มผอนชําระงวดแรกวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ.......จนกวาจะชําระหนี้กูยืมครบถวน 
     

    หากขาพเจาผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิดนัดท้ังหมด ผูใหกูมีสิทธิเรียกใหชําระ
หนี้ท้ังหมดได และดําเนินคดีตามกฎหมายทันที ท้ังนี้ขาพเจาขอยอมรับผิดชดใชคาเสียหายรวมท้ัง
คาใชจายและคาฤชาธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม ดําเนินการเพื่อบังคับชําระหนี้ดวย และใหถือ
หนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เปนอันส้ินสุดโดยมิตองบอกกลาว และขาพเจาจะชําระหนี้ท่ีคางไวท้ังหมด 

  

    ขาพเจาไดอานและมีความเขาใจในหนังสือยินยอมชดใชหนี้แทนฉบับนี้ทุกประการจึงไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

                                        ลงช่ือ...................................................ผูยินยอมชดใชหนี้แทน            
  

                                            (.....................................................)                                 
  
 

 ลงช่ือ..............................................พยาน                   ลงช่ือ................................................พยาน 
 

        (................................................)                (...............................................) 
 
                                             ลงช่ือ...................................................... 

   

     (............................................................) 
             ตําแหนง.................................................................. 
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ขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงินท่ี............../...................ลงวนัท่ี............เดือน......................พ.ศ.......... 
ครั้งท่ี....................... 
 

          ทําท่ี สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 
                  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร/ 

                                                        ระดับจังหวัด จังหวัด........................................ 

วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ.................. 
   ขาพเจา (นาง/นางสาว)...........................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......
ถนน..........................ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต........................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................ตัวแทนกลุมโครงการ............................ กบัสมาชิกกลุมรวม
จํานวน.........คน ประกอบดวย  
   1. (นาง/นางสาว)...........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี............
หมูท่ี.......... ถนน...............ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต..............จังหวดั........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
   2. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
   3. (นาง/นางสาว).............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต....................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
   4. (นาง/นางสาว)..............................................อายุ..........ป อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 
ถนน..........................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.................จังหวัด........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
    

   ขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกูรวม” ฝายหนึ่ง ไดทําสัญญากูยืม
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร/จังหวัด......................... ตามหนังสือสัญญากูเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีกรุงเทพมหานคร/จังหวัด....................) สัญญากูยืมเงิน  เลขท่ี........./.......ลงวันท่ี...... 
เดือน......................พ.ศ. ...... โดย..........................................พัฒนาการจังหวัดหรือผูท่ีพัฒนาการจังหวัด
มอบหมาย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตกลงยินยอมใหมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดในสัญญากูยืมเงินดังกลาว โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด........... /กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี .........เดือน......................       
พ.ศ...................ดังนี้ 
 

ตัวอยาง 

76 

หนา 1/3 
 



    ขอ 1. ใหถือวาขอตกลงทายสัญญากูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับนี้ เปนสวน
หนึ่งของหนงัสือสัญญากูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับดังกลาวขางตน 

2. ขาพเจากับสมาชิกกลุมท้ังหมด มีความประสงคขอใหกองทุนปรับโครงสรางหนี้  
       ลดจํานวนเงินงวด……………………………………………………………………………………. 
                   ยกเวน/ลดเบ้ียปรับ…………………………………………………………………………………… 

    โดยยกเลิกความในขอ 3 และขอ 4  และรายละเอียดแนบทายการชําระคืนเงินกู ตาม
สัญญากูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และใหใชขอความและตารางรายละเอียด ตอไปนี้แทน  

   “ผูกูรวมมีหนี้คางชําระแกผูใหกู จํานวน........บาท แบงเปนเงินตนคางชําระ จํานวน.......บาท 
ดอกเบ้ียตามสัญญาคางชําระ จํานวน...............บาท ดอกเบ้ียผิดนัดคางชําระ จํานวน...............บาท และ
เบ้ียปรับคางชําระ จํานวน...............บาท และผูกูรวมทําสัญญาวาจะชําระหนี้คางชําระดังกลาวท้ังหมด 
พรอมดอกเบ้ีย ในอัตราผิดนัดรอยละ 7.5 บาทตอปของเงินตนคางชําระ ตามตารางรายละเอียดการ
ชําระคืนเงนิกูขางทาย   โดยเริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี........เดือน...................พ.ศ...........ซึ่งจะครบ
กําหนดงวดสุดทายในวันท่ี............เดือน............................พ.ศ........... 
 
    ลงช่ือ..........................................ผูกูรวม ลงช่ือ..........................................ผูกูรวม 
  (.............................................)                  (...............................................) 
 ลงช่ือ..........................................ผูกูรวม ลงช่ือ..........................................ผูกูรวม
      (.............................................)                  (...............................................) 
 ลงช่ือ..........................................ผูกูรวม ลงช่ือ..................................เจาหนาท่ีผู
รับคํารอง 
   (.............................................)                  (...............................................) 
 ลงช่ือ..........................................พยาน  ลงช่ือ..........................................พยาน 
   (.............................................)                   (...............................................) 
    3. ความเห็นของเจาหนาท่ี เห็นสมควรใหความชวยเหลือ โดย 
       ลดจํานวนเงินงวด…………………………………………………………………………………… 
      ยกเวน/ลดเบ้ียปรับ……………..………………………………………………………………….. 
          ลงช่ือ..................................เจาหนาท่ี 
         (...............................................) 
                                            ตําแหนง พัฒนากรท่ีรับผิดชอบตําบล 
    4. มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ  
        ลดจํานวนเงินงวด………………………………………………………………………………… 
      ยกเวน/ลดเบ้ียปรับ……………………………………………………………………………….. 
          ลงช่ือ............................................ 
          (...............................................) 
           เลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ 
                  ติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ   
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    5. มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด.  
               ลดจํานวนเงินงวด……………………………………………………………………………… 
 
      ยกเวน/ลดเบ้ียปรับ………………………………………………………………………….. 

          
            ลงช่ือ................................................ 
          (...............................................) 
           เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 
                                                          กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด............ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑.ใหลงลายมือชื่อครบทุกคน  
  ๒. รับรองสําเนาบัตรประชาชน *หามใชปากกาหมึกสีดํา 
       ๓. ฉบับจริงใหเก็บไวที่ สล.อกส.จ. 
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คณะผูจัดทํา 
 

ชื่อหนังสือ 
 “การติดตามหน้ีและการดําเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” 

คณะทีป่รึกษา 
 นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 นายณรงค   บุยศิริรักษ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 นายปรีชา   กิตติสัตยกุล ผูตรวจราชการกรม ปฏิบัติหนาที่ 
    ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรี 

คณะผูจดัทํา/และเรียบเรียง 
 นายนพดล  ดาวอรุณ ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
 นางชูวรัตน   สมแกว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 นายกฤษณชานนท จับใจนาย นิติกร . 
 นายพศวีร  พุดชู นิติกร  
 นางสาวปยาภรณ ตุยแปง นิติกร 

ผูพสิูจนอักษร 
 นางทัศนา  พงศอราม นิติกร. 
 นางสาวทักษอร  เจริญพล นิติกร  
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี(สกส.) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษาฯ ชัน้ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

ถนนแจ้งวัฒนะ                 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร 02-1413050,02-1413052 
กลุ่มกฎหมาย โทร 02-1416029,02-1416376 

เว็บไซต์ http://www.womenfund.in.th 


