กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

คู่มือ
ปฏิบตั ิงาน
ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับกองทุนใน กรมการพัฒนาชุมชน

คํานํา
คู่ มื อ ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน ในกรมการพัฒนาชุมชน ฉบับนี้
จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมายเกี่ ยวกับ
การดํ า เนิ น งานกองทุ น ในกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย คํ า ถาม-คํ า ตอบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ข้ อ กฎหมาย กรณี ที่ เ กิด ปัญ หาในการปฏิ บัติง านของโครงการแก้ ไขปัญ หา
ความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ศึกษา
และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ซึ่งเป็นกองทุนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน มีการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กองนิติกำร กรมกำรพัฒนำชุมชน

สารบัญ
หน้า
บททั่วไป
1. คู่มือฉบับนี้ใครนำไปปฏิบัติ
2. คู่มือฉบับนี้มีกองทุนอะไรบ้ำง
ส่วนที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๑. สัญญำยืมเงินใครเป็นผู้ลงนำมหรือคู่สัญญำ
๒. ลูกหนี้ผิดสัญญำทำอย่ำงไร
๓. กำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำท
๔. กำรใช้สิทธิทำงศำล
๕. อำยุควำม
๖. วิธีตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
๗. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกำรมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
8. กรณีเป็นที่สงสัยว่ำกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ได้รับชำระหนี้
จำกลูกหนี้แล้วไม่นำเงินฝำกเข้ำบัญชี
9. กรณีพบว่ำกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ไม่นำเงินฝำกเข้ำบัญชี
10. กำรร้องทุกข์ กล่ำวโทษ ต่อพนักงำนสอบสวน
11. อำยุควำมคดีอำญำ
12. กำรดำเนินกำรถภำยหลังศำลมีคำพิพำกษำ
13. กำรบังคับคดี
14. ข้อควรระวังสำหรับเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. ใครเป็นผู้ลงนำมในสัญญำ
2. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงชำระ
3. ขั้นตอนก่อนดำเนินคดีแพ่ง
4. ขั้นตอนกำรดำเนินคดีแพ่ง
5. กำรไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมควำม
6. คดีสัญญำกู้ยืมเงิน
7. ดอกเบี้ย
8. คดีละเมิด

1
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19
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41
44
46
48

หน้า
9. อำยุควำมฟ้องเรียกร้องเงินกู้ยืม
10. กำรดำเนินคดีอำญำ
11. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำ
12. ควำมผิดอำญำ
13. อำยุควำมคดีอำญำ
14. กำรดำเนินกำรภำยหลังศำลมีคำพิพำกษำ
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56
58

๑. คู่มือฉบับนีใ้ ครนำไปปฏิบัติ
ถำม

คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน เป็นคู่มือที่ให้ใครนาไปปฏิบัติ ?

ตอบ
พัฒนำกำรจังหวัด/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พัฒนาการอาเภอ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

1
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๒. คู่มือฉบับนีม้ กี องทุนอะไรบ้ ำง
ถำม

กองทุนที่เกี่ยวข้องกับคู่มือนี้มีกองทุนอะไรบ้าง ?

ตอบ
1. โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) หรือโครงกำร กข.คจ. ดำเนินงำน
ภำยใต้ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำ ยเงิ นโครงกำรแก้ไ ขปั ญ หำ
ควำมยำกจน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อแก้ ไ ขปั ญหำควำมยำกจนของครั ว เรื อ นยำกจน
ในชนบททั่วประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย โดยมีเงื่อนไข
ให้ ค รั ว เรื อ นยำกจนที่ ตกเกณฑ์ข้ อมู ล ควำมจ ำเป็ น พื้น ฐำน (จปฐ.) หรื อ ครั ว เรื อ นที่ ยั ง ไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ยืมไปลงทุนประกอบอำชีพหรือขยำยกิจกำรอำชีพของตน
โดยไม่มีดอกเบี้ย

2
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

ตอบ
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีกำรดำเนินงำนภำยใต้กฎหมำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน
ข้อบังคับของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี และหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
มีวัตถุประสงค์ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงิ นทุ น
ส ำหรับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำ งงำน สร้ำ งรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำน
เศรษฐกิจ ให้แก่ส ตรี และองค์ กรของสตรี เป็นแหล่งเงิน ทุ นเพื่ อกำรส่งเสริม บทบำทและพั ฒ นำ
ศักยภำพสตรีและเครือข่ำยสตรี ในกำรเฝ้ำ ระวังดูแลและแก้ไขปัญหำของสตรี กำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี นำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิภำพ หรือสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของสตรีและผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
ในกำรพัฒนำบทบำทสตรี กำรสร้ำงภำวะผู้นำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำ นสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอื่น ๆ
ที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรีตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร

3
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

ส่ วนที่ ๑
โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
(กข.คจ.)

๑. ใครเป็ นผู้ลงนำมในสั ญญำยืมเงิน
ถำม

ใครเป็นผู้ลงนามหรือคู่สัญญายืมเงินโครงการ กข.คจ. ?

ตอบ
เมื่อคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน พิจำรณำอนุมัติโครงกำรและเงินยืมไปตำมลำดับบัญชี
ครัวเรือนเป้ำหมำยและพั ฒนำกรผู้รั บผิด ชอบประจ ำตำบลได้ ให้ ควำมเห็ น ชอบแล้ ว ครัวเรื อ น
เป้ำหมำยที่ได้รับอนุมัติเงินยืมต้องทำสัญญำยืมเงิน จำนวน 3 ชุด โดยระยะเวลำกำรชำระคืนเงินยืม
ให้คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน เป็นผู้พิจำรณำตำมควำมสำมำรถของครัวเรือนเป้ำหมำย
กำรทำสัญญำยืมเงิน ให้ประธำนคณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำ น และหัวหน้ำ ครัว เรื อ น
เป้ ำ หมำยหรื อ ผู้ แ ทน เป็ น คู่ สั ญ ญำ และเป็ น ผู้ มี อ ำนำจลงนำมในสั ญ ญำ ในกรณี ที่ ป ระธำน
คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนคณะกรรมกำร
กข.คจ.หมู่บ้ำน หรือกรรมกำรที่คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน มอบหมำย เป็นผู้ลงนำมในสัญญำ
ยืมเงินแทน

4
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

๒. ลูกหนีผ้ ดิ สัญญำทำอย่ ำงไร
ถำม

ลูกหนี้ ผิดสัญญาใช้ คืนเงินยืม เงิน โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.)ในเบื้องต้นพัฒนากรต้องทาอย่างไร ?

ตอบ
กรณีลูกหนี้ผิดสัญญำส่งใช้ เงิ น ยืม อำจมีส ำเหตุ มำจำกกำรที่ ลูกหนี้ป ระสบเหตุภั ย พิ บั ติ
ภัยธรรมชำติ กำรประกอบอำชีพตำมโครงกำรที่ได้ยืมเงินนั้นไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่เห็นผลได้
อย่ำ งเต็มที่ หรือมีเหตุผ ลควำมจ ำเป็นอย่ำ งอื่นทำให้ไม่ส ำมำรถชำระหนี้ตำมกำหนดได้ รวมถึง
กำรขำดวินัยทำงกำรเงิ น ของครั วเรือ นเป้ ำ หมำย เป็นต้น เจ้ำ หน้ำ ที่พัฒนำชุ ม ชนจึง ต้อ งมี ก ำร
วิเครำะห์หำสำเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ ไม่สำมำรถที่จะชำระหนี้ตำมสัญญำยืมเงินได้ เพื่อจะได้หำวิธีกำร
และแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อลดควำมเดือดร้อนให้ลูกหนี้สำมำรถที่จะชำระหนี้คืนได้

5
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

ตอบ
วิธีดําเนินการ
1. สำรวจข้อมูลจำนวนลูกหนี้เงินยืมตำมโครงกำร กข.คจ. ที่ยังค้ำงชำระทั้งหมด
2. ประสำนคณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน เพื่อร่วมพิจำรณำแยกลูกหนี้ออกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ
ในเบื้องต้น ดังนี้
2.1 กลุ่มที่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
2.2 กลุ่มที่ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ แต่ต้องให้คำแนะนำหรือให้กำรช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นบำงประกำร
2.3 กลุ่มที่สมควรให้โอกำส เช่น กำรขยำยเวลำ กำรผ่อนผันกำรชำระหนี้
2.4 กลุ่มที่มีควำมจำเป็นต้องใช้สิทธิทำงศำล
3. จัดประชุมกลุ่มลูกหนี้เงินยืมโครงกำร กข.คจ. ตำมข้อ ๒ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำและ
ทำข้อตกลงร่วมกัน และหำกลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ตำมข้อตกลงแล้ว ให้ทำหนังสือทวงถำมไปยัง
ลูกหนี้เพื่อให้นำเงินมำชำระหนี้ หำกยังไม่ชำระอีกจำเป็นจะต้องใช้สิทธิทำงศำล
คําแนะนํา
1. ในกำรจัดประชุมกลุ่มลูกหนี้เงินยืมโครงกำร กข.คจ. อำจมีกลุ่มลูกหนี้ที่มีควำมสำมำรถ
ชำระหนี้ได้ในทัน ที ดังนั้น ให้เจ้ำหน้ำ ที่พัฒนำชุมชนแนะนำให้ คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ ำ น
เตรียมควำมพร้อมและหลักฐำนสำหรับกำรรับชำระหนี้ไว้ด้วย
2. กลุ่มที่ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ แต่ต้องให้คำแนะนำหรือให้กำรช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นบำงประกำรนั้น แนะนำให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนประสำนกับภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำ
ชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ ก รต่ ำ ง เพื่ อ ให้ ก ำรสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ตำมแนวทำงของแต่ ล ะภำคส่ ว น
เพื่อให้ลูกหนี้มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ต่อไป
3. กลุ่มที่สมควรให้โอกำส เช่น กำรขยำยเวลำ กำรผ่อนผันกำรชำระหนี้ในรูปแบบต่ำง ๆ
ให้ดำเนินกำรตำมแนวทำง หนังสือสั่งกำร และแบบฟอร์มตำมที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
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๓. กำรไกล่ เกลีย่ และประนอมข้ อพิพำท
ถำม

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเมื่อลูกหนี้ผิดสัญญา
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)มีวิธีการ
อย่างไร?

ตอบ
กำรผิดสัญญำกู้ยืมเงินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) นั้นเป็นควำมผิด
ทำงแพ่ง คู่สัญญำสำมำรถใช้วิธีกำรเจรจำไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมควำม หรือข้อตกลงอย่ำงอื่น
ระหว่ำ งกันได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจของคู่สัญญำเป็นส ำคัญ ซึ่งกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทนั้นมีข้อดีหลำยประกำร ได้แก่
1. สะดวก เป็ น วิ ธี ร ะงั บ ข้ อ พิ พ ำทไม่ มี แ บบพิ ธี ค่ อ นข้ ำ งจะยื ด หยุ่ น และรั ก ษำ
สัมพันธภำพระหว่ำงคู่พิพำทมำกกว่ำกำรพิจำรณำคดีตำมปกติของศำล
2. รวดเร็ว สำมำรถที่จะทรำบได้ว่ำคู่พิพำทจะตกลงกันได้หรือไม่อย่ำงไร หำกตกลง
กันได้จะทำให้คดีเสร็จสิ้นไปเร็วกว่ำกระบวนกำรปกติ ถ้ำไม่สำมำรถตกลงกันได้ก็จะส่งสำนวนคืน
ผู้พิพำกษำเจ้ำของสำนวน พร้อมแจ้งผลกำรไกล่เกลี่ยเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมขั้นตอนปกติต่อไป
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ตอบ
3. ประหยัดค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเดินทำงมำศำลในแต่ละนัด ค่ำป่วยกำรทนำยควำม
ตลอดจนค่ำดำเนินกำรในชั้นอุทธรณ์ ฎีกำ รวมตลอดถึงชั้นบังคับคดี นอกจำกนี้กำรประนีประนอม
ยอมควำมหรือถอนฟ้อง หำกเป็นคดีแพ่งสำมัญก็สำมำรถขอคืนค่ำธรรมเนียมศำลเป็นกรณีพิเศษได้
4. รักษำสัมพันธภำพระหว่ำงคู่พิพำท เมื่อคู่พิพำทสำมำรถตกลงระงับข้อพิพำทกัน
ได้จะทำให้ลด ข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียงระหว่ำงกัน สำมำรถอยู่ร่วมกัน ต่อไปซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ำย
5. สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่คู่ควำม โดยใช้เทคนิคกำรเจรจำต่อรองให้ ผู้พิพำท
ยินยอมผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตำมให้แก่กันและกันโดยไม่มีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบ
ซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ ไม่เหมือนกำรพิจำรณำคดีตำมปกติ ไม่มีกำรชี้ว่ำฝ่ำยใดถูก ฝ่ำยใดผิด ฝ่ำย
ใดแพ้ ฝ่ำยใดชนะ อันก่อให้เกิดควำมรู้สึกเสียศักดิ์ศรีและทำให้ที่พึงพอใจของคู่พิพำท
6. รักษำชื่อเสี ยงและรั กษำควำมลับ ทำงธุร กิจ ของคู่พิพ ำท ซึ่งพยำนหลัก ฐำน
ข้อมูลที่นำเสนอในชั้นนี้ไม่สำมำรถนำไปใช้เป็นพยำนหลักฐำนอ้ำงอิงในชั้ นศำลได้เว้นแต่ผู้พิพำท
อีกฝ่ำยหนึ่งจะยินยอม
7. สร้ำงควำมสงบสุขให้แก่ชุมชน คู่พิพำทกลับไปอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขตลอดจน
ร่วมกันพัฒนำสังคมของตนต่อไป
8. แบ่ ง เบำภำระทำงคดีข องศำล ข้ อ พิ พ ำทที่ส ำมำรถตกลงกัน ได้ จ ะทำให้คดี
ไม่เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล ทำให้ไม่มีคดีค้ำงกำรพิจำรณำ
9. สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และสัง คมให้ แก่ป ระเทศชำติ เมื่อข้อพิพ ำท
เกิดขึ้นน้อย ปริมำณคดีที่ขึ้นสู่ศำลก็ลดลงด้วย ทำให้งบประมำณกำรดำเนินคดีลดลง สังคมก็จะอยู่
ร่วมกันอย่ำงปกติสุข สำมำรถร่วมกันพัฒนำชุมชน ไม่ก่อให้เกิดปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจ

8
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

๔. กำรใช้ สิทธิทำงศำล
ถำม

การใช้สิทธิทางศาลโดยการฟ้องเป็นคดีแพ่ง
ฐานผิดสัญญาโครงการ กข.คจ. มีขั้นตอนอย่างไร ?
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ตอบ
1. จัดเตรียมพยำนหลักฐำนตำมหัวข้อ "พยำนหลักฐำนที่ต้องใช้" จ ำนวน 4 ชุด
ใช้สำหรับยื่นฟ้องต่อศำลและเก็บเข้ำสำนวนของศำล 1 ชุด ส่งให้ผู้ถูกฟ้อง 1 ชุด เก็บไว้ที่สำนักงำน
อัยกำร 1 ชุด และเก็บไว้ที่ตัวพนักงำนอัยกำรเจ้ำของเรื่อง 1 ชุด
2. ทำหนังสือนำส่งลงนำมโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือพัฒนำกำรจังหวัด กรณีได้รับ
มอบอำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ถึงอัยกำรจังหวัด โดยในหนังสือนำส่งให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
ชุมชนผู้รับผิดชอบ และหมำยเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อกำรติดต่อประสำนคดี
3. เมื่อส ำนักงำนอัยกำรได้รับเรื่องไว้และมอบให้พนักงำนอัยกำรดำเนินกำรแล้ว
ส ำนั ก งำนอั ย กำรจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของเรื่ อ งถึ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทั้ ง หมดที่ ต้ อ งใช้ ใ นกำร
ด ำเนิ น คดี ใ นชั้ น ศำล ซึ่ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น คดี ส ำมำรถเบิ ก ได้ ต ำม ข้ อ 15 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553
พยานหลักฐานที่ต้องใช้
1. สัญญำยืมเงิน กข.คจ.
2. หลักฐำนกำรเป็นนิติบุ ค คลของกรมกำรพัฒ นำชุม ชน ได้แก่ พระรำชบัญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มำตรำ 31 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มำตรำ 18
3. ใบแต่ ง ทนำยควำม ลงนำมโดยผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด หรื อ พั ฒ นำกำรจั ง หวั ด
กรณีได้รับมอบอำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
4. บั น ทึ ก สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง เช่ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ งยื ม เงิ น ประเภทใด จำกหน่ ว ยงำนใด
เป็ น เงิ น จ ำนวนเท่ ำ ใด ตำมสั ญ ญำฉบั บ ลงวั น ที่ เ ท่ ำ ใด และก ำหนดช ำระคื น เงิ น ยื ม เมื่ อ ใด
เมื่อถึงกำหนดแล้วเจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ติดตำมทวงถำมโดยวิธีใดบ้ำง จำนวนกี่ครั้ง แล้วผู้ถูก
ฟ้องเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ เป็นต้น
5. กรณีฟ้องต้นเงินไม่ถึง 300,000 บำท ให้ คำนวณทุนทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยและ
เบี้ยปรับถึงวันที่ส่งเรื่อง
6. หลั ก ฐำนบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนและแบบรั บ รองรำยกำรทะเบี ย นรำษฎร
ซึ่งเป็นภูมิลำเนำของผู้ที่จะถูกฟ้อง
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๕. อำยุควำม
ถำม

อายุความฟ้องเรียกร้องเงินยืมโครงการ กข.คจ.
มีกาหนดระยะเวลาเท่าใด ?

ตอบ
กรณีที่นับอำยุควำมเรียกเงินต้นคืนเพียงงวดเดียวดังกล่ำวเป็นไปตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๙๓/๓๐ กำหนดว่ำ “อำยุควำมนั้น ถ้ำประมวลกฎหมำยนี้หรือกฎหมำย
อื่นไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพำะ ให้มีกำหนดสิบปี ” ดังนั้น เมื่อกำรฟ้องเรียกเงินต้นคืนไม่มีกฎหมำย
กำหนดไว้โดยเฉพำะ จึงมีอำยุควำม ๑๐ ปี โดยเริ่มนับวันถัดไปนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดสัญญำไม่ชำระหนี้
ในกรณีที่สมำชิกลูกหนี้ตำยหนี้ย่อมไม่ระงับไปด้วยควำมตำยของลูกหนี้ ดังนั้น หน้ำที่และ
ควำมรับผิดของผู้ตำยไม่เป็นกำรเฉพำะตัว ย่อมเป็นมรดกแก่ทำยำท ตำมกฎหมำยถือว่ำสิทธิและ
หน้ำที่ของผู้ตำยย่อมตกทอดแก่ทำยำท ให้ฟ้องร้องทำยำทภำยในกำหนดหนึ่งปีนับแต่เจ้ำมรดกตำย
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๖. วิธีตรวจสอบข้ อเท็จจริงเบื้องต้ น
ถำม วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

กรณีเงินโครงการ กข.คจ.

ขาดบัญชีมีวิธีการอย่างไร ?

?
ตอบ
1. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นกำรใช้อำนำจในทำงบริหำรรำชกำรปกติทั่วไป
2. กำรตรวจสอบข้อเท็จ จริง ไม่มี กฎหมำยกำหนดรูป แบบตำยตัว หรื อบทบั ง คั บ
เฉพำะเจำะจงไว้ ดังนั้น กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงสำมำรถทำได้หลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งใน Cook Book
จะแนะนำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบของกำรร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเครำะห์หำ
สำเหตุของปัญหำเงินขำดบัญชีตลอดจนวิธีกำรแก้ไข
3. กำรตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ มี ก ฎหมำยก ำหนดเงื่ อ นเวลำบั ง คั บ ไว้ ดั ง นั้ น
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้นเมื่อใดจึงเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนำจ และหำกกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้ตำมกำหนดก็สำมำรถขอขยำยระยะเวลำอีกได้
4. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำร หรือมอบหมำย
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้
5. เอกสำรที่ ใ ช้ ใ นกำรตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ มี ก ฎหมำยก ำหนดรู ป แบบหรื อ
แบบฟอร์มไว้ แต่ในทำงปฏิบัติแนะนำให้ใช้แบบ ปค.14 เพื่อเป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน
การเตรียมการ
1. เตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร กข.คจ.
2. แจ้งคณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน ทุกคน ให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อจะได้ ท บทวน
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะทำให้กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
3. พัฒนำกรผู้รับผิดชอบต้องทำควำมเข้ำ ใจในประเด็ นปั ญหำกำรด ำเนิ น งำนที่
เกิดขึ้น
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ตอบ
คําแนะนํา
1. ควรใช้วิธีสนทนำ สอบถำม กับคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน เป็นรำยคนและ
เป็นกำรส่วนตัวอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเสียก่อน เพื่อเป็นกำรหำข้อมูลและเพื่อทรำบถึงสำเหตุเบื้องต้น
ของเงินโครงกำร กข.คจ. ขำดบัญชี
2. นัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
เพื่อร่วมกันวิเครำะห์หำสำเหตุของเงินที่ขำดหำยไปจำกบัญชี ซึ่งจะมีผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ม ำกนัก
ทำให้ง่ำยต่อกำรหำข้อยุติ โดยในชั้นนี้ขอแนะนำว่ำยังไม่จำต้องเรียกประชุมชำวบ้ำน/ลูกหนี้ผู้ยืมเงิน
3. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบจะต้องศึกษำถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นกับเงิน
โครงกำร กข.คจ.ในปัจจุบันให้ละเอียดถี่ถ้วน
4. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบจะต้องเตรียมศึกษำและเสนอวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำให้ได้มำกกว่ำ 1 วิธี พร้อมทั้งวิเครำะห์ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละวิธีเพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือก
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๗. กำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงโดยมอบหมำย
ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ถำม การตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ

กข.คจ.ขาดบัญชี

โดยการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาการ
สอบข้อเท็จจริง มีวิธีการอย่างไร ?
ตอบ
กำรตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ไม่ มีกฎหมำยกำหนดรูป แบบไว้ เ ป็ นกำรเฉพำะ ดัง นั้ น
กำรให้ได้มำ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่ำ ง ๆ จึงสำมำรถกระทำได้ทั้งในรูปแบบของกำรแต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ดำเนินกำรก็ ได้
เป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนำจที่จะพิจำรณำถึงรูปแบบและวิธีกำรเพื่อให้ได้มำของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ โดยยึดหลักควำมถูกต้องเป็นธรรม แก่ทุกฝ่ำยและประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
ซึ่งใน Cook Book นี้ จะเป็นกรณีกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเจ้ำหน้ำที่พัฒ นำชุมชนผู้รับผิดชอบ
ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงำนของตน
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ตอบ
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. เตรียมเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร กข.คจ.
2. ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจกับประเด็นของเรื่องให้เข้ำใจโดยละเอียดถี่ถ้วน
3. เตรียมแบบบันทึกถ้อยคำพยำนบุคคล (แนะนำให้ใช้แบบ ปค.14)
4. กำหนดประเด็นคำถำมที่จะทำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. แจ้งกำรนัดหมำยกับคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ทุกคน
6. วำงแผนกำรดำเนินกำรโดยกำรกำหนดระยะเวลำกำกับ
วิธีดําเนินการ
1. กำหนดประเด็นคำถำมสำหรับคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ดังนี้
1.1 เริ่มวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน เมื่อ วัน เดือน ปี ใด
1.2 เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร กข.คจ. ได้มีกำรส่งมอบเอกสำรหลักฐำนจำก
กรรมกำรชุดเดิมหรือไม่อย่ำงไร เอกสำรหลักฐำนที่ได้รับมอบจำกกรรมกำรชุดเดิมมีประเภทใดบ้ำง
เช่น สมุดเงินฝำก สัญญำยืมเงิน บัญชีลูกหนี้ เป็นต้น
1.3 กรรมกำรแต่ล ะคนได้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนที่ได้รับมอบจำกกรรมกำร
ชุดเดิมถึงควำมถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเป็นอย่ำงไร
2. ให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนเรียกตรวจสอบควำมมีอยู่ของสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
และทำกำรปรับสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรให้เป็นปัจจุบันเพื่อตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวของเงินและ
จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี
3. ให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนเรียกตรวจสอบควำมมีอยู่ของสัญญำยืมเงินซึ่งได้ทำไว้
จำนวน 3 ชุด (เก็บไว้ที่คณะกรรมกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ และ ผู้กู้ จำนวนอย่ำงละ 1 ชุด)
แล้วทำกำรรวบรวมยอดเงินยืมตำมที่ปรำกฏในสัญญำ
4. เมื่อพบว่ำจำนวนเงินขำดบัญชี ให้เจ้ำหน้ำ ที่พัฒนำชุมชนตรวจสอบถึงช่วงเวลำ
ที่เงินขำดบัญชีเพื่อพิสูจน์ว่ำอยู่ในช่วงของคณะกรรมกำรชุดใด
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๘.กรณีเป็ นทีส่ งสัยกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน
ถำม กรณีเป็นที่สงสัยว่ากรรมการ

กข.คจ.หมู่บ้าน ได้รับ

ชาระหนี้จากลูกหนี้แล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชี กข.คจ.
โดยเบียดบังเงินนั้นเป็นของตน มีวิธีการอย่างไร ?
ตอบ
คำว่ำ "เหตุอันควรสงสัย" อำจมีเหตุที่มำได้หลำกหลำยรูปแบบ หลำยช่องทำง
เช่น เหตุอันควรสงสัยอัน เกิ ดจำกกำรตรวจสอบ ติดตำม กำกับ ดูแล ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติ ห น้ ำ ที่
ตำมปกติของเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน หรืออำจพบได้จำกกรณีมีผู้มำร้องเรียน แจ้งเบำะแส เป็นต้น
โดยเหตุอันควรสงสัยว่ำกรรมกำร กข.คจ. เมื่อได้รับชำระหนี้จำกลูกหนี้แล้วไม่นำเงินฝำกเข้ำบัญชี
กข.คจ. โดยเบี ย ดบั ง เงิ น นั้ น เป็ น ของตนนี้ อ ำจเกิ ด จำกควำมรู้ สึ ก ส่ ว นตน หรื อ อำจเกิ ด จำก
ควำมไม่เข้ำใจ หรือเข้ำใจผิด อันเป็นข้อสันนิษฐำนส่วนบุคคลก็ได้ ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมช น
จึงต้องรับฟังข้อมูล ข้อร้องเรียน ด้วยควำมระมัดระวัง ปรำศจำกอคติทั้งปวง หำกข้อสันนิษฐำนหรือ
ข้อกล่ำวหำใดมีลักษณะส่งผลกระทบในทำงเสื่อมเสียต่อผู้อื่นต้องดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเร็ว โดยยึดหลักกำรฟังควำมสองฝ่ำยด้วยกำรให้โอกำสต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนกล่ำวหำหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในทำงเสียหำยได้มีโอกำสชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนอย่ำงเต็มที่เพื่อหักล้ำงข้อกล่ำวหำ
ดังกล่ำว
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ตอบ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อนำยอำเภอ (จำนวนคณะกรรมกำร
ในกรณีนี้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยบังคับไว้เป็นกำรเฉพำะ จึงพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสม)
อั น เป็ น กำรใช้ อ ำนำจตำมมำตรำ 62 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2534 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ กรรมกำร กข.คจ. ได้รับชำระหนี้จำกลูกหนี้แล้วไม่นำเงินฝำก
เข้ำบัญชี กข.คจ. โดยเบียดบังเงินนั้นเป็นของตน
2. แจ้งประสำนลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมำยกำรบันทึกถ้อยคำประกอบส ำนวน
กำรดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกำชับให้นำสัญญำยืมเงิน กข.คจ. มำด้วย
3. เตรียมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน และสัญญำยืมเงิน กข.คจ.
ของลู ก หนี้ ใ นหมู่ บ้ ำ นที่ มี ก รณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ข้ ำ งต้ น ทุ ก รำยให้ พ ร้ อ ม (สั ญ ญำเก็ บ ไว้ ที่ ส ำนั ก งำน
พัฒนำชุมชนอำเภอ 1 ชุด)
3. เตรียมแบบบันทึกถ้อยคำ และประเด็นคำถำมสำหรับถำมลูกหนี้ กข.คจ. ทุกรำย
ดังนี้
3.1 ท่ำนได้ยืมเงิน กข.คจ. ตำมสัญญำนี้หรือไม่ จ ำวันที่ เดือน ปี ได้หรือ ไม่
เป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด ได้รับเงินไปแล้วเป็นจำนวนเท่ำใด รับเงินโดยวิธีใด กำหนดระยะเวลำคืน
เงินยืมภำยในวันที่เท่ำใด
3.2 ขณะที่ ท ำสั ญ ญำ ใครเป็ น ประธำน คณะกรรมกำร กข.คจ. และ
คณะกรรมกำรกข.คจ. หมู่บ้ำน ประกอบด้วยใครบ้ำง (เท่ำที่จำได้ เท่ำที่ทรำบ)
3.3 สถำนที่ทำสัญญำทำที่ใด มีใครที่ยืมเงิน กข.คจ.พร้อมกับท่ำนบ้ำง (เท่ำที่จำได้)
ทำสัญญำกันช่วงเวลำใด
3.4 ท่ำนได้ชำระคืนเงินยืม กข.คจ.ตำมสัญญำแล้วหรือไม่ ถ้ำชำระคืนแล้ว คืน
เต็มจำนวนหรือไม่ อย่ำงไร คืนเงินยืมโดยวิธีใด สถำนที่รับคืนเงินยืมคือที่ใด ใครเป็นผู้รับคืนเงินยืม
3.5 เมื่อคืนเงินยืม กข.คจ.แล้ว ผู้ที่ทำหน้ำที่รับคืนเงินยืมได้จัดให้มีหลักฐำนกำร
รั บ คื น เงิ น ยื ม ให้ ไ ว้ กั บ ท่ ำ นหรื อ ไม่ ถ้ ำ มี ขอให้ แ สดงต่ อ คณะกรรมกำร และขอเสนอแนะให้
คณะกรรมกำรขอสำเนำไว้เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
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ตอบ
4. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จ จริงแสดงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร
กข.คจ. หมู่บ้ำน ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงทรำบในเบื้องต้นก่อน และให้ถำม
ประเด็นคำถำมที่เตรียมมำสำหรับประธำนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน
ทุกรำย ดังนี้
4.1 ท่ำนทรำบแล้วว่ำ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน แล้วใช่
หรือไม่ และได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ในกำรให้ยืมเงิน กข.คจ.อย่ำงไรบ้ำง
4.2 ลูกหนี้บำงรำย (ห้ำมเปิดเผยชื่อ) ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่ำ เขำได้มำชำระคืนเงินยืม กข.คจ. ให้กับกรรมกำรแล้ว เป็นจำนวนเงิน ..........บำท
เมื่อวันที่ ........เดือน............พ.ศ. .... ณ สถำนที่................... โดยมีลูกหนี้อีกหลำยคนที่ทรำบ
เรื่องและคืนเงินพร้อมกัน แต่จำกกำรตรวจสอบยอดเงินจำกสมุดบัญชีธนำคำร กลับไม่พบว่ำ
ท่ำนหรือกรรมกำร กข.คจ. ได้นำเงินเข้ำฝำกในบัญชี กข.คจ. ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร
4.3 ปัจจุบันนี้ เงิน กข.คจ. ที่ลูกหนี้ได้นำมำชำระคืนนั้น ถูกเก็บรักษำไว้ที่
กรรมกำรท่ ำ นใด หำกท่ ำ นมิ ไ ด้ เ บี ย ดบั ง เงิ น ของลู ก หนี้ ไ ปก็ ข อให้ น ำเงิ น นั้ น มำแสดงต่ อ
คณะกรรมกำรโดยพลัน เพื่อนำฝำกเข้ำบัญชีและดำเนินกำรให้กู้ยืมตำมวัตถุประสงค์ต่อไป
5. คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งแต่งตั้ง โดย
พิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนทั้งปวง แล้วสรุปประเด็นว่ำคณะกรรมกำร กข.คจ. มีพฤติกรรม
ตำมที่ถูกตั้งข้อร้องเรียนกล่ำวหำหรือไม่
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๙. กรณีพบว่ ำกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน
ไม่ นำเงินเข้ ำบัญชี
ถำม

กรณีพบว่ากรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เมื่อได้รับชาระหนี้
เงินยืมจากลูกหนี้แล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชี กข.คจ.
ตามระเบียบฯ แต่กลับเบียดบังเงินนั้นเป็นของตน หรือ
เป็นของผู้อื่นโดยทุจริต(ระดับอาเภอ)มีวิธีการอย่างไร ?

ตอบ
ข้อควรรูเ้ บือ้ งต้น
1. กรรมกำร กข.คจ. ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้มีอำนำจหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงิน
โครงกำร กข.คจ. ของหมู่ บ้ ำ นและให้ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ อื่ น ๆ ตำมข้ อ 10 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ถือได้ว่ำเป็ นเจ้ ำพนัก งำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (๑๖)
ที่บัญญัติว่ำ “เจ้ำพนักงำน” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งกฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนหรือ
ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไม่ว่ำเป็นประจำหรือครั้งครำว และไม่ว่ำ
จะได้รับค่ำตอบแทนหรือไม่
2. เมือ่ ผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ำ กรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ได้รับ
ชำระหนี้เงินยืมจำกลูกหนี้แล้วไม่นำเงินฝำกเข้ำบัญชี กข.คจ. ตำมระเบียบฯ แต่กลับเบียดบัง
เงินนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต กรณีถือได้ว่ำเป็นกำรอำศัยโอกำสที่ตนมีหน้ำ ที่
เบียดบังเงินนั้นเป็ นของตนหรือเป็นของผู้อื่น จึงเป็นกำรกระทำควำมผิดฐำนเจ้ำ พนักงำน
ยักยอกทรัพย์ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 147 และเป็นควำมผิดอันไม่อำจยอมควำม
ได้ มีอำยุควำม 20 ปี
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ตอบ
วิธีดำเนินกำร
1. เนื่องจำกคำสั่งกรมกำรพัฒนำชุม ชน ที่ 618/2553 ลงวันที่ 24 ธันวำคม
พ.ศ. 2553 ได้มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอำญำ โดยตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งดังกล่ำวระบุว่ำ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว อำจมอบอำนำจต่อให้พัฒนำกำรจังหวัดโดยให้ถือว่ำกรมกำรพัฒนำชุมชน
เห็นชอบแล้ว...โดยไม่ปรำกฏว่ำให้พัฒนำกำรจังหวัดสำมำรถมอบอำนำจต่อได้อีก กรณีจึงถือได้ว่ำ
พัฒนำกำรจังหวัดไม่สำมำรถมอบอำนำจในกำรดำเนินคดีให้กับบุคคลใดหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดได้อีก
ดังนั้น เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบอำนำจในกำรดำเนิ นคดีอำญำต่อ ให้พัฒ นำกำรจังหวั ด แล้ ว
ผู้มีอำนำจในกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนจึงได้พัฒนำกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
ในระดับอำเภอไม่มีอำนำจในกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษกรณีดังกล่ำวต่อพนักงำนสอบสวนได้
2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องพร้อมแนบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพร้อมด้วยพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมลำดับต่อนำยอำเภอ เพื่อให้นำยอำเภอรำยงำน
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ถึงกรณีมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือพัฒนำกำรจังหวัดในฐำนะผู้รับมอบอำนำจได้ดำเนินกำรร้อ งทุก ข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีแก่กรรมกำร กข.คจ.ผู้กระทำควำมผิดต่อไป
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ตอบ
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งปรำกฏพยำนหลักฐำนรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่ำ
กรรมกำร กข.คจ. ได้รับชำระหนี้เงินยืมจำกลูกหนี้แล้วไม่นำเงินฝำกเข้ำบัญชี กข.คจ. ตำมระเบียบฯ
แต่กลับเบียดบังเงินนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต
2. สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร กข.คจ. พร้อมรับรองสำเนำ
วิธีดําเนินการ
1. เนื่องจำกคำสั่งกรมกำรพัฒนำชุม ชน ที่ 618/2553 ลงวันที่ 24 ธันวำคม
พ.ศ. 2553 ได้มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอำญำ โดยตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งดังกล่ำวระบุว่ำ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว อำจมอบอำนำจต่อให้พัฒนำกำรจังหวัดโดยให้ถือว่ำกรมกำรพัฒนำชุมชน
เห็นชอบแล้ว...โดยไม่ปรำกฏว่ำให้พัฒนำกำรจังหวัดสำมำรถมอบอำนำจต่อได้อีก กรณีจึงถือได้ว่ำ
พัฒนำกำรจังหวัดไม่สำมำรถมอบอำนำจในกำรดำเนินคดีให้กับบุคคลใดหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดได้อีก
ดังนั้น เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบอำนำจในกำรดำเนิ นคดีอำญำต่อ ให้พัฒ นำกำรจังหวั ด แล้ ว
ผู้มีอำนำจในกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนจึงได้พัฒนำกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
ในระดับอำเภอไม่มีอำนำจในกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษกรณีดังกล่ำวต่อพนักงำนสอบสวนได้
2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องพร้อมแนบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพร้อมด้วยพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมลำดับต่อนำยอำเภอ เพื่อให้นำยอำเภอรำยงำน
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ถึงกรณีมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือพัฒนำกำรจังหวัดในฐำนะผู้รับมอบอำนำจได้ดำเนินกำรร้อ งทุก ข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีแก่กรรมกำร กข.คจ.ผู้กระทำควำมผิดต่อไป
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๑๐. กำรร้ องทุกข์ กล่ ำวโทษ ต่ อพนักงำนสอบสวน

ถำม การร้องทุกข์

กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน

กรณีกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน กระทาความผิดฐาน
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๗ (ระดับจังหวัด)มีวิธีการอย่างไร ?
ตอบ
ข้อควรรูเ้ บือ้ งต้น
1. คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้มีอำนำจหน้ำที่บริหำร
จัดกำรเงินโครงกำร กข.คจ. ของหมู่บ้ำนและให้มีอำนำจหน้ำที่อื่น ๆ ตำมข้อ 10 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำ ยเงิ นโครงกำรแก้ไ ขปัญ หำควำมยำกจน
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ถือได้ว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (๑๖) ที่บัญญัติ
ว่ำ “เจ้ำพนักงำน” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งกฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนหรือ ได้รับแต่งตั้ง
ตำมกฎหมำยให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรไม่ ว่ ำ เป็ น ประจ ำหรื อ ครั้ ง ครำว และไม่ ว่ ำ จะได้ รั บ
ค่ำตอบแทนหรือไม่
2. เมื่อผลกำรตรวจสอบข้อเท็จ จริง พบว่ำ คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน
ได้รับชำระหนี้เงินยืมจำกลูกหนี้แล้วไม่นำเงินฝำกเข้ำบัญชี กข.คจ. ตำมระเบียบฯ แต่กลับเบียดบัง
เงินนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต กรณีถือได้ว่ำเป็นกำรอำศัยโอกำสที่ตนมีห น้ำที่
เบียดบังเงินนั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่น จึงเป็นกำรกระทำควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนยักยอกทรัพย์
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 147 และเป็นควำมผิดอันไม่อำจยอมควำมได้ มีอำยุควำม 20 ปี
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ตอบ
3. ควำมเห็ นคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ เกี่ยวกั บเงิ นโครงกำรแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจน
(กข.คจ.) เรื่ อ งเสร็ จ ที่ 467/2543 ตำมหนั ง สื อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ ที่ นร
0601/1006 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2543
ประเด็นที่หนึ่ง กำรตั้งงบประมำณอุดหนุน กข.คจ. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
แก่ ค รั ว เรื อ นยำกจน โดยกำรให้ ยื ม เงิ น น ำไปเป็ น ทุ น ประกอบอำชี พ แล้ ว ต้ อ งคื น เงิ น นั้ น แม้ จ ะมี
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นผู้บริหำรเงินโครงกำรก็ตำม ก็เป็นเพียงเพื่อให้สำมำรถบริหำรเงินโครงกำร
ได้อย่ำ งคล่องตัวเท่ำนั้น มิได้มีผ ลทำให้เงินนั้นสิ้นสภำพจำกกำรเป็นเงินงบประมำณของกรมกำร
พัฒนำชุมชนแต่อย่ำงใด ดังนั้น เงินงบประมำณดังกล่ำวจึงยังคงเป็นเงินของกรมกำรพัฒนำชุมชนอยู่
แม้จะนำเข้ำบัญชีเงินฝำกของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนก็ตำม
ประเด็นที่สอง เมื่อเงิน กข.คจ. เป็นเงินงบประมำณแผ่นดินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกรมกำรพัฒนำชุมชนโดยมีคณะกรรมกำรเป็นเพียงผู้บริหำรเงินโครงกำรแทนกรมฯ เท่ำนั้น ดังนั้น
กรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่เงินดังกล่ำว กรมกำรพัฒนำชุมชนในฐำนะเจ้ำของเงินจึงเป็นผู้เสียหำย
และมีอำนำจ ที่จะนำคดีขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำล
1. คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีปกครอง โดยตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งดังกล่ำวระบุว่ำ
เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวั ดได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว อำจมอบอำนำจต่อให้พัฒนำกำรจังหวัดโดยให้ถือว่ำ
กรมกำรพัฒนำชุมชนเห็นชอบแล้ว...ดังนั้น จึงขอแนะนำว่ำให้เสนอเรื่องโดยขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้มอบอำนำจให้พัฒนำกำรจังหวัดเป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แก่
ผู้กระทำควำมผิดต่อไป
2. เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบตำมเสนอแล้ว ให้จัดทำสำเนำเอกสำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เห็นชอบโดยรับรองสำเนำ พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนรำยกำรที่ 1 - 3 ตำมหัวข้อ "พยำนหลักฐำนที่ต้อง
เตรียม" เสนอต่อพัฒนำกำรจังหวัดเพื่อดำเนินกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดมอบอำนำจไว้ต่อไป
3. แจ้งพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทรำบและเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ถ้อยคำต่อ
พนักงำนสอบสวน ซึ่งพนักงำนสอบสวนจะเป็นผู้แจ้งรำยละเอียดให้ทรำบในภำยหลัง
4. ให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินคดีเป็น
ระยะจนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำ
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ตอบ
พยานหลักฐานที่ต้องเตรียม
1. รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกระดับอำเภอพร้อมทั้งพยำนหลัก ฐำน
อันรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่ำกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน กระทำควำมผิดฐำนเจ้ำพนักงำนยักยอกทรัพย์
2. สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน พร้อมรับรองสำเนำจำกระดับ
อำเภอ
3. สำเนำคำสั่งกรมกำรพั ฒนำชุมชน ที่ 618/2553 ลงวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.
2553 พร้อมรับรองสำเนำ
4. พยำนบุคคล ได้แก่ ลูกหนี้เงินยืม กข.คจ. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่เกี่ยวข้อง
วิธีดําเนินการ
1. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ฒ นำชุ ม ชนผู้ รั บ ผิ ด ชอบงำนโครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน
(กข.คจ.) ระดับจังหวัด เสนอเรื่องตำมลำดับชั้นถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อทรำบว่ำ กรมกำรพัฒนำชุมชน
ได้มีคำสั่ง ที่ 618/2553 ลงวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2553 มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปฏิ บั ติ ร ำชกำรแทนอธิ บ ดี ก รมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ควำมรั บ ผิ ด ทำงละเมิ ด ของ
เจ้ำหน้ำที่ กำรดำเนินคดีแพ่ ง คดีอำญำ และคดีปกครอง โดยตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งดังกล่ำว
ระบุว่ำ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว อำจมอบอำนำจต่อให้พัฒนำกำรจังหวัด
โดยให้ ถื อ ว่ ำ กรมกำรพั ฒนำชุ ม ชนเห็ น ชอบแล้ว ...ดั ง นั้ น จึ ง ขอแนะน ำว่ ำ ให้ เ สนอเรื่ องโดยขอ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้มอบอำนำจให้พัฒนำกำรจังหวัดเป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำควำมผิดต่อไป
2. เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบตำมเสนอแล้ว ให้จัดทำส ำเนำเอกสำรที่ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเห็นชอบโดยรับรองสำเนำ พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนรำยกำรที่ 1 - 3 ตำมหัวข้อ
"พยำนหลักฐำนที่ต้องเตรี ยม" เสนอต่อพัฒนำกำรจังหวัด เพื่อ ดำเนิ นกำรร้ องทุก ข์ต่ อพนั ก งำน
สอบสวนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบอำนำจไว้ต่อไป
3. แจ้งพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทรำบและเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ถ้อยคำต่อ
พนักงำนสอบสวน ซึ่งพนักงำนสอบสวนจะเป็นผู้แจ้งรำยละเอียดให้ทรำบในภำยหลัง
4. ให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินคดีเป็น
ระยะจนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำ

24
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

๑๑. อำยุควำมคดีอำญำ
ถำม

อายุความคดีอาญา?

ตอบ
อายุความ เป็นระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้เพื่อมิให้ผู้กระทำผิดต้องมีชนักติดหลัง
ไปตลอดชี วิ ต และเป็ น กำรที่ เ ร่ ง รั ด คดี ใ ห้ ไ ด้ ตั ว ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด มำพิ จ ำรณำโดยเร็ ว เนื่ อ งจำก
กำรปล่อยระยะเวลำให้เ นิ่ น นำนไปจะทำให้ ไม่ส ำมำรถหำพยำนหลั กฐำนมำพิสูจ น์ ค วำมผิ ด ได้
ซึ่งอำยุควำมคดีอำญำที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
คดียักยอกและฉ้อโกงซึ่งทั้งสองคดีมีอัตรำโทษจำคุกไม่เกินสำมปี ดังนั้น อำยุควำมในกำรฟ้องคดี
ต้องฟ้องภำยในสิบปี แต่เนื่องจำกควำมผิดทั้งสองเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ กฎหมำยยังกำหนด
ว่ำคดีควำมผิดอันยอมควำมได้หำกมิได้ร้องทุกข์ภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำ
ควำมผิดเป็นอันขำดอำยุควำม ดังนั้น คดียักยอกหรือคดี ฉ้อโกงที่มักเกิดขึ้นในกำรดำเนินงำนของ
กองทุนกข.คจ.เมื่อพบว่ำ มีกำรกระทำควำมผิด และรู้ตั วผู้ก ระทำควำมผิ ดแล้ วต้ องร้องทุ ก ข์ ต่ อ
พนักงำนสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุภำยใน 3 เดือน ไม่ใช่ต้องฟ้องคดีภำยในอำยุควำม 10 ปี
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๑๒. กำรดำเนินกำรภำยหลังศำลมีคำพิพำกษำ

ถำม การดาเนินการภายหลังศาลมีคาพิพากษา
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
(ระดับจังหวัด)มีวิธีการอย่างไร ?

ตอบ
ข้อควรรูเ้ บือ้ งต้น
1. เมื่อพนักงำนสอบสวนได้ส่งสำนวนให้แก่พนักงำนอัยกำรเพื่อยื่นฟ้องต่อศำลแล้ว
ในทำงปฏิบัติสำนักงำนอัยกำรทุกแห่งจะมีหนังสือแจ้งประสำนกับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องเพื่อทรำบ
รำยละเอียดควำมคื บหน้ำของคดีอยู่ เสมอ และจำกกำรประสำนงำนกัน ระหว่ำ งหน่ วยงำนนั้ น
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ฒ นำชุ ม ชนจะได้ ท รำบถึ ง พนั ก งำนอั ย กำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบในฐำนะเจ้ ำ ของเรื่ อ งด้ ว ย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรประสำนงำนต่อไป
2. ในควำมผิ ด ฐำนเจ้ ำ พนั ก งำนยั กยอกทรั พ ย์ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 147 เมื่อพนักงำนอัยกำรยื่นฟ้องก็จ ะมีคำขอท้ำ ยฟ้องเพื่อให้ศำลมีคำพิพำกษำให้จำเลย
คืนทรัพย์สินหรือรำคำต่อผู้เสียหำยด้วย ซึ่งศำลก็จ ะมีพิพ ำกษำตำมคำขอท้ำ ยฟ้องของพนักงำน
อัยกำรด้วยเสมอ
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ตอบ
วิธีดําเนินการ
1. เมื่อศำลได้มีคำพิพำกษำแล้ว สำนักงำนอัยกำรจะมีหนังสือแจ้งผลคำพิพ ำกษำ
ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องทรำบพร้อมทั้งควำมเห็นในเบื้องต้นว่ำควรอุทธรณ์คำพิพำกษำหรือไม่
อย่ำงไร หำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพำกษำก็จะต้องแจ้งให้สำนักงำนอัยกำร
ทรำบว่ำจะอุทธรณ์ในประเด็นใด แต่ในขั้นตอนนี้จ ะใช้ระยะเวลำค่อนข้ำ งนำน จึงขอแนะนำให้
เจ้ำ หน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กข.คจ. ประสำนในทำงปฏิบัติกับพนักงำน
อัยกำรเจ้ำของเรื่องโดยตรง เพื่อขอคัดสำเนำคำพิพำกษำ
2. เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วและจำเลยยังไม่ชำระหนี้ตำมคำพิพ ำกษำ ในขั้นตอนต่อไป
ได้แก่ กำรขอให้พนักงำนอัยกำรยื่นคำร้องต่อศำลที่มีคำพิ พำกษำเพื่อขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดี
สำมำรถดำเนินกำรได้โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเสนอหนังสือตำมลำดับชั้นเพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดลงนำมในหนังสือถึงสำนักงำนอัยกำรเพื่อแจ้งว่ำจำเลยยังไม่ชำระหนี้ตำมคำพิพำกษำและ
ขอให้พนักงำนอัยกำรยื่นคำร้องขอต่อศำลเพื่อออกหมำยบังคับคดีต่อไป
3. เมื่อพนักงำนอัยกำรยื่นคำร้องขอต่อศำลเพื่อออกหมำยบังคับคดี และศำลได้มี
คำสั่งตำมคำขอของพนักงำนอัยกำรแล้ว สำนักงำนอัยกำรจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
เพื่อทรำบพร้อมทั้งแจ้งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรบังคับคดีในส่วนของสำนักงำนอั ยกำรมำ
พร้อมด้วยเพื่อกำรประสำนงำนในลำดับต่อไป
4. เมื่อสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดได้รับหนังสือจำกสำนักงำนอัยกำร ตำมข้อ 3
แล้วให้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบหำหลักทรัพย์เพื่อทำกำรยึด อำยัด ทรัพย์สินเพื่อนำมำ
บังคับคดีต่อไป ซึ่งในชั้นบังคับคดีนี้มีอำยุควำม 10 ปี
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๑๓. กำรบังคับคดี
ถำม การบังคับคดีโครงการ

กข.คจ.มีขั้นตอนอย่างไร ?

ตอบ
เมื่อศำลมีคำพิพำกษำหรือคำสั่งศำลแล้วไม่ว่ำจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอำญำ ถ้ำผู้แพ้
คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพ ำกษำปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง เช่น ชำระหนี้ตำมคำพิพ ำกษำ
ออกไปจำกที่พิพ ำทในกรณีมีกำรฟ้องขับไล่ งดเว้นกำรกระทำตำมคำพิพำกษำ ดังนี้ ก็ไม่จ ำเป็น
ต้ อ งมี ก ำรบั ง คั บ คดี แต่ ถ้ ำ ผู้ แ พ้ ค ดี ห รื อ ลู ก หนี้ ต ำมค ำพิ พ ำกษำไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมค ำพิ พ ำกษำหรื อ
คำสั่งศำลไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน เจ้ำ หนี้ก็ย่อมมีควำมจำเป็นต้องเข้ำสู่กระบวนกำรบังคับคดี
กำรสืบหำหลักทรัพ ย์เพื่อบังคับ คดี นั้ น เป็นหน้ำ ที่ของเจ้ำ หนี้ ตำมคำพิพ ำกษำ ซึ่งกรณีเงิ น ตำม
โครงกำร กข.คจ. นี้ ได้แก่คณะกรรมกำรสืบหำหลักทรัพย์เพื่อบังคับคดีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง รวมทั้ง
เจ้ำ หน้ำ ที่ผู้รับผิดชอบ ประเด็นเกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรสืบหำหลักทรัพย์เพื่อบังคับคดีนี้ เจ้ำ หน้ำที่
พัฒนำชุมชนส่วนใหญ่ยังมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนโดยเข้ำใจว่ำ หน้ำที่ ดังกล่ำ วเป็นของพนั กงำน
บังคับคดีซึ่งไม่ถูกต้อง
กำรบั ง คั บ คดี ต ำมค ำพิ พ ำกษำหรื อ ค ำสั่ ง นั้ น เป็ น วิ ธี ก ำรเพื่ อ ให้ มีก ำรปฏิบั ติ ตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำล ในกรณีที่ผู้แพ้คดีตำมคำพิพำกษำไม่ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสัง่
ทั้งนี้ เพื่อให้คำพิพำกษำเกิดผลบังคับทั้งทำงข้อกฎหมำยและในทำงปฏิบัติซึ่งกำรบังคับคดีจะกระทำ
เองนอกเหนือจำกนี้ไม่ได้ แต่จ ะต้องกระทำโดยให้เจ้ำ พนักงำนซึ่งกฎหมำยกำหนดอำนำจและ
หน้ำที่ไว้ ซึ่งก็คือ “เจ้ำพนักงำนบังคับคดี” โดยปัจจุบันก็คือเจ้ำพนักงำนที่สังกัดกรมบังคับคดีนั่นเอง
หำกฝ่ำฝืนศำลอำจมีคำสั่งให้เพิกถอนกำรบังคับคดีที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วได้
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ตอบ
ค ำบั งคับ หมำยถึง คำสั่งของศำลที่สั่ง แก่ลูก หนี้ ตำมคำพิพ ำกษำให้ป ฏิบั ติ ต ำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่งโดยกำหนดวิธีกำรที่จะปฏิบัติไว้ (เหตุที่กฎหมำยต้องบัญญัติให้มี "คำบังคับ"
ไว้ ก็เพรำะคำพิพำกษำ หรือคำสั่ง เป็นเพียงคำวินิจฉัยข้อโต้เถียงและชี้ขำดถึงสิทธิและหน้ำที่ของ
คูค่ วำมเท่ำนั้นไม่มีสภำพบังคับ)
หมายบั ง คับ คดี คื อ ค ำสั่ ง ของศำลที่ ตั้ ง เจ้ำ พนั กงำนในสัง กัด กรมบัง คั บ คดีหรือ
พนักงำนอื่นเป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเพื่อดำเนินกำรบังคับ คดี ให้เป็ นไปตำมคำพิพ ำกษำหรื อ
ค ำสั่ ง ศำล หมำยบั ง คั บ คดี จ ะแตกต่ ำ งจำกค ำบั ง คั บ ค ำบั ง คั บ เป็ น ค ำสั่ ง ศำลถึ ง ตั ว ลู ก หนี้
ตำมคำพิพำกษำให้ปฏิบัติตำม ส่วนหมำยบังคับคดีเป็นคำสั่งของศำลที่มีไปถึงเจ้ำพนักงำนบังคับคดี
เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น กำรบัง คั บ คดี แ ก่ ลูก หนี้ ต ำมค ำพิพ ำกษำ ค ำบั ง คั บ และหมำยบั ง คั บ เป็น ขั้ น ตอน
กำรบังคับคดีที่กฎหมำยได้กำหนดไว้เป็นลำดับ กล่ำวคือเมื่อศำลพิพำกษำแล้ว ก็ต้องออกคำบังคับ
กำหนดระยะเวลำให้ลูกหนี้ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำ ศำลจึงจะออกหมำยบังคับคดีเพื่อดำเนิ นกำร
บังคับคดีต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีที่ศำลมีคำพิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมเมื่อลูกหนี้
ตำมค ำพิ พ ำกษำผิ ด นั ด ช ำระหนี้ เจ้ ำหนี้ ตำมค ำพิ พำกษำสำมำรถขอศำลออกหมำยบั งคั บคดีได้
โดยไม่จำเป็นต้องขอออกคำบังคับคดีก่อน
การออกหมายบังคับคดี เนื่องจำกหนี้ตำมคำพิพำกษำเป็นหนี้ที่ศำลรับรอง และรับ
จะบังคับให้ แต่กำรดำเนินกำรบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำ ดังนั้น จึงเป็น หน้ำที่
ของเจ้ำหนี้ที่ต้องขอให้ออกหมำยบังคับคดี ซึ่งหำกเจ้ำหนี้ไม่ยื่นคำร้องขอต่อศำล ศำลก็จะไม่ออก
หมำยบังคับคดีให้ ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงที่ศำลยังมิได้กำหนดวิธีกำรบังคับคดี ถ้ำมีเหตุจำเป็น
เจ้ำหนี้จะยื่นคำขอคุ้มครองประโยชน์ของเจ้ำหนี้ และลูกหนี้อำจยื่นคำขอต่อศำลให้ยกเลิกได้เช่นกัน
เจ้าพนักงานบังคับคดี หมำยถึง เจ้ำพนักงำนในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงำนอื่ น
ผู้มีอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในภำค 4
แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ควำมในระหว่ำงพิจำรณำหรือ
เพื่อบังคับตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำ
พนักงำนบังคับคดีให้ปฏิบัติกำรแทนในกำรบังคับคดีที่ต้องมีกำรดำเนินโดยเจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ศำลซึ่งออกหมำยบังคับคดีต้องตั้งเจ้ำพนั กงำนบังคับคดี กรมบังคับคดี หรือเจ้ำพนักงำนบังคับคดี
สำนักงำนบังคับคดีหรือสำขำ แล้วแต่ เขตอำนำจของศำลที่ออกหมำยบังคับคดีเพื่อจัดกำรยึดหรือ
อำยัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคาพิพากษาหรือทาการอื่นใดโดยอานาจและหน้าที่ตามกฎหมาย
29
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

ตอบ
วิธีดำเนินกำร
1. เมื่อสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดได้รับหนังสือจำกแจ้งถึงกำรออกหมำยบังคับคดี
จำกส ำนักงำนอัยกำรแล้ว ให้ดำเนินกำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรบัง คั บ คดี และสื บหำหลัก ทรั พ ย์
เพื่อทำกำรยึด อำยัด ทรัพย์สินเพื่อนำมำบังคับคดีต่อไป ซึ่งในชั้นบังคับคดีนี้มีอำยุควำม 10 ปี
2. กำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบั ง คั บ คดี แ ละสื บ หำหลั กทรั พ ย์ เ พื่ อบั ง คั บ คดี ไ ม่ มี
กฎหมำยกำหนดไว้ว่ำกรรมกำรต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด และให้มีจำนวนเท่ำใด จึงเป็นดุลยพินิจ
ของผู้มีอำนำจที่จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
3. ให้คณะกรรมกำรบังคับคดีและสืบหำหลักทรัพย์ดำเนินกำรดังนี้
3.1 ประสำนกับสำนักงำนที่ดินหรือกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบหลักทรัพย์ประเภท
อสังหำริมทรัพย์ที่ปรำกฏรำยชื่อลูกหนี้ ครอบครัวของลูกหนี้ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ประเภทสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ข องลู ก หนี้ เช่ น รถยนต์
รถจั ก รยำนยนต์ เรื อ หุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท หรื อ หลั ก ประกั น กำรขอใช้ ไ ฟฟ้ ำ น้ ำประปำ โทรศั พ ท์
โดยประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่จัดทำทะเบียนคุมสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว
3.3 สื บ หำหลั ก ทรั พ ย์ ข องลู ก หนี้ ใ นส ำนั ก งำน บ้ ำนพั ก ของลู ก หนี้ ห รื อ
จำกครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอันอำจมีทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ในครอบครัว
3.4 ขอควำมร่วมมือจำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินเพื่อตรวจสอบหลักทรัพ ย์
หรือบัญชีเงินฝำกในธนำคำรและสถำบันกำรเงินนั้นๆ
4. ขั้นตอนกำรยึดหรืออำยัด เจ้ำพนักงำนบังคั บคดีจะมีอำนำจในฐำนะเป็ นผู้แ ทน
เจ้ำ หนี้ตำมคำพิพ ำกษำทุ กอย่ำงเพื่อ กำรบัง คั บ คดี แต่เจ้ำ พนักงำนบั ง คับ คดีไ ม่มี อำนำจหน้ ำ ที่
ในกำรสืบหำทรัพ ย์ ของลูก หนี้ เมื่อคณะกรรมกำรสื บหำทรัพ ย์ ตำมที่ ไ ด้ รับ แต่ง ตั้งพบว่ำ ลู ก หนี้
มีทรัพย์สินที่สำมำรถนำมำขำยทอดตลำดเพื่อกำรบังคับคดีได้แล้ว ต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ทรำบเพื่อจะได้ส่งหมำยบังคับคดีให้ลูกหนี้ ไม่ว่ำจะโดยทำงไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหมำยที่บ้ำ น
ของลูกหนี้ จำกนั้นเจ้ำพนักงำนจะมีอำนำจเท่ำที่จำเป็นในกำรค้นบ้ำน หรือสถำนที่ ค้ำขำยของลูกหนี้
รวมถึงมีอำนำจยึดและตรวจสมุดบัญชี หรือเอกสำร และกระทำกำรใด ๆ ตำมสมควร เพื่อเปิด
สถำนที่ บ้ ำ น ตู้ นิ ร ภั ย หรื อ สถำนที่ เ ก็ บ ของทุ ก ประเภทของลูก หนี้ ด้ ว ย และถ้ ำ มี ก ำรขั ด ขวำง
เจ้ ำ พนั ก งำนบั ง คั บ คดี จ ะมี อ ำนำจขอให้ ต ำรวจเข้ ำ มำช่ ว ยเหลื อ ในกำรบั ง คั บ คดี ได้ ด้ ว ย
ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรเหล่ำนี้จะต้องทำระหว่ำงช่วงพระอำทิตย์ขึ้น และตกในวันทำกำรปกติเท่ำนั้น
และจะต้องไม่ยึดหรืออำยัดทรัพย์เกินกว่ำจำนวนที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ได้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณี
ของกำรอำยัดเงินเดือนนั้น เจ้ำหนี้จะต้องเป็ นผู้สืบและมำแถลงต่อเจ้ำพนักงำนบังคับคดีว่ำลูกหนี้
ประกอบอำชีพหรือมีหน้ำที่กำรงำนอยู่ที่ใด เมื่อเจ้ำหนี้แจ้งรำยละเอียดครบถ้วนแล้ว เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีก็จะออกหนังสือแจ้งอำยัดไปยังนำยจ้ำงตำมที่เจ้ำหนี้ได้แจ้งไว้ ให้ส่งเงินมำให้ที่เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีโดยตรง
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๑๔. ข้ อควรระวังสำหรับเจ้ ำหน้ ำทีพ่ ฒ
ั นำชุมชน
ถำม ข้อควรระวังสาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ในการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. มีอะไรบ้าง ?

ตอบ
1. โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกเงิ น งบประมำณแผ่ น ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน โดยระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำรและกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้เป็นหน้ำ ที่ของพัฒนำกรผู้รับผิดชอบประจ ำตำบล พัฒนำกำรอำเภอ
และพั ฒ นำกำรจั ง หวั ด ต่ ำ งก็ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ ำ ที่ โ ดยตรงในกำรด ำเนิ น กำรให้ โ ครงกำรเป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ ประกอบกับพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 82 ประกอบ
มำตรำ 84 และมำตรำ 85 ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นไว้ ดั ง นั้ น
เจ้ำ หน้ำ ที่พัฒนำชุมชนทุก ระดับจึง ต้องปฏิบั ติห น้ำ ที่ ของตนให้ เป็ น ไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด หำกมี ค วำมเสี ย หำยอย่ ำ งใด ๆ เกิ ด ขึ้ น แก่ เ งิ น โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
ควำมยำกจน (กข.คจ.) ก็อำจทำให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่เกี่ยวข้องกลำยเป็นผู้กระทำผิดวินัยและ
อำจถูกลงโทษทำงวินัยได้
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ตอบ
2. ในกำรท ำสั ญ ญำกู้ ยื ม เงิ น ตำมโครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน (กข.คจ.)
ตำมข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรแก้ไ ข
ปัญหำควำมยำกจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน รองประธำน
คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่ บ้ ำ น หรื อ กรรมกำรที่ ค ณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่ บ้ ำ นมอบหมำย
ตำมล ำดับลงนำมในสัญญำกับ หัวหน้ำครัวเรือนเป้ำ หมำย ตำมแบบสัญญำยืมเงินจำนวนสำมชุด
โดยส่งมอบให้หัวหน้ำครัวเรือนเป้ำ หมำยผู้ยืม คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำ น และนำยอำเภอ
เก็บไว้เป็นหลักฐำนฝ่ำยละหนึ่งชุด ดังนั้น จึงแนะนำให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนเก็บรักษำสัญญำยืมเงิ น
ไว้ ด้ ว ยควำมระมั ด ระวั ง ป้ อ งกั น กำรสู ญ หำยอั น อำจเกิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ รู ป คดี ใ นกรณี ที่ มี
ควำมจำเป็นต้องใช้สิทธิทำงศำล
3. ข้อควรระวัง เรื่ องอำยุ ค วำม ถ้ำ ตำมสัญญำระบุกำรชำระคื นเงิ นยื มโครงกำร
กข.คจ. โดยกำรผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ มีอำยุควำม 5 ปี ถ้ำ ตำมสัญญำระบุกำรชำระคืนเงินยืม
โครงกำร กข.คจ. โดยชำระคืนในครั้งเดียว มีอำยุควำม 10 ปี
4. เมื่อลูกหนี้เงินยืมโครงกำร กข.คจ. ตำยโดยยังไม่มีกำรชำระหนี้ ต้องฟ้องทำยำท
มีอำยุควำมฟ้องคดี ภำยใน 1 ปี
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ส่ วนที่ ๒
กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี

๑. ใครเป็ นผู้ลงนำมในสั ญญำ
ถำม

ใครเป็นผู้ลงนามหรือคูส่ ญ
ั ญากู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี?

ตอบ
อำนำจหน้ำที่ลงนำมคู่สัญญำกู้ยืมเงินเป็นของพัฒนำกำรจังหวัด
ตำมข้ อ 3.3 (6) ของหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไข เกี่ ย วกั บ
กำรใช้จ่ำยเงินประเภทเงินทุ นหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุ น ของ
กองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี พ.ศ.2559 ข้ อ ก ำหนดนี้ เ ป็ น อ ำนำจ
ที่มอบให้โดยตรงจำก คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ตำมข้ อ 19 วรรคสอง ของข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุน
พั ฒ นำบทบำทสตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำรกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี
พ.ศ.2559 แต่ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวยังกำหนดให้พัฒนำกำรจังหวัด
สำมำรถมอบหมำยให้ผู้อื่น เป็นคู่สัญญำแทนตนได้ รวมทั้งในกรณีของ
กรุงเทพมหำนครผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุนก็ส ำมำรถ
มอบให้ผู้อื่นเป็นคู่สัญญำได้เ ช่น เดีย วกั น กรณีกำรลงนำมในสัญญำตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขดังกล่ำวต้องเป็นที่ยุติว่ำ ลงนำมในฐำนะ
ตำแหน่งพัฒนำกำรจังหวัด หำกพัฒนำกำรจังหวัดจะมอบหมำยผู้ใด
ลงนำมเป็ น คู่ สั ญ ญำแทนตนก็ ต้ อ งมอบหมำยในต ำแหน่ ง หำกเป็ น
กำรมอบหมำยส่ ว นตั ว โดยระบุ ชื่ อ แล้ ว ข้ ำ รำชกำรผู้ นั้ น ต้ อ งผู ก พั น
ในฐำนะคู่สัญญำตลอดไปแม้จะย้ำ ยไปไหน ๆ ประเด็นนี้สำคัญ ดังนั้น
หำกมี ก ำรมอบหมำยจึง ควรมอบหมำยในต ำแหน่ ง เช่ น พั ฒ นำกำร
จังหวัดมอบหมำยให้พัฒนำกำรอำเภอเป็นคู่สัญญำแทน เป็นต้น
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๒. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหนีค้ ้ ำงชำระ
ถำม

แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
ก่อนดาเนินคดีต้องทาอย่างไร ?

ตอบ
กำรบริหำรจัดกำรขณะเป็นหนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องมีกำรติ ดตำม
ตรวจสอบว่ำ ได้นำเงินกองทุนไปใช้ ดำเนิน กำรตำมโครงกำรที่ เ สนอ
หรือไม่ อย่ำงไร ต้องมีกำรรำยงำนและติดตำม หำกไม่มีกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรและคณะอนุ ก รรมกำรกลั่ น ก รองและ ติ ด ต ำ ม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอติดตำมไปตรวจพบ
ต้องเรียกเงินคืนทันทีและรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดทรำบ นอกจำกนี้หนี้เงินที่ลูกหนี้กู้ยืมไป
หำกสั ญ ญำก ำหนดให้ ช ำระหนี้ คื น เป็ น งวด ๆ ต้ อ งมี ก ำรส่ ง คื น ตำม
งวดชำระ มิฉะนั้นจะกลำยเป็นลูกหนี้ผิดนัด และหนี้จะกลำยเป็นหนี้ค้ำง
ชำระทันที แนวทำงกำรบริหำรจั ดกำรหนี้ ค้ำ งชำระก่อ นดำเนิ น คดี
แบ่งกำรบริหำรจัดกำรเป็น 2 อย่ำง ได้แก่
1. กำรรับสภำพหนี้
2. กำรผ่อนชำระหนี้
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ตอบ
การรับสภาพหนี้ เป็นกำรบริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงชำระอย่ำงหนึ่ง ทำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ
หนี้ค้ำงชำระดังกล่ำวไม่ขำดอำยุควำมและไม่เป็นหนี้สูญ กำรรับสภำพหนี้จึงเป็นที่นิยมทำกัน แต่ผลของ
กำรรับสภำพหนี้ที่สำคัญ คือ ต้องมีกำรผ่อนชำระหนี้ เพรำะหำกมีกำรรับสภำพหนี้แล้วแต่ไม่มีกำรผ่อน
ชำระหนี้ กำรรับสภำพหนี้ดังกล่ำวจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี นอกจำกเรื่อง
อำยุควำมดำเนินคดีเท่ำนั้น
การผ่อ นชํา ระหนี้ ถือ เป็น กำรบริห ำรจัด กำรหนี้ค้ำ งชำระที่เ ป็น คุณ แก่ลูก หนี้แ ละ
ประโยชน์แก่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีโดยตรง เพรำะจะทำให้ปัญหำหนี้ค้ำงชำระของลูกหนี้ค่อย ๆ
หมดไปในที่สุด แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกลูกหนี้เพิกเฉยไม่มีกำรผ่อนชำระหนี้ กำรบริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงชำระ
ขั้นตอนสุดท้ำยต้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ค้ำงชำระ
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๓. ขั้นตอนก่ อนดำเนินคดีแพ่ง
ถำม

ก่อนจะดาเนินคดีกับลูกหนี้คา้ งชาระมีขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ
ก่อนจะดําเนินคดีกับลูกหนี้ค้างชําระมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. แจ้งเตือนลูกหนี้ค้ำงชำระอีกครั้งหนึ่ง หำกยังเพิกเฉยเสนอให้คณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอเห็นชอบให้ดำเนินคดีและ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุ นพัฒ นำบทบำทสตรีระดับจัง หวั ดพิจ ำรณำอนุมั ติใ ห้ดำเนิ น คดี
กับลูกหนี้ที่เพิกเฉย
2. หำกกรณีล ูก หนี้ไ ม่เ พิก เฉยติด ต่อ ขอรับ สภำพหนี้ห รือ ขอผ่อ นชำระหนี้ใ ห้
ดำเนินกำรตำมประสงค์ของลูกหนี้แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติด ตำม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอเพื่อรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุ น
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดเพื่อทรำบต่อไป
๓. ถ้ำที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
อนุมัติให้ดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉย ให้ส ำนักงำนงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดเสนอเรื่องให้สำนักงำน
อัยกำรจังหวัดเพื่อฟ้องคดี ทั้ งนี้ให้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนคดีเพื่อประสำนงำนกับพนักงำน
อัยกำรเป็นระยะ ขณะเดียวกันเมื่อทรำบค่ำธรรมเนียมดำเนินคดีแล้วให้แจ้งกรมกำรพัฒนำชุมชน
เพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
๔. กรณีที่ลูกหนี้ขอรับสภำพหนี้ไม่ว่ำจะรับสภำพกี่คน จำนวนเงินที่ขอรับสภำพหนี้ นั้ น
ต้องเต็มจำนวนเท่ำกับหนี้ค้ำงชำระทั้งหมด (ได้แก่ เงินต้น+ดอกเบี้ยตำมสัญญำ+ดอกเบี้ยผิดนัด)
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ตอบ
5. กำรรับสภำพหนี้ต้องมีกำหนดเวลำให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ จ ำนวนเงินที่ชำระหนี้
ในแต่ล ะงวดอย่ำงชัดเจน และต้องมีข้อควำมว่ำ “หากมีก ารผิดนัด งวดใดงวดหนึ่งถือเป็นการ
ผิดนัดทั้งหมด”
6. หำกลูกหนี้รับสภำพหนี้แล้วเพิกเฉยหรือผิดนัด ให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอเห็นชอบให้ดำเนินคดีและ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดพิจำรณำอนุมัติให้ดำเนิน คดี กับ
ลูกหนี้ที่เพิกเฉย
7. ในกรณีข องกรุง เทพมหำนครให้ค ณะท ำงำนขับ เคลื ่อ นกำรด ำเนิน งำน
กรุงเทพมหำนครพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนครเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินคดี ส่วนวิธีดำเนินกำรกับลูกหนี้ค้ำงชำระให้เป็นไปทำนอง
เดียวกันกับลูกหนี้ค้ำงชำระของจังหวัด
กำรดำเนินกำรข้ำงต้นดังกล่ำวเป็นไปอำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
และติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ และคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พั ฒ นำบทบำทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด และคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนครตำมปรำกฏในคำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีที่ได้แต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมกำรทั้งสำมคณะ
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๔. ขั้นตอนกำรดำเนินคดีแพ่ง
ถำม

ขั้นตอนการดาเนินคดีแพ่งมีขั้นตอนอย่างไร ?

ตอบ
ขั้นตอนการดําเนินคดีแพ่ง
ในกำรดำเนิน คดีกับ ลูก หนี้ที่ค้ำ งชำระเงิน กองทุน พัฒ นำบทบำทสตรี เป็น กำร
บริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงชำระของคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจั งหวั ด
หรือคณะอนุกรรมกำรกองทุ นพัฒ นำบทบำทสตรีก รุง เทพมหำนครแล้ว แต่ กรณี มีขั้นตอนกำร
ดำเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ค้ำงชำระ ดังนี้
1. จัดลำดับลูกหนี้ที่ดำเนินคดีก่อน-หลัง ตำมอำยุควำมใกล้จะหมด
2. จัดกำรรวบรวมเอกสำร ดังนี้
(๑) สัญญำกู้ยืมเงินฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ จำนวนเงิน 2,000 บำท/1 บำท และ
หลักฐำนที่แสดงว่ำ กองทุ นพัฒ นำบทบำทสตรี ไ ด้จ่ำ ยเงิ นกู้ ยืม ให้ลู กหนี้ เช่น ใบส ำคัญรับ เงิ น กู้
หลักฐำนกำรนำเงินเข้ำบัญชีหรือกำรโอนเงิน
(๒) สำเนำคำสั่งกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ ๕๓๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน
พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติหน้ำ ที่แทนอธิบดีกรมกำรพัฒนำ
ชุมชนในส่วนที่เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรดำเนินคดีทำงแพ่ง คดีอำญำ และ
คดีปกครองของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(๓) แบบคำขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(4) หลักฐำนเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ (สำเนำใบเสร็จรับเงิน/หลักฐำนกำรรับเงิน)
(5) หนังสือรับสภำพหนี้หรือหลักฐำนที่แสดงกำรรับสภำพหนี้ (ถ้ำมี)
(6) หลักฐำนเกี่ยวกับกำรทวงถำม เช่น สำเนำหนังสือทวงถำมให้ชำระหนี้
(7) หลักฐำนกำรรับหนังสือทวงถำมหรือหนังสือบอกกล่ำว (ใบตอบรับทำง
ไปรษณีย์)
(8) หลักฐำนเกี่ยวกับยอดหนี
้ค้ำ งชำระ เช่น ส ำเนำรำยกำรคำนวณยอดหนี้
38
ทั้งหมด หรือ สำเนำกำร์ดบัญชีลคููก่มหนี
โดยแสดงรำยกำรหนี
้ เงินต้น อัตรำดอกเบี้ย
ือปฏิ้บ(statement)
ตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก
ับกองทุน
ในกรมการพั
ชน แล้ ว รำยกำรที่ค้ำงชำระเงิน ต้ น จำนวน
วันครบกำหนดชำระหนี้ และวันที่ที่สมำชิ
กผู้กู้ไฒด้นาชุชมำระไว้
ดอกเบี้ยผิดนัด โดยคิดคำนวณยอดหนี้ตั้งแต่วันทำสัญญำจนถึงวันส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำร พร้อม

ตอบ
(๒) ส ำเนำคำสั่งกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ 468/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่ อ ง กำรมอบอ ำนำจให้ ผู้ว่ ำ รำชกำรจัง หวั ด ปฏิ บั ติ ร ำชกำรแทนอธิ บ ดี ก รมกำร
พัฒนำชุมชนเกี่ยวกับกำรดำเนินคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง คดีล้มละลำย และควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(๓) แบบคำขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(4) หลักฐำนเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ (สำเนำใบเสร็จรับเงิน/หลักฐำนกำรรับเงิน)
(5) หนังสือรับสภำพหนี้หรือหลักฐำนที่แสดงกำรรับสภำพหนี้ (ถ้ำมี)
(6) หลักฐำนเกี่ยวกับกำรทวงถำม เช่น สำเนำหนังสือทวงถำมให้ชำระหนี้
(7) หลั ก ฐำนกำรรั บ หนั ง สื อ ทวงถำมหรื อ หนั ง สื อ บอกกล่ ำ ว (ใบตอบรั บ
ทำงไปรษณีย์)
(8) หลักฐำนเกี่ยวกับยอดหนี้ค้ำ งชำระ เช่น ส ำเนำรำยกำรคำนวณยอดหนี้
ทั้งหมด หรือ สำเนำกำร์ดบัญ ชีลูกหนี้ (statement) โดยแสดงรำยกำรหนี้ เงินต้น อัตรำดอกเบี้ย
วันครบกำหนดชำระหนี้ และวันที่ที่สมำชิกผู้กู้ได้ชำระไว้แล้ว รำยกำรที่ค้ำงชำระเงินต้น จำนวน
ดอกเบี้ยผิดนัด โดยคิดคำนวณยอดหนี้ ตั้ง แต่ วัน ทำสัญ ญำจนถึง วั นส่งเรื่อ งให้พ นัก งำนอั ย กำร
พร้อมลงลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดทำเอกสำรและคิดคำนวณไว้ด้วย หำกพนักงำนอัยกำรกำหนดวัน
ยื่นฟ้องแล้ว จะต้องจัดทำเอกสำรกำรคำนวณยอดหนี้ใหม่ โดยคำนวณจนถึงวันยื่นฟ้อง
(9) หนังสือยินยอมชดใช้หนี้ (ถ้ำมี)
(10) สำเนำแบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎรของลูกหนี้
(11) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(12) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำ มี) เช่น กรณีลูกหนี้ตำยต้องมีใบมรณบัตร เอกสำร
หลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของลูกหนี้
3. กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนคดี
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแต่งตั้งเจ้ำ หน้ำ ที่พัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เป็นผู้ประสำนงำนคดีกับ พนักงำนอัยกำร โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่พ ร้อม
หมำยเลขโทรศัพท์
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2. กำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรดำเนินกำร
กำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรต้องระบุในหนังสือนำส่งถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง

ตอบ
3. กำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรดำเนินกำร
กำรส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรต้องระบุในหนังสือนำส่งถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง
ว่ำจะให้ฟ้องผู้ใด ในฐำนะใด มูลหนี้ใด จำนวนเงินที่เรียกร้อง
5. สรุปข้อเท็จจริงพร้อมพยำนเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
6. ใบแต่งทนำยควำม
ใบแต่งทนำยควำมต้องใช้แบบพิมพ์ของศำลยุติธรรม ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด
(download) ได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนศำลยุติธรรม
ใบแต่งทนำยควำมที่ส่ง ให้พ นัก งำนอั ยกำรดำเนิ น คดี นั้ น ให้จัดส่งพร้อ มแนบ
สำเนำหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) คำสั่งมอบอำนำจ และสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้
แต่งตั้งทนำยควำม
7. เงินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
เงินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ได้แก่ เงินค่ำธรรมเนียมตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เช่น ค่ำ ขึ้นศำล ค่ำ นำหมำย ค่ำ ธรรมเนียมอื่น รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินคดีทั้งหมด ในกรณีอุทธรณ์ ฎีกำ รวมถึงค่ำ ฤชำธรรมเนียมที่ต้องใช้แทนแก่คู่ควำม
อีกฝ่ำยหนึ่งด้วย
เมื่อส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดหรือสำนักงำนอัยกำรเขตพื้นที่ แจ้งค่ำ ธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ให้สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดแจ้งอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุม ชน
เพื่อขอเบิกค่ำใช้จ่ำย
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๕. กำรไกล่ เกลีย่ และประนีประนอมยอมควำม
ถำม

การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ
กับลูกหนี้ทาอย่างไร ?

ตอบ
กรณีส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรดำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศำล หำกมีกำร
เจรจำไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมควำมกับคู่กรณีสำเร็จแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิทำงศำล
ให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด แจ้งให้พนักงำนอัยกำรทรำบทันที
กรณีส ำนักงำนพัฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ดส่ง เรื่อ งให้ส ำนั กงำนอัย กำรที่ มีเ ขตอ ำนำจ
ด ำเนิ น คดี แ ละพนั ก งำนอั ย กำรได้ ด ำเนิ น กำรยื่ น ค ำฟ้ อ งหรื อ ยื่ น ค ำให้ ก ำรแล้ ว หำกจะท ำ
กำรไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมควำม สำมำรถทำได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑ ก่ อ นวั น นั ด ของศำล ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด และลู ก หนี้ ผู้ กู้ ส ำมำรถ
แจ้งควำมประสงค์ขอนำคดีเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยได้โดยตรงที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพำทของศำลที่มีเขตอำนำจ
๒ ระหว่ำงกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดและลูกหนี้
ผู้กู้อำจแถลงต่อศำลให้ส่งคดีเข้ำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศำลที่มีเขตอำนำจ
3.เมื่ อ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด ได้ รั บ แจ้ ง วั น นั ด ไกล่ เ กลี่ ย ให้ ส ำนั ก งำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดส่งผู้มีอำนำจ (พัฒนำกำรจังหวัด) พร้อมหนังสือมอบอำนำจไปศำลเพื่อเข้ำร่วม
เจรจำไกล่เกลี่ยตำมวันเวลำที่นัดหมำยทุกนัด
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ตอบ
ในกำรไกล่เกลี่ยหำกสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดและลูกหนี้ผู้กู้สำมำรถตกลง
กันได้ให้ทำสัญญำประนีประนอมยอมควำม หรือถอนฟ้องคดีว่ำต่ำง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้อง) คู่ควำม
อีกฝ่ำ ยขอลดหนี้ล งบำงส่ว น หรือขอผ่อนผันกำรชำระหนี้ ซึ่งพนักงำนอัยกำรผู้ ว่ำ คดี เ ห็ น ว่ ำ
มีเหตุอันสมควร
เมื่อเข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจำรณำ
ข้อเสนอประนีประนอมยอมควำม หำกสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตกลงประนีประนอมยอมควำม
ให้มีหนังสือแจ้งเงื่อนไขไปให้พนักงำนอัยกำรทรำบ พนักงำนอัยกำรผู้ว่ำคดี ดำเนินกำรได้เป็น
๒ แนวทำง คือ
(๑) พนักงำนอัยกำรผู้ว่ำคดีตกลงประนีประนอมยอมควำมตำมเงื่อนไขที่ได้รับแจ้งนั้น
(2) ให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนมำแถลงต่ อ ศำลในวั น
ประนีประนอมยอมควำมก็ได้ ในกรณีนี้ให้ตัวแทนของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลงชื่อใน
สัญญำประนีประนอมยอมควำมด้วย
สั ญ ญำประนี ป ระนอมยอมควำมต้ องให้ คู่ ค วำมฝ่ำ ยตรงข้ ำ มลงนำมในสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมที่ทำนอกศำล ในระหว่ำงพิจำรณำคดี สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ต้ อ งแจ้ ง ผลกำรประนี ป ระนอมหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น ให้ พ นั ก งำนอั ย กำรทรำบโดยเร็ ว เพื่ อ จะได้
ดำเนินกำรและแถลงต่อศำลต่อไป
สัญญำประนีประนอมยอมควำมที่ทำในศำลนั้น คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยต้องลงนำม
ในสั ญ ญำต่ อ หน้ ำ ผู้ พิพ ำกษำ ดั ง นั้ น ให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด จั ด ท ำยกร่ ำ งสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมตำมที่ตกลงกับลูกหนี้ผู้กู้ และตรวจสอบข้อตกลงให้ดีเสียก่อนแล้วส่ง
พนักงำนอัยกำร เพื่อที่พนักงำนอัยกำรจะได้ตรวจสอบเนื้อหำของข้อตกลงว่ำไม่ขัดต่อกฎหมำย
และกองทุนไม่เสียเปรียบ หำกพนักงำนอัยกำรเป็นผู้ร่ำงสัญญำประนีประนอมยอมควำมจะส่งให้
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ตรวจสอบว่ำเป็นไปตำมที่ตกลงกันหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมบำงครั้ง
อำจตกลงกันได้ในศำล และศำลให้ทำสัญญำประนีประนอมยอมควำมในนัดพิจำรณำวันนั้น จึงไม่
มีเวลำที่จะดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำว
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ตอบ
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ไปศาลในวันดังกล่า วจึงต้องตรวจสอบ
เนื้อหาหรือข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยความรอบคอบ นอกจากข้อตกลง
ในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับหนี้แล้ว ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ควรมีข้อความตกลงด้วยว่ า
“หำกผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งหรือผิดนัดข้อใดข้อหนึ่งถือว่ำผิดนัดทั้งหมด และให้บังคับคดีได้
ทันที”
นอกจากมีข้อตกลงให้บังคับคดีได้ทันทีแล้ว หากประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยผิดนัด ต้องมีข้อตกลง
ในเรื่องดอกเบี้ยว่าเมื่อผิดนัดจะให้กลับไปคิดดอกเบี้ยในอัตราอย่างไร หรือมีข้อตกลงว่า เมื่อผิด
สัญญาแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งมีข้อตกลงเรื่องฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความไว้ด้วย
การตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาประนีประนอมยอมความ เช่น ชื่อบุคคล
จานวนเงิน เงื่อนไขตกลง และผู้มีอานาจในการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
กรณีมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจพร้อมเอกสาร ที่ครบถ้วนถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการตรวจสอบและติดตามทวงถาม
ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงกันไว้
เมื่อศาลพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วคาพิพากษา
ดังกล่าวเป็นที่สุด
ในกรณีที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นโจทก์ และจ าเลยไม่ปฏิบัติตาม
คาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานอัยการเพื่อขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดี
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๖. คดีสัญญำกู้ยืมเงิน
ถำม

คดี “สัญญากู้ยืมเงิน” คืออะไร ?

ตอบ
คดีสัญญำกู้ยืมเงินเป็นคดีที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือแสดงต่อศำล
โดยกฎหมำยกำหนดว่ำกำรกู้ยืมเงินกว่ำ 2,000 บำท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืม เป็ น
หนังสือลงลำยมือชื่อผู้ยืมเป็นส ำคัญ ดังนั้นแม้ไม่มีสัญญำมีเพียงหลักฐำนกำรกู้ยืมเป็นหนั ง สื อ
ลงลำยมือชื่อลูกหนี้ก็สำมำรถฟ้องร้องบังคับคดีได้แล้ว
กำรท ำสั ญ ญำกู้ ยื ม เงิ น นั้ น ถ้ ำ กู้ ยื ม กั น จ ำนวนเงิ น เล็ ก น้ อ ยไม่ เ กิ น ๒,๐๐๐ บำท
กฎหมำยไม่ได้บังคับว่ำต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือ เพียงแต่พูดจำตกลงกันก็พอ แต่ถ้ำหำกว่ำกู้ยืมเป็น
จำนวนเกินกว่ำ ๒,๐๐๐ บำท ต้องมีหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมเป็นหนังสือหรือทำหนังสือสัญญำกู้ไว้ต่อกัน
เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐำนในกำรฟ้องร้องบังคับคดี ซึ่งหลักฐำนแห่งกำรกู้เป็นหนังสือดังกล่ำวนี้ต้องมี
ข้อควำมแสดงว่ำได้กู้ยื มเงิ น เป็ นจ ำนวนเท่ำ ใด มีกำหนดใช้คืนเมื่ อใดและที่ส ำคัญจะต้องมี ก ำร
ลงลำยมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญ
หลักฐำนกำรกู้ยืมเงินมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้กู้มีหนี้จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้
โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อควำมว่ำใครเป็นผู้ให้กู้ กู้กันเมื่อใด กำหนดชำระเมื่อใด อย่ำงไร เช่น นำงก.
เขียนหนังสือให้ไว้ นำง ข. ว่ำ นำง ก ได้รับ เงิน ๓,๐๐๐ บำท จำกนำง ข และสัญญำว่ำจะนำไปคืน
ให้แก่นำง ข พร้อมให้ดอกเบี้ยในเดือนหน้ำ เป็นต้น เท่ำนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมหลักฐำนเป็น
หนังสือที่สมบูรณ์แบบที่สุด คือ “หนังสือสัญญำกู้ยืมเงิน”
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ตอบ
กู้ ยื ม กั น หรื อ ท ำขึ้ น ภำยหลั ง ก็ ไ ด้ เพรำะกฎหมำยเพี ย งต้ อ งกำรให้ มี ห ลั ก ฐำน
ก่อนฟ้องร้องคดีเท่ำนั้น เช่น ในเวลำกู้ยืมเงินกัน คู่กรณีไม่ได้ทำหลักฐำนกำรกู้ยืมเป็นหนังสือไว้
แต่ต่อมำภำยหลังได้มีกำรทำหลักฐำนกำรกู้ยืมกันเป็นหนังสือโดยลงลำยมือชื่อผู้ต้องรับผิด (ผู้กู้)
เมื่อผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตำมกำหนด ผู้ให้กู้ย่อมสำมำรถนำหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมที่ทำขึ้นไปฟ้องร้อง
ต่อศำลเพื่อบังคับคดีได้
หลักฐำนกำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือจะใช้บังคับได้ต้องมีลำยมือชื่อผู้ยืม ซึ่งกฎหมำย
บังคับเฉพำะกำรลงลำยมือชื่อเฉพำะผู้ยืม (ผู้กู้) เท่ำนั้น ดังนั้นเมื่อผู้กู้ลงลำยมือชื่อแล้ว แม้ลำยมือชื่อ
ของผู้ให้กู้เป็นลำยมือชื่อปลอมหรือไม่ลงลำยมือชื่อก็เป็นหลักฐำนกำรกู้ ยืมที่สมบูรณ์แล้ว เนื่องจำก
บทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกำรกล่ำวถึงหลักฐำนในกำรฟ้องร้องคดีเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยถึง
รูปแบบของสัญญำ ส่วนเอกสำรกำรกู้ยืมเงินที่ผู้กู้เป็นผู้เขียนเองและมีข้อควำมระบุชื่อผู้กู้ยืม เงิ น
แต่ผู้กู้ยืมไม่ได้ลงลำยมือชื่อ เช่นนี้ไม่ถือว่ำเป็นหลักฐำนกำรกู้ยืมเงิน
หลักฐำนกำรฟ้องคดี ถ้ำไม่มีหลักฐำนเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อผู้ยืมจะฟ้องร้อง
บังคับคดีกันไม่ได้ หมำยควำมว่ำ ถ้ำผู้ให้ยืมไม่มีหลักฐำนกำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ ลงลำยมือชื่อผู้ยืม
เป็นสำคัญมำแสดงต่อศำลแล้วผู้ให้ยืมจะฟ้องร้องให้ศำลบังคับผู้ยืมให้ใช้เงินที่ยืมไปไม่ได้ เพรำะกำร
กู้เงินเป็นกำรรับรู้กันเพียง ๒ ฝ่ำย คือ ผู้ให้กู้กับผู้กู้ แม้จะมีพยำนก็เป็นบุคคล อำจเบิกควำมไม่ตรง
กับควำมจริง ดังนั้นเพื่อตัดปัญหำกำรพิสูจ น์ว่ำ มีกำรกู้เ งินกั นจริ งหรือ ไม่ จึงต้องพิสูจ น์กันด้ ว ย
หลักฐำนที่ เป็นหนังสือในชั้นพิจ ำรณำคดีของศำล ถ้ำ ฟ้องคดีเงินกู้ โดยไม่มีหลักฐำนเป็นหนังสือ
ลงลำยมือชื่อผู้กู้ศำลจะไม่พิจำรณำตัดสินคดีให้ เรื่องนี้เป็นหลักกฎหมำย
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๗. ดอกเบีย้
ถำม

ดอกเบี้ยคืออะไร มีอะไรบ้าง?

ตอบ
ดอกเบี้ยในสัญญำกู้ยืมเงิน
ดอกเบี้ยตำมสัญญำกู้ยืมเงินเป็นไปตำมกำหนดไว้ในสัญญำ แต่หำกไม่กำหนดไว้
ในกรณีกำรกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเดิมสำมำรถตีควำมได้ว่ำ ไม่มีเจตนำคิดดอกเบี้ยตำม
สัญญำ เพรำะระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2555 กำหนด
ในวัตถุประสงค์ของกองทุนให้สมำชิกกู้ยืมเงินของกองทุนในอัตรำดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย
แสดงว่ำ เจตนำของกองทุนเดิมให้สมำชิกกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้
เรื่องของกำรกำหนดดอกเบี้ยในสัญญำเงินกู้นั้น หำกเป็นสัญญำกู้ยืมเงินทั่ว ๆ ไป
แล้วไม่มีระบุดอกเบี้ยตำมสัญญำไว้ กฎหมำยกำหนดไว้ชัดเจนว่ำ ให้ถือว่ำ ร้อยละเจ็ดครึ่งต่ อ ปี
แต่หำกเป็นสัญญำกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกำหนดไว้ในสัญญำร้อยละสำมบำทต่อปี
ดอกเบี้ยผิดนัดในสัญญาเงินกู้ยืมเงิน
ในสัญญำกู้ยืมเงินไม่ได้ระบุว่ำกรณีลูกหนี้ผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำเท่ำใด
กฎหมำยกำหนดให้เจ้ำหนี้ส ำมำรถเรียกดอกเบี้ยในขณะที่ลูกหนี้ผู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ได้ในอัตรำ
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
การห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราในกฎหมาย
ในสัญญำกู้ยืมเงินกฎหมำยกำหนดห้ำ มมิ ให้กำหนดอั ตรำดอกเบี้ยเงิ นกู้เ กิ น กว่ ำ
ร้อยละสิบห้ำบำทต่อปี หำกเกินถือว่ำข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือไม่ต้องมี
กำรใช้ดอกเบี้ยกันเลย
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ตอบ
ดอกเบี้ยทบต้น (ดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย)
กำรกู้ยืมเงินกฎหมำยกำหนดไม่ให้เจ้ำหนี้คิดดอกเบี้ยทบต้น แต่หำกจะคิดดอกเบี้ย
ทบต้นได้ กฎหมำยกำหนดให้ดอกเบี้ยนั้ น ต้องค้ำ งชำระมำแล้ว ไม่ น้อยกว่ำ หนึ่ งปี และคู่สัญญำ
ได้ตกลงกันให้เอำดอกเบี้ยนั้นทบเข้ำกับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ำกันนั้นก็ได้
ดังนั้น จะเห็นว่ำกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยทบต้นอำจทำได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข ๒ ประกำร
ประกำรแรก เมื่อดอกเบี้ยนั้นค้ำงชำระไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
ประกำรที่ส อง คู่สัญญำตกลงกันให้เอำดอกเบี้ย ที่ ค้ำ งทบกั บเงิ น ต้น โดยทำเป็ น
หนังสือ ซึ่งข้อตกลงดังกล่ำวจะเกิ ด ขึ้น ในขณะทำหนั งสือกู้ ยืม กัน หรื อ ทำขึ้ น ภำยหลังก็ ไ ด้ และ
ข้อตกลงนี้อำจทำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อของผู้กู้เพียงฝ่ำยเดียวก็ได้ เช่น ข้อตกลงที่นำง ก.ยินยอม
ให้นำง ข. นำดอกเบี้ยที่ค้ำงชำระเกิน ๑ ปีมำทบกับต้นเงินกู้เป็นต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงิน
ที่ทบเข้ำกันนั้นได้ เช่นนี้เมื่อนำง ข. นำดอกเบี้ยที่ค้ำ งชำระเกิน ๑ ปี มำรวมกับยอดเงินต้นแล้ว
ดอกเบี้ยที่ทบต้นนั้นก็กลำยเป็นต้นเงิน ไม่เป็นดอกเบี้ยที่ค้ำงชำระต่อไป ข้อตกลงดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ
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๘. คดีละเมิด
ถำม คดีละเมิดที่เกิดขึ้นกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีกรณีอะไรบ้าง?

ตอบ
คดีละเมิดที่เกิดขึ้นกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเ ป็ น คดี
ที่ เ กิ ด จำกกำรยั ก ยอกเงิน หรื อ ฉ้ อโกง ซึ่ ง ตำมกฎหมำยถื อเป็ น คดีแพ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำ โดยปกติกองทุนให้มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์และ
เรี ย กเงิ น ที่ ถู ก ยั ก ยอกหรือ ฉ้ อโกงคื น ไปกับ ค ำแจ้ง ควำมร้ องทุ กข์ แต่ มี
บำงจังหวัดไม่สำมำรถแจ้งควำมร้องทุกข์ทันในเวลำสำมเดือนนับแต่วันที่รู้
เรื่องควำมผิดและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิด เป็นอันขำดอำยุควำมในคดีอำญำ
จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องนำเรื่องดำเนินคดีทำงแพ่ง เป็นคดีละเมิด ซึ่งในคดี
ละเมิดนั้นเป็นกรณีที่ผู้ยักยอกได้กระทำกำรโดยมีเจตนำจงใจเอำเงินกองทุน
ไปทำให้กองทุนได้รับควำมเสียหำย เข้ำองค์ประกอบกำรกระทำผิดละเมิด
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ต้องดำเนินกำรฟ้องคดีทำงแพ่ง
โดยใช้อำยุควำมทำงอำญำ คือ 10 ปี
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๙. อำยุควำมฟ้ องเรียกร้ องเงินกู้
ถำม

-24-

อายุความฟ้องเรียกร้องเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีกาหนดระยะเวลาเท่าใด ?
ตอบ

กรณีที่นับอายุความเรียกเงินต้นคืนเพียงงวดเดียวดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ กาหนดว่า “อายุความนั้น ถ้า ประมวลกฎหมายนี้ ห รื อ
กฎหมายอื่นไม่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะ ให้มีกาหนดสิบปี ” ดังนั้น เมื่อการฟ้องเรียกเงินต้นคืนไม่มี
กฎหมายกาหนดไว้โ ดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี โดยอายุความ ๑๐ ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ครบ
กาหนดตามสัญญา คือวันถัดไปนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชาระหนี้
ส่วนอายุความเรียกเงินคืนเป็นงวด ๆ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๙๓/๓๓ (๒) กาหนดให้สิทธิเรียกร้องเงินที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ มีกาหนดอายุความ
๕ ปี ซึ่งเงินที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ หมายถึงการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่
เจ้าหนี้เป็นรายเดือนลดหลั่นกันไปแต่ละเดือนจนถึงงวดสุดท้าย การชาระต้นเงินกู้โดยกาหนดชาระคืน
เป็นงวด ๆ โดยอายุความ ๕ ปี เริ่มนับตั้งแต่วันครบกาหนดที่ต้องชาระของแต่ละงวด
ในกรณีที่สมาชิกลูกหนี้ตายหนี้ย่อมไม่ระงับไปด้วยความตายของลูกหนี้ ดังนั้น หน้าที่
และความรับผิดของผู้ตายไม่เป็นการเฉพาะตัว ย่อมเป็นมรดกแก่ทายาท ตามกฎหมายถือว่าสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท แต่เนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกาหนดให้ลูกหนี้มีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ลูกหนี้แต่ละคนในกลุ่มเรียก
ทายาทลู ก หนี้ ที่ ต ายมาท าหนั ง สื อ ยิ น ยอมชดใช้ ห นี้ แ ทน หากทายาทไม่ ยิ น ยอมประการใด
ต้องฟ้องร้องภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่เจ้ามรดกตาย
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๑๐. กำรดำเนินคดีอำญำ
ถำม
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การดาเนินคดีอาญากับสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตริมีขั้นตอนอย่างไร?

ตอบ
กำรดำเนินคดีอำญำกับสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจะเป็นกรณีสืบเนื่องจำกกำร
กระทำควำมผิดฐำนยักยอกหรือฉ้อโกง ส่วนคดีอำญำอื่นยังไม่ปรำกฏ ขั้นตอนกำรดำเนินคดีอำญำมีดังนี้
1. เมื่อพบกำรยักยอกเงินหรือฉ้อโกงเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีถ้ำผู้กระทำผิด
คืนเงินที่ยักยอกหรือฉ้อโกงพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 บำทต่อปีของเงินที่เอำไปครบถ้วนให้
เก็บรวมเรื่องเป็นข้อมูลป้องกันมิให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก
๒. หำกผู้กระทำผิดไม่คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดของเงินที่เอำไปครบถ้วน ให้นำ
เรื่องเข้ำที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
อำเภอพิจ ำรณำเห็น ชอบและเสนอคณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน พัฒนำบทบำทสตรีร ะดับ
จั ง หวั ด พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ใ ห้ด ำเนิ น คดี ผู้ ยั กยอกหรื อฉ้ อ โกง ขณะเดี ย วกั น ให้ รี บ รำยงำนกรมกำร
พัฒนำชุมชน
๓. พั ฒ นำกำรจั ง หวั ด แจ้ ง ควำมร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งำนสอบสวนในพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ
เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอำญำ ภำยในสำมเดือนนับแต่วันที่อธิบดีล งนำมในบันทึกเสนอเรื่อง
ดังกล่ำว
๔. กำรแจ้ง ควำมร้อ งทุก ข์ใ ห้เ รีย กให้ผู้ก ระทำผิด ชดใช้ค่ำ เสีย หำยอัน เกิด จำก
กำรกระทำผิดในครำวเดียวกัน
๕. ภำยหลังแจ้งควำมร้องทุกข์ให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตำมควำมคืบหน้ำแห่งคดี
และรำยงำนผลให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒ นำบทบำทสตรีระดับจังหวั ดและอธิ บ ดี
กรมกำรพัฒนำชุมชน ทรำบเป็นระยะ
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๑๑. คดีแพ่งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคดีอำญำ
ถำม

“คดีแพ่งทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับคดีอาญา” หมายถึง?

ตอบ
“คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” หมายถึง “คดีแพ่งที่ฟ้องบังคับตามสิทธิเรีย กร้อง
อั น มี มู ล ฐานความรั บ ผิ ด เนื่ อ งมาจากการกระท าความผิ ด ทางอาญา ” กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
หากมูลเหตุของการกระทาผิดอาญาใดทาให้ผู้กระทานั้นต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย ก็จะเรียกคดีแพ่ง
ดังกล่าวว่าเป็น “คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” ตัวอย่างเช่น นาง ก. ประธานกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบล กระทาการยักยอกเงินที่สมาชิกลู กหนี้ชาระหนี้คืนกองทุนไป นาง ก.
มีความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์ และขณะเดียวกันก็ถือว่าทาละเมิดในทางแพ่งด้วย โดยต้อง
คืนทรัพย์หรือต้องใช้ราคาทรัพย์ให้แก่กองทุน คดีละเมิดดังกล่าวนี้ถือว่าเป็น “คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญา” ดังนั้น หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดาเนินการฟ้องคดีทางแพ่ง ไปด้วยแล้ว
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในความผิดฐานยักยอกทรัพ ย์ จะมีอายุความ ๑๐ ปี ตามอายุความของ
กฎหมายอาญา ทั้ ง นี้ ถ้ า ไม่ ด าเนิ น การฟ้ อ งคดี แ พ่ ง ในฐานละเมิ ด และเรี ย กค่ า เสี ย หายเพราะ
การยักยอกนั้นแล้ว สิทธิฟ้องคดีแพ่งย่อมขาดอายุความไปพร้อมกับคดีอาญา
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๑๒. ควำมผิดอำญำ
ถำม

ความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีอะไรบ้าง?

ตอบ
ความผิดฐานยักยอก
ควำมผิดฐำนยักยอก เป็นกรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้ำของ
ร่วมแล้วเบียดบังเอำเงินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สำมโดยทุจริต กรณีเทียบเคียงกับพฤติกรรมของ
ประธำนกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีตำบลรับเงินชำระคืนจำกลูกหนี้เพื่อส่งให้ก องทุ น
พัฒ นำบทบำทสตรีจัง หวัด แต่ไ ม่ส่ง คืน กลับ เอำเงิน นั้น ไปหรือ ในกรณีจ ัง หวัด อนุมัติเ งิน กู้ยืม
ให้ส มำชิ ก แต่ ป ระธำนกรรมกำรกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี ต ำบลรั บ เงิ น นั้ น ไ ปไม่ ใ ห้ ส มำชิ ก
กำรกระทำของประธำนกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีตำบลมีพฤติกำรณ์เข้ำ ข่ำยเป็นกำร
กระทำควำมผิดฐำนยักยอกเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
องค์ประกอบสำคัญของควำมผิดฐำนยักยอก
1. ต้องมีกำรครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้ำของร่วมอยู่ด้วยซึ่งกำรครอบครอง
คือ กำรที่บุคคลเข้ำยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนำจะยึดถือเพื่อตน บุคคลนั้นได้สิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้น
2. เบียดบังเอำทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเอง หรือบุคคลอืน่ “กำรเบียดบัง” คือ กำรแสดง
กิริยำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดว่ำตนเป็นเจ้ำของ
3. โดยเจตนำทุจ ริต หมำยควำมว่ำ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่น กล่ำวคือกระทำโดยมีเจตนำไม่บริสุทธิ์และไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ควำมผิดฐำนยักยอกมีอำยุควำม ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันกระทำควำมผิด อย่ำงไรก็ตำม
ควำมผิดฐำนยักยอกเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ ผู้เสียหำยจึงต้องดำเนินกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนภำยใน ๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องควำมผิดและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิด หำกไม่ได้ร้องทุกข์
ภำยในกำหนดคดีย่อมขำดอำยุควำม
52
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

ตอบ
ความผิดฐานฉ้อโกง
ควำมผิดฐำนฉ้อโกงเป็นกรณีที่ไม่ได้ครอบครองทรัพ ย์ผู้อื่น แต่เป็นกรณีหลอกลวง
ด้วยวิธีใด ๆ เพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นมำ พฤติกรรมเทียบเคียงกับกรณีประธำนกรรมกำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีตำบลหลอกลวงให้สมำชิกลูกหนี้ที่จะเอำเงินไปโอนใช้หนี้กองทุนผ่ำ นระบบธนำคำร
มำช ำระหนี้ กั บ ตนแทนแล้ ว เอำเงิ น ดั ง กล่ ำ วไป หรื อ กรณี ป ระธำนกรรมกำรกองทุ น พั ฒ นำ
บทบำทสตรีตำบลเก็บหลักฐำนเอกสำรกำรเสนอโครงกำรพร้อมทั้งสำเนำบัตรประชำชนของสมำชิก
จำกกำรที่สมำชิกมำใช้บริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ร้ำนค้ำของตน แล้วเอำไปปลอมแปลงลำยมือชื่อ
สมำชิกเสนอโครงกำรให้จังหวัดอนุมัติเงินกู้แล้วตนเองเอำเงินดังกล่ำ วไปใช้ กำรกระทำดังกล่ำว
ของประธำนกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีตำบล มีพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเป็นกำรกระทำควำมผิด
ฐำนฉ้อโกงสมำชิก และกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดตำมลำดับ
องค์ประกอบของควำมผิดฐำนฉ้อโกง ประกอบด้วย
1. หลอกลวงด้วยแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ คือ กำรแสดงข้อเท็จ จริงที่ไม่ตรงกั บ
ควำมเป็นจริง ข้อควำมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเท็จทั้ง หมดอำจเป็นเท็จเฉพำะบำงส่วนก็ได้ ข้อสำคัญ
คือกำรแสดง
ข้อควำมเท็จบ้ำงจริงบ้ำงนั้น ต้องทำให้เขำหลงเชื่อเพรำะข้อควำมเท็จนั้น นอกจำกนี้กำรกล่ำวว่ำ
เป็นควำมจริงโดยที่ผู้กล่ำวรู้ว่ำอำจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ก็ถือว่ำเป็นกล่ำวเท็จเหมือนกัน
2) ปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง กล่ำวคือ กำรหลอกลวงอำจกระทำได้
โดยกำรปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เป็นกำรกระทำที่เป็นกำรซ่อนเร้นข้อเท็จจริงมิให้
คู่กรณีได้รู้ คือ มีข้อควำมจริงอยู่และผู้กระทำก็ไม่ได้แสดงข้อควำมนั้นแต่อย่ำงใด เพียงแต่ผู้กระทำ
ปกปิดข้อควำมจริงบำงอย่ำงมิให้อีกฝ่ำยหนึ่งรู้ควำมจริง ซึ่งเป็นผลให้อีกฝ่ำยหนึ่งสำคัญผิดได้
2. ผู้อื่น
ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหลงเชื่ อส ำคัญผิ ดไปจำกควำมเป็ นจริ งจนเป็ น เหตุใ ห้ ผู้ ถู ก
หลอกลวงสมัครใจหรือเต็มใจโอนทรัพย์สินให้ หรือยอมทำ ถอนหรือทำลำยเอกสำรสิทธิให้
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ตอบ
3. โดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้น
กำรโอนทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ถู ก หลอกลวงอำจเป็ น กำรได้ ไ ปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น จำกผู้ ถู ก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สำม กล่ำวคือได้มีกำรส่งมอบทรัพย์สิน หรือมีกำรทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่ส ำม ทำ ถอนหรือทำลำยเอกสำรสิ ทธิ โดยเกิดจำกควำมสมั ค รใจหรื อ เต็ มใจของผู้ ถู ก
หลอกลวงที่หลงเชื่ออันเป็นผลโดยตรงที่เกิดจำกกำรหลอกลวง
1) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจำกผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สำม
“ทรัพ ย์สิน” หมำยควำมรวมทั้งทรัพย์ คือวัตถุมีรูปร่ำ งและวัตถุไม่มีรูปร่ำง
ซึ่งอำจมีรำคำและอำจถือเอำได้
2) ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สำม ทำ ถอนหรือทำลำยเอกสำรสิทธิ
นอกจำกกำรได้ ไ ปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น จำกผู้ ถู ก หลอกลวงหรื อ บุ ค คลที่ ส ำมแล้ ว
ยังกำหนดให้ขยำยควำมรับผิดครอบคลุมถึงกำรทำให้ผู้ถูกหลองลวงหรือบุคคลที่สำม ทำ ถอนหรือ
ทำลำยเอกสำรสิทธิด้วย
“เอกสำรสิทธิ” หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนแห่งกำรก่อ เปลี่ยนแปลง
โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
4. โดยเจตนำ
ควำมผิดฐำนฉ้อโกงเป็นควำมผิดที่ต้องกระทำโดยเจตนำ กล่ำวคือ ผู้กระทำจะต้อง
กระทำโดยรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภำยนอกของควำมผิด และในขณะเดียวกันผู้กระทำ
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกระทำนั้น เพรำะฉะนั้น ผู้กระทำจะต้องรับผิดในควำมผิด
ฐำนฉ้อโกงก็ต่อเมื่อผู้กระทำได้รู้ว่ำข้อควำมที่ตนแสดงนั้นเป็นควำมเท็จและรวมถึงรู้ว่ำตนเองมีหน้ำที่
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ แต่กลับตั้งใจปกปิดข้อควำมนั้นไว้ด้วย และผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือ
ย่อมเล็งเห็นผลคือต้องกำรหลอกลวงให้ผู้ถู กหลอกลวงหลงเชื่อ เพื่อให้ได้รับโอนทรัพย์สินจำกผู้ถูก
หลอกลวง และสุดท้ำยก็คือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถูกหลอกลวง
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ตอบ
5. โดยทุจริต
นอกจำกผู้กระทำควำมผิดจะต้องมีเจตนำหลอกลวงแล้ว ยังกำหนดให้ผู้กระท ำ
ควำมผิ ด ต้ อ งมีเ จตนำพิเศษหรือ มูล เหตุ จูง ใจคื อ “โดยทุ จ ริ ต ” อี ก ด้ ว ย กล่ ำ วคื อ เพื่ อ แสวงหำ
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น ผู้หลอกลวงต้องมีเจตนำ
ให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จำกกำรกระทำผิดฐำนฉ้อโกง
ควำมผิดฐำนฉ้อโกง*มีอำยุควำม ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันกระทำควำมผิด อย่ ำงไรก็ตำม
ควำมผิดฐำนฉ้อโกงเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ ผู้เสียหำยจึงต้องดำเนินกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนภำยใน ๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องควำมผิดและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิด หำกไม่ได้ร้องทุกข์
ภำยในกำหนดคดีย่อมขำดอำยุควำม
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
กรณีควำมผิดฐำนปลอมแปลงเอกสำรที่เกิดขึ้นในกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีส่วนมำก
เป็นกรณีประธำนกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีใช้โอกำสที่สำเนำเอกสำรของสมำชิกอยู่ที่ตนแล้ว
ปลอมแปลงลำยมือชื่อของสมำชิกเสนอโครงกำรให้จังหวัดพิจำรณำอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมำชิกที่ต น
ปลอมแปลงเอกสำรขึ้นมำแล้วตนเองเอำเงินตำมโครงกำรที่อนุมัติไป
ควำมผิดฐำนปลอมเอกสำรส่วนมำกเป็นควำมผิดย่อยประกอบควำมผิดหลักฐำนฉ้อโกง
กำรทำเอกสำรปลอมอำจกระทำขึ้นโดยบุคคลผูไ้ ม่มีอำนำจ เช่น นำง ก. ทำสัญญำกู้ยืมเงิน ๑๐๐๐ บำท
จำกนำง ข. และมอบหนังสือสัญญำไว้กับนำง ข. นำง ข. แก้ไขตัวเลขจำก ๑,๐๐๐ บำท เป็น
๑๐,๐๐๐ บำท ซึ่งเป็นกำรกระทำที่ไม่มีอำนำจ
อีกกรณีหนึ่ง ได้แก่ เอกสำรเท็จ หมำยถึง เอกสำรที่มีข้อควำมไม่ตรงกับควำมเป็นจริง
จะกระทำโดยบุคคลมีอำนำจหน้ำที่หรือไม่มีอำนำจหน้ำที่ก็ได้ เช่น นำง ก. ประธำนกรรมกำร ฯ
ออกใบเสร็ จ รั บ เงิน แก่ นำง ข. สมำชิ ก กองทุ น ฯ ทั้ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ำรช ำระหนี้ ก องทุ น ฯ กั นจริ ง ๆ
ใบเสร็จรับเงินจึงเป็นเอกสำรเท็จ ซึ่งทำโดยนำง ก. ประธำนกรรมกำร ฯ ผู้มีอำนำจหน้ำที่ในกำรออก
ใบเสร็จรับเงิน แต่เอกสำรที่ออกมีข้อควำมไม่ตรงกับควำมจริง เป็นต้น
องค์ประกอบของควำมผิดฐำนนี้ เป็นกรณีใช้หรืออ้ำงเอกสำรอันเกิดจำกกำรกระทำ
ควำมผิด (เอกสำรปลอม เอกสำรเท็จ) ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่นหรือประชำชน
แม้ควำมเสียหำยจะยังไม่เกิดขึ้นจริง ๆ เพียงแต่น่ำ จะเกิดควำมเสียหำยก็เป็นควำมผิดแล้ว ทั้งนี้
จะต้องเป็นกำรใช้โดยเจตนำ คือกระทำโดยรู้สำนึกและประสงค์ต่อผลในกำรกระทำนั้น
ความผิดฐานเอาไปเสีย หรือทําลายเอกสาร
กรณีเอกสำรถูกเอำไปเสียหรือถูกทำลำย มักเกิดขึ้นกับกรณีสัญญำเงินกู้หำย เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว อำจต้องมีกำรสืบข้อเท็จจริงก่อนว่ำ สัญญำที่หำยไปเพรำะอะไร หำกปรำกฏ
ข้อเท็จ จริงว่ำมีกำรกระทำโดยเจตนำทำลำยเอกสำร กรณีดังกล่ำวจึงต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำ
ควำมผิดนั้น
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๑๓. อำยุควำมคดีอำญำ
ถำม

อายุความคดีอาญา ?

ตอบ
อายุความ เป็นระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้เพื่อมิให้ผู้กระทำผิดต้องมีชนักติดหลัง
ไปตลอดชี วิ ต และเป็ น กำรที่ เ ร่ ง รั ด คดี ใ ห้ ไ ด้ ตั ว ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด มำพิ จ ำรณำโดยเร็ ว เนื่ อ งจำก
กำรปล่อยระยะเวลำให้เ นิ่ น นำนไปจะทำให้ ไม่ส ำมำรถหำพยำนหลั กฐำนมำพิสูจ น์ ค วำมผิ ด ได้
ซึ่งอำยุควำมคดีอำญำที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีส่วนใหญ่เป็นเรื่องคดียักยอกและ
ฉ้อโกงซึ่งทั้งสองคดีมีอัตรำโทษจำคุกไม่เกินสำมปี ดังนั้น อำยุควำมในกำรฟ้องคดีต้องฟ้องภำยใน
สิบปี แต่เนื่องจำกควำมผิดทั้งสองเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ กฎหมำยยังกำหนดว่ำคดีควำมผิด
อันยอมควำมได้หำกมิได้ร้องทุกข์ภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิดเป็นอัน
ขำดอำยุควำม ดังนั้น คดียักยอกหรือคดีฉ้อโกงที่มักเกิดขึ้นในกำรดำเนินงำนของกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี เมื่อพบว่ำมีกำรกระทำควำมผิดและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิดแล้วต้องร้องทุกข์ต่อพนั กงำน
สอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุภำยใน 3 เดือน ไม่ใช่ต้องฟ้องคดีภำยในอำยุควำม 10 ปี
ส ำหรั บเรื่ องอำยุ ควำมอำญำที่ กล่ ำวต่ อไป เป็ นเรื่ องของอำยุ ควำมอำญำที่ ใช้ ในกำร
ดำเนินคดี มี 2 ลักษณะ ดังนี้
๑. อำยุควำมฟ้องคดีทั่วไป
“ในคดีอำญำ ถ้ำมิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำควำมผิดมำยังศำลภำยในกำหนดดังต่อไปนี้
นับแต่วันกระทำควำมผิด เป็นอันขำดอำยุควำม
1) 20 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษประหำรชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 20 ปี
2) 15 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกกว่ำ 7 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี
๓) 10 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกกว่ำ 1 ปี ถึง 7 ปี
๔) 5 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกกว่ำ 1 เดือน ถึง 1 ปี
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๕) 1 ปี สำหรับควำมผิดคู่มต้ืออปฏิงระวำงโทษจ
ำคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมำหรือต้องระวำงโทษอย่ำงอื่น
บตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ถ้ำได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทในกรมการพั
ำควำมผิฒนาชุ
ดมำยั
มชน งศำลแล้ ว ผู้ กระท ำควำมผิดหลบหนี หรื อ
วิกลจริต และศำลสั่งงดกำรพิจำรณำไว้จนเกินกำหนดดังกล่ำวแล้ว นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศำลสั่ง
งดกำรพิจำรณำ ก็ให้ถือว่ำเป็นอันขำดอำยุควำมเช่นเดียวกัน”

ตอบ
ส ำหรั บเรื่ องอำยุ ควำมอำญำที่ กล่ ำวต่ อไป เป็ นเรื่ องของอำยุ ควำมอำญำที่ ใช้ ในกำร
ดำเนินคดี มี 2 ลักษณะ ดังนี้
๑. อำยุควำมฟ้องคดีทั่วไป
“ในคดีอำญำ ถ้ำมิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำควำมผิดมำยังศำลภำยในกำหนดดังต่อไปนี้
นับแต่วันกระทำควำมผิด เป็นอันขำดอำยุควำม
1) 20 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษประหำรชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 20 ปี
2) 15 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกกว่ำ 7 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี
๓) 10 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกกว่ำ 1 ปี ถึง 7 ปี
๔) 5 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกกว่ำ 1 เดือน ถึง 1 ปี
๕) 1 ปี สำหรับควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมำหรือต้องระวำงโทษอย่ำงอื่น
ถ้ ำ ได้ ฟ้ อ งและได้ ตั วผู้ กระท ำควำมผิ ดมำยั ง ศำลแล้ ว ผู้ ก ระท ำควำมผิ ดหลบหนี
หรือวิกลจริต และศำลสั่งงดกำรพิจำรณำไว้จนเกินกำหนดดังกล่ำวแล้ว นับแต่วันที่หลบหนีหรือวัน ที่
ศำลสั่งงดกำรพิจำรณำ ก็ให้ถือว่ำเป็นอันขำดอำยุควำมเช่นเดียวกัน”
๒. อำยุควำมฟ้องคดีควำมผิดอันยอมควำมได้
ในกรณีควำมผิดอันยอมควำมได้ ถ้ำผู้เสียหำยมิได้ร้องทุกข์ภำยในสำมเดือนนับแต่วันที่รู้
เรื่องควำมผิดและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิด เป็นอันขำดอำยุควำม กล่ำวคือ นอกจำกถือตำมอำยุควำมฟ้องคดี
ทั่วไปแล้ว ยังต้องร้องทุกข์ภำยใน ๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำควำมผิดด้วย
การเริ่มนับอายุความ
ส ำหรับทำงอำญำนั้น อำยุควำมฟ้องคดีอำญำจะเริ่มนับอำยุควำมตั้งแต่วันที่กระทำ
ควำมผิดครบองค์ประกอบของกฎหมำยที่บัญญัติว่ำเป็นควำมผิด กฎหมำยอำญำไม่ได้บัญญัติถึงวิธีกำร
กำหนดนับระยะเวลำอำยุควำมคดีอำญำไว้โดยเฉพำะ ดังนั้น กำรนับระยะเวลำอำยุควำมคดีอำญำจึงอยู่ใน
บังคับของหลักทั่วไปตำม ป.พ.พ. มำตรำ 193/3 วรรคสอง ซึ่งกำหนดมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลำนั้น
รวมเข้ำด้วยกัน จึงเริ่มนับอำยุควำมในวันรุ่งขึ้น
ควำมผิดซึ่งในส่วนของคดีอำญำนั้น จะไม่มีอำยุควำมสะดุดหยุดลงและเริ่มนับใหม่อย่ำง
คดีแพ่ง แต่หำกได้ตัวจำเลยมำฟ้องศำลแล้ว จำเลยหลบหนีหรือวิกลจริตและศำลสั่งงดกำรพิจำรณำ
อำยุควำมก็จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่จ ำเลยหลบหนี แต่ส ำหรับกรณีวิกลจริต อำยุควำมเริ่มนับใหม่
นับแต่วันที่ศำลสั่งงดกำรพิจำรณำ

57
คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
ในกรมการพัฒนาชุมชน

๑๔. กำรดำเนินกำรภำยหลังศำลมีคำพิพำกษำ

ถำม

เมื่อศาลพิพากษาคดีแล้วให้จาเลยชาระหนี้แก่กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีแล้วการดาเนินการภายหลังศาลมีคา
พิพากษา เป็นอย่างไร ?
?
ตอบ
1. การบังคับคดี
เมื่อศำลพิพำกษำคดีแล้วให้จำเลยชำระหนี้แก่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ศำลจะออก
ค ำบั ง คั บ ก ำหนดวิ ธี ก ำรที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ำมค ำบั ง คั บ ให้ แ ก่ ก องทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี ต ำม
คำพิพำกษำ แต่ถ้ำในวันพิพำกษำลูกหนี้อยู่ในศำลด้วย ศำลจะสั่งให้ลูกหนี้ลงลำยมือชื่อรับ ทรำบ
คำพิพำกษำนั้นไว้เลย ซึ่งคำบังคับคดีจะมีกำรกำหนดให้ชำระหนี้ภำยในระยะเวลำ หำกครบกำหนด
ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้แก่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนคดีต้องยื่นคำขอต่อศำล
ให้ศำลออกหมำยบังคับคดี ศำลก็จะมีกำรออกหมำยบังคับคดีและแจ้งไปยังเจ้ำพนักงำนบังคั บคดี
เพื่อแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออำยัดทรัพ ย์หรือจับลูกหนี้ แต่หำกลูกหนี้อุทธรณ์
คำพิพ ำกษำและยื่นคำร้องเพื่อขอทุเลำกำรบังคับคดีเพื่อรอให้ศำลบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่ำจะมี
คำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น หำกศำลอนุญำตให้ทุเลำ ลูกหนี้จะต้องนำหลักประกันวำงต่อศำล
แต่หลักประกันต้องเพียงพอต่อจำนวนเงินที่ลูกหนี้ต้องชดใช้กองทุน
เมื่อลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำมิได้ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลทั้ง หมด
หรือบำงส่วน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนคดีร้องขอให้บังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งนั้นได้
ภำยใน ๑๐ ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ค ำพิ พ ำกษำ หรื อ ค ำสั่ ง โดยอำศั ย และตำมค ำบั ง คั บ ที่ อ อกตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่งถึงที่สุด หำกฝ่ำยที่ชนะคดีหรือเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ดำเนินกำรบังคับคดี
ภำยในกำหนดก็จะไม่สำมำรถบังคับ คดีเอำกับฝ่ำยที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จำรณำควำมแพ่ ง มำตรำ ๒๗๑ แต่ ก่ อ นที่ จ ะท ำกำรบั ง คั บ คดี ไ ด้ นั้ น
กฎหมำยก็ ไ ด้ ใ ห้ โ อกำสกั บ ฝ่ ำ ยที่ แ พ้ ค ดี หรื อ ลู ก หนี้ ต ำมค ำพิ พ ำกษำ ได้ ท ำกำรปฏิ บั ติ ต ำม
คำพิพ ำกษำของศำลด้วยตัวเองเสียก่อน โดยกำรแจ้งหรือส่งคำพิพำกษำของศำล พร้อมกำหนด
ระยะเวลำในกำรที่จ ะปฏิบัติตำมคำพิพ ำกษำหรือคำสั่งของศำลให้ฝ่ำ ยที่ แพ้ค ดีหรื อลูกหนี้ ต ำม
คำพิพำกษำทรำบเสียก่อน โดยกำรแจ้งนี้ กฎหมำยเรียกว่ำ “คำบังคับ”
กำรแจ้งคำบังคับให้กับฝ่ำยที่แพ้คดี หรื58 อลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำทรำบนั้น สำมำรถ ทำ
ได้ ๒ กรณี คือ
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(๑) กรณีที่ฝ่ำยแพ้คดีหรือลูกในกรมการพั
หนี้ตำมค
ำพิมชนพ ำกษำ ได้ไปศำลเพื่อฟังคำพิ พ ำกษำด้วย
ตัวเอง เมื่อผู้พิพำกษำได้อ่ำนคำพิพำกษำแล้ว ผู้พิพำกษำก็จะแจ้งคำบังคับให้กับฝ่ำยที่แพ้คดีหรือ

ตอบ
กำรแจ้งคำบังคับให้กับฝ่ำ ยที่แพ้คดี หรือลูกหนี้ตำมคำพิพ ำกษำทรำบนั้น สำมำรถ
ทำได้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณี ที่ ฝ่ ำ ยแพ้ ค ดี ห รื อ ลู ก หนี้ ต ำมค ำพิ พ ำกษำ ได้ ไ ปศำลเพื่ อ ฟั ง ค ำพิ พ ำกษำ
ด้วยตัวเอง เมื่อผู้พิพำกษำได้อ่ำนคำพิพำกษำแล้ว ผู้พิพำกษำก็จะแจ้งคำบังคับให้กับฝ่ำยที่แพ้คดี
หรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำได้ทรำบ ว่ำต้องปฏิบัติตำมคำพิพำกษำของศำลภำยในกี่วัน และหำกไม่
ปฏิบัติตำมก็จ ะถูกยึดทรัพย์บังคับคดีตำมกฎหมำย เมื่อฝ่ำ ยที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ
ลงชื่อรับทรำบ กฎหมำยก็ถือว่ำฝ่ำ ยที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพ ำกษำ ได้ทรำบคำบังคับตำม
กฎหมำยแล้ว
(๒) กรณี ที่ ฝ่ ำ ยแพ้ ค ดี ห รื อลู กหนี้ ต ำมค ำพิพ ำกษำไม่ไ ด้ ไ ปศำล กรณี นี้ จ ะเห็ น ได้ว่ำ
ฝ่ำยที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำยังไม่ทรำบว่ำ ศำลได้มีคำพิพำกษำว่ำอย่ำงไร และไม่รู้ว่ำ
จะต้องปฏิบัติตำมคำพิพำกษำของศำลภำยในกี่วัน ดังนั้นจึงเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยที่ชนะคดีหรือเจ้ำหนี้
ตำมคำพิพำกษำ ที่จะต้องไปร้องขอต่อศำลให้ส่งคำบังคับเป็นหนังสือ แจ้งไปยังฝ่ำยที่แพ้คดีห รือ
ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำเพื่อให้ทรำบเสียก่อน
ระยะเวลำที่ กำหนดให้ฝ่ ำ ยที่ แ พ้ค ดี ห รื อลูก หนี้ ต ำมค ำพิพ ำกษำต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมนั้น
หำกเป็นคดีมโนสำเร่ ซึ่งเป็นคดีเล็กน้อย ศำลมักจะกำหนดเอำไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน แต่หำกเป็นคดีทั่วไป
นอกจำกนี้ ศำลมักจะกำหนดเอำไว้ประมำณ ๓๐ วัน
กำรแจ้งคำบังคับให้กั บฝ่ำ ยที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำนั้น เป็นขั้นตอนแรก
ที่ฝ่ำยผู้ชนะคดีหรือเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำจะต้องทำ หำกเพิกเฉยไม่ยอมแจ้งคำบังคับให้กับอีกฝ่ำย
ทรำบผลคือ ฝ่ำยผู้ชนะคดีหรือเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำ ก็จะไม่สำมำรถบังคับคดีเอำกับฝ่ำยที่แพ้คดี
หรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำได้ จนกว่ำจะได้ทำตำมขั้นตอนของกฎหมำยตำมลำดับเสียก่อน
2. หมายบังคับคดี
หมำยบังคับคดี คือ คำสั่งของศำลที่ตั้งเจ้ำพนักงำนในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงำน
อื่นเป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเพื่อดำเนินกำรบังคับคดีให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง หมำย
บังคับคดีแตกต่ำงจำกคำบังคับ คำบังคับเป็นคำสั่งศำลถึงตัวลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำให้ปฏิบัติตำมคำ
พิ พ ำกษำหรื อ ค ำสั่ ง ส่ ว นหมำยบั ง คั บ คดี เ ป็ น ค ำสั่ ง ของศำลที่ มี ไ ปถึ ง เจ้ ำ หนั ก งำนบั ง คั บ คดี ใ ห้
ดำเนินกำรบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ คำบังคับกับหมำยบังคับเป็นขั้นตอนกำรบัง คับคดีที่
กฎหมำยกำหนดไว้เป็นลำดับ กล่ำวคือ เมื่อศำลพิพำกษำแล้วศำลก็จะต้องออกคำบังคับกำหนด
ระยะเวลำให้ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ ปฏิบัติตำมคำพิพ ำกษำ และเมื่อลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่
ปฏิบัติตำมคำบังคับ ศำลจึงจะออกหมำยบังคับ คดีเพื่อดำเนินกำรบังคับคดีต่อไป เว้นแต่เป็นกรณี ที่
ศำลมีคำพิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม เมื่อลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำผิดนัดชำระหนี้ตำม
สัญญำประนีประนอมยอมควำมแล้ว เจ้ำหนี้ตำมค59ำพิพำกษำสำมำรถขอศำลออกหมำยบังคับคดีได้โดย
ไม่จำเป็นต้องขอออกคำบังคับก่อน คู่มือปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายเกีย่ วก ับกองทุน
เมื่อศำลมีคำพิพำกษำหรือคในกรมการพั
ำสั่งแล้วฒนาชุ
ถ้ำมผูชน้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ปฏิบัติ
ตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จึงต้องมีกำรบังคับคดี ดังนั้น กำรบังคับคดีตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่ง จึงเป็นวิธีกำรเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งของ
ศำล ใน

ตอบ
2. หมายบังคับคดี
หมำยบังคับคดี คือ คำสั่งของศำลที่ตั้งเจ้ำพนักงำนในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงำนอื่น
เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเพื่อดำเนินกำรบังคับคดีให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง หมำยบังคับคดี
แตกต่ำงจำกคำบังคับ คำบังคับเป็นคำสั่งศำลถึงตัวลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำให้ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำ
หรือคำสั่ง ส่วนหมำยบังคับคดีเป็นคำสั่งของศำลที่มีไปถึงเจ้ำหนักงำนบังคับคดีให้ดำเนินกำรบังคับ
คดีแก่ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ คำบังคับกับหมำยบังคับเป็นขั้นตอนกำรบังคับคดีที่กฎหมำยกำหนดไว้
เป็นลำดับ กล่ำวคือ เมื่อศำลพิพำกษำแล้วศำลก็จะต้องออกคำบังคับกำหนดระยะเวลำให้ลูกหนี้ตำม
คำพิพำกษำ ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำ และเมื่อลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ปฏิบัติตำมคำบังคับ ศำลจึง
จะออกหมำยบังคับคดีเพื่อดำเนินกำรบังคับคดีต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีที่ศำลมีคำพิพำกษำตำมสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำม เมื่อลูกหนี้ตำมคำพิพ ำกษำผิ ด นั ด ชำระหนี้ ตำมสัญญำประนี ประนอม
ยอมควำมแล้ว เจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำสำมำรถขอศำลออกหมำยบังคับคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องขอออก
คำบังคับก่อน
เมื่อศำลมีคำพิพำกษำหรือคำสั่งแล้ว ถ้ำผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ปฏิบัติตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่งไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จึงต้องมีกำรบังคับคดี ดังนั้น กำรบังคับคดี ตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่ง จึงเป็นวิธีกำรเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลในกรณีที่ผู้แพ้คดี
หรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้คาพิพากษาหรือคาสั่ง
-33คำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลเป็นผลให้ผู้ชนะคดีหรือเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำได้รับสิทธิตำม คำ
พิพำกษำหรือคำสั่ง ซึ่งกำรบังคับคดีจะกระทำนอกเหนือหรือผิดไปจำกคำพิพำกษำหรือคำสั่งมิได้
หำกมีกำรบังคับนอกเหนือไปจำกคำพิพำกษำหรือคำสั่ง ศำลอำจมีคำสั่งให้เพิกถอนกำรบังคับคดีที่
ได้ดำเนินกำรไปแล้วได้
กำรบังคับคดีนั้นมีขั้นตอนและวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนดเอำไว้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น ฝ่ำย
ที่ชนะคดีจะเข้ำไปบังคับให้ฝ่ำยที่แพ้คดีปฏิบัติตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลด้วยตัวเองไม่ไ ด้
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ นั้นจะต้องดำเนินกำรผ่ำ นเจ้ำ หน้ำ ที่ของหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งก็คือ “เจ้ำ
พนักงำนบังคับคดี” เท่ำนั้น
กำรบังคับคดีกับฝ่ำยที่แพ้คดีนั้น สำมำรถทำได้หลำยกรณี แต่จะทำได้อย่ำงไร แค่ไหน
ต้องกลับไปดูคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลเป็นหลั60กว่ำ ได้ให้ฝ่ำยที่แพ้คดีทำอะไรบ้ำง เช่น หำกศำล
มี คำพิพำกษำให้ฝ่ำยที่แพ้คดีใช้หนี้เคูป็่มนือปฏิเงิบนตั ิงให้านด้กานกฎหมายเกี
ับฝ่ำยที่ชย่ วกนะคดี
ับกองทุนหำกปรำกฏว่ำภำยหลังฝ่ำยที่แพ้ ค ดี
มชน งคับคดีนั้ นก็จ ะเป็ นกำรบั ง คับ คดี เ อำกั บ
ไม่ยอมทำตำมที่ศำลมีคำพิพำกษำหรือคำสัในกรมการพั
่งเอำไว้ฒนาชุกำรบั
ทรัพย์สินต่ำงๆ ของฝ่ำยที่แพ้คดี เช่น กำรอำยัดเงินเดือน กำรอำยัดเงินฝำกในธนำคำร กำรยึดเอำ
ที่ดิน ยึดบ้ำน ยึดรถยนต์มำขำยทอดตลำด เพื่อเอำเงินที่ขำยได้นั้นมำชำระหนี้ให้กับฝ่ำยที่ชนะคดี

ตอบ
ของศาลเป็ น ผลให้ ผู้ช นะคดี ห รื อเจ้า หนี้ ต ามค าพิพ ากษาได้ รั บ สิท ธิ ต ามค าพิพ ากษาหรื อคาสั่ง
ซึ่งการบังคับคดีจ ะกระทานอกเหนือหรือผิดไปจากคาพิพ ากษาหรือคาสั่งมิได้ หากมีการบังคับ
นอกเหนือไปจากคาพิพากษาหรือคาสั่ง ศาลอาจมีคาสั่งให้เพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ดาเนินการไป
แล้วได้
การบังคับคดีนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกาหนดเอาไว้อย่า งชัดเจน ดังนั้น
ฝ่ายที่ชนะคดีจะเข้าไปบังคับให้ฝ่ายที่แพ้คดีปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลด้วยตั วเอง
ไม่ได้ การดาเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้องดาเนินการผ่า นเจ้า หน้าที่ของหน่วยงานราชการ ซึ่งก็คือ
“เจ้าพนักงานบังคับคดี” เท่านั้น
การบังคับคดีกับฝ่ายที่แพ้คดีนั้น สามารถทาได้หลายกรณี แต่จะทาได้อย่างไร แค่ไหน
ต้องกลับไปดูคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลเป็นหลักว่า ได้ให้ฝ่ายที่แพ้คดีทาอะไรบ้าง เช่น หากศาล
มีคาพิพากษาให้ฝ่ายที่แพ้คดีใช้หนี้เป็นเงินให้กับฝ่ายที่ชนะคดี หากปรากฏว่าภายหลังฝ่ายที่แพ้คดี
ไม่ยอมทาตามที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ งเอาไว้ การบังคับคดีนั้นก็จะเป็นการบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของฝ่ายที่แพ้คดี เช่น การอายัดเงินเดือน การอายัดเงินฝากในธนาคาร การยึดเอา
ที่ดิน ยึดบ้าน ยึดรถยนต์มาขายทอดตลาด เพื่อเอาเงินที่ขายได้นั้นมาชาระหนี้ให้กับฝ่ายที่ชนะคดี
เป็นต้น
เนื่ อ งจากหนี้ ต ามค าพิ พ ากษาเป็ น หนี้ ที่ ศ าลรั บ รองและรั บ จะบั ง คั บ ให้ แต่ ก าร
ดาเนินการบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๗๕ จึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาที่ต้องขอให้ออกหมาย
บังคับคดี ซึ่งหากเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่ขอศาลก็จะไม่ออกหมายบังคับคดีให้
เมื่อฝ่ายที่แพ้คดีได้รับแจ้งคาบังคับจากศาล หรือได้ไปศาลและทราบคาพิพากษาและ
คาบังคับจากศาลแล้ว ปรากฏว่าภายหลังผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษายังไม่ได้ปฏิบัติตามแต่
อย่างใด ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป ก็คือ การไปยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดี หรือเรียกว่า
“หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี”
การออกหมายบังคับคดีเป็นเรื่องของศาลกับเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยศาลจะทา
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้มีอานาจหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามคาพิพ ากษา
ที่ จ ะรั บ ช าระหนี้ จ ากลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษา และมี อ านาจที่ จ ะท าการ ยึ ด อายั ด และยึ ด ถื อ
ทรัพ ย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพ ากษา รวมตลอดถึงการเอาทรัพ ย์สินต่า ง ๆ ของลูกหนี้ออกขาย
ทอดตลาดแล้วนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
การออกหมายบั ง คั บ คดี ศาลไม่ ส ามารถที่ จ ะออกให้ เ องโดยพลการได้ ดั ง นั้ น
จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาที่จะต้องตรวจสอบว่า ครบกาหนดระยะเวลาที่จะต้องให้
ลูกหนี้ปฏิบัติตามคาพิพากษาแล้วหรือยัง หากครบกาหนดแล้วลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบัติตาม3461
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เจ้ำ หนี้ตำมคำพิพ ำกษำจะต้องไปยื่นคำขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดี ซึ่งกำรยื่นคำขอดังกล่ำ ว
จะต้องทำตำมแบบฟอร์มของศำล โดยมีรำยละเอียดสำคัญ ดังนี้
๑๐) รำยละเอียดของคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำล ที่จะขอให้มีกำรบังคับคดี

ตอบ
เจ้ำ หนี้ตำมคำพิพ ำกษำจะต้องไปยื่นคำขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดี ซึ่งกำรยื่นคำขอดังกล่ำ ว
จะต้องทำตำมแบบฟอร์มของศำล โดยมีรำยละเอียดสำคัญ ดังนี้
๑. รำยละเอียดของคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำล ที่จะขอให้มีกำรบังคับคดี
๒. จำนวนเงิน หรือจำนวนที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตำมคำพิพำกษำ
๓. วิธีกำรที่จะบังคับคดีเอำกับฝ่ำยที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ
เมื่อศำลได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้วเห็นว่ำคำขอที่ยื่นมำนั้นมีรำยละเอียดครบถ้วน
ถูกต้อง และระยะเวลำที่ศำลได้กำหนดให้ลูกหนี้ปฏิบัติตำมคำพิพำกษำได้ครบกำหนดแล้ว ศำลก็จะ
ออกหมำยบังคับคดีตำมขั้นตอน โดยศำลจะทำหมำยบังคับคดีเป็นหนังสือและส่งไปยังสำนักงำน
บังคับคดีที่อยู่ในเขตอำนำจของศำลนั้น เพื่อทำกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเป็นตัวแทนของ
เจ้ำหนี้ ที่จะทำกำรบังคับคดีในขั้นตอนต่อไป เมื่อเจ้ำพนักงำนบั งคับคดีได้รับหมำยแต่งตั้งจำกศำล
พร้อมทั้งสำนวนคดีไว้แล้ว ก็จ ะลงหมำยเลขรับไว้ ส่วนกำรบังคับคดีในขั้นต่อไปก็เป็นหน้ำที่ของ
เจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำที่จะต้องประสำนงำนกับเจ้ำพนักงำนบังคับคดีในกำรบังคับคดีต่อไป
3. การสืบทรัพย์
กำรจะท ำกำรบั ง คั บ คดี กั บ ลู ก หนี้ ต ำมค ำพิ พ ำกษำได้ นั้ น เบื้ อ งต้ น เจ้ ำ หนี้ ต ำม
คำพิพำกษำจะต้องรู้เสียก่อนว่ำจะทำกำรบังคับคดีเอำกับอะไรจำกลูกหนี้ ถ้ำรู้ก็ไม่ใช่ปัญหำเพรำะ
เจ้ำหนี้จะสำมำรถดำเนินกำรบังคับคดีต่อไปได้ทันที โดยกำรไปติดต่อเจ้ำพนักงำนบั งคับคดี เพื่อยื่น
คำร้องขอตั้งเรื่องเพื่อทำกำรบังคับคดี แต่ถ้ำ หำกเจ้ำ หนี้ไม่รู้ว่ำ จะบังคับเอำกับอะไรจำกลูกหนี้
หรือไม่รู้ว่ำลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือมีเงินรำยได้อะไรบ้ำง จึงเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำ
ที่จะต้องไปทำกำรสืบหำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำให้ได้
กำรสืบหำทรัพ ย์สินของลูกหนี้ตำมคำพิพ ำกษำ เจ้ำ หนี้ตำมคำพิพ ำกษำสำมำรถ
สืบหำได้ด้วยตนเองโดยกำรไปสอบถำมจำกเพื่อบ้ำ น หรือไปขอตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ไปที่ ส ำนั ก งำนที่ ดิ น เพื่ อ ขอตรวจสอบกำรเป็ น เจ้ ำ ของที่ ดิ น หรื อ ไปที่ ข นส่ ง
เพื่อตรวจสอบกำรเป็นเจ้ำของรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ เป็นต้น หรือหำกเจ้ำหนี้ไม่สะดวกที่จะทำ
ด้วยตัวเองสำมำรถไปว่ำจ้ำงนักสืบหรือทนำยควำมให้มำสืบหำทรัพย์สินของลูกหนี้แทนได้
4. การยึดทรัพย์
กำรยึดทรัพย์สิน คือ กำรเอำทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไว้ในควำมดู แล
รักษำของเจ้ำพนักงำนบังคับคดี เพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำยให้บรรลุผลตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
ของศำลในกำรบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ เจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำต้องเป็นผู้นำยึด
ซึ่งตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๘๓ วรรคแรก บัญญัติว่ำ เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีจะยึดหรืออำยัดหรือขำยเฉพำะบรรดำทรัพย์สินที่เจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำอ้ำงว่ำ เป็นของ
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ตอบ
ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ กำรยึดทรัพย์สินเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำต้องสืบให้ทรำบว่ำ
ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำมีทรัพย์สินอะไรบ้ำง อยู่ที่ไหน ผู้ใดครอบครองทรัพย์สินนั้น ซึ่งหำกทรัพย์สิน
นั้นเป็นของลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำย่อมนำยึดได้
สั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ น ทุ ก ชนิ ด ที่ ลู ก หนี้ เ ป็ น เจ้ ำ ของ หรื อ มี ก รรมสิ ท ธิ์
ในทรัพย์สินนั้น เช่น
 หำกปรำกฏทำงทะเบียนรำษฎร์ว่ำลูกหนี้เป็นเจ้ำของบ้ำน ทรัพย์สินทุกอย่ำงที่
อยู่ในบ้ำนของลูกหนี้ เจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำมีสิทธิ์ยึดได้ทุกสิ่ง แต่ทั้งนี้ห้ำมมิให้ยึดทรัพย์สิ นของ
ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำเกินกว่ำที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้
อสังหำริมทรัพย์ กำรยึดอสังหำริมทรัพย์ ณ ที่ทำกำร เช่น ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง คอนโด ห้องชุด เป็นต้น
ทรัพย์สินที่ยึดไม่ได้
 เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สอยส่วนตัว ประมำณ
รวมกันรำคำไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท
 เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในกำรเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชำชีพ ประมำรวมกัน
รำคำไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
 ทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตำมกฎหมำย
5. การอายัดทรัพย์
กำรอำยัดทรัพย์เป็นวิธีกำรบังคับคดีรูปแบบหนึ่งไม่ ใช่กำรบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่
ในควำมครอบครองของลูก หนี้โ ดยตรงเป็ นกำรบัง คั บกั บสิ ทธิ เ รีย กร้ องเป็ นเงิ น ของลูก หนี้ ต ำม
ค ำพิ พ ำกษำ เป็ น กำรสั่ ง บุค คลภำยนอกมิ ใ ห้ช ำระหนี้ แ ก่ลูก หนี้ ต ำมค ำพิพ ำกษำแต่ ใ ห้ชำระแก่
เจ้ ำ พนั ก งำนบั ง คั บ คดี แ ทน บั ง คั บ กั บ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของลู ก หนี้ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลภำยนอกสั่ ง
บุคคลภำยนอกมิให้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แต่ให้ชำระแก่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแทน สั่งห้ำมลูกหนี้
จำหน่ำยหรือโอนสิทธิเรียกร้องนั้น
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่อายัดได้
 เงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือรำยได้อื่นที่มีลักษณะจ่ำยเพื่อตอบแทนกำรทำงำนเป็น
รำยเดือน อำยัดร้อยละ ๓๐ (แต่ทั้งนี้ เงินส่วนที่ไม่ได้อำยัดต้องคงเหลือไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท)
 โบนัส อำยัดร้อยละ ๕๐
 เงินที่ตอบแทนกรณีออกจำกงำน
 เงินตอบแทนจำกกำรทำงำนเป็นชั่วครำว อำยัดร้อยละ ๓๐
 เงินฝำกในบัญชีสถำบันกำรเงิน
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 เงินปันผลหุ้น
 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
 ค่ำงวดงำนตำมสัญญำจ้ำงงำน

ตอบ
 เงินปันผลหุ้น
 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
 ค่ำงวดงำนตำมสัญญำจ้ำงงำน
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่อายัดไม่ได้
 เงินเดือน ค้ำจ้ำง บำนำญ บำเหน็จ
 เบี้ยหวัด หรือรำยได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือ
ลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร* ยกเว้น กรณีที่กฎหมำยกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ*
 เงินสงเครำะห์ บำนำญ หรือบำเหน็จที่หน่วยงำนรำชกำรได้จ่ำยให้แก่คู่สมรส
หรือญำติที่ยังมีชีวิตของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร
 เงินเดือน ค่ำจ้ำง บำนำญ ค่ำชดใช้ เงินสงเครำะห์ หรือรำยได้อื่นในลักษณะ
เดียวกันของพนักงำน ลูกจ้ำง หรือคนทำงำน ที่นำยจ้ำ งจ่ำ ยเป็นจ ำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ
2๐,๐๐๐ บำท หรือตำมจำนวนที่ศำลเห็นสมควร
 เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ำรักษำพยำบำลที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจำกสำนักงำนประกันสังคม
 เงินตำมสัญญำกู้ยืมของลูกหนี้
 เงินที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจำกสถำนทูต
 สิทธิเรียกร้องซึ่งยังไม่แน่นอนว่ำลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับหรือไม่
6. ระยะเวลาการบังคับคดี
ถ้ำคู่ควำมหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ำ ยแพ้คดี (ลูกหนี้ตำมคำพิพ ำกษำ) มิได้ปฏิบัติตำม
คำพิพำกษำ หรือคำสั่งของศำลทั้งหมดหรือบำงส่วน คู่ควำมหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ำยชนะคดี (เจ้ำหนี้
ตำมคำพิพำกษำ) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งนั้นได้ ภำยในสิ บปีนับแต่
วันมีคำพิพำกษำหรือคำสั่ง โดยอำศัยและตำมคำบังคับที่ออกตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งนั้น
ทั้ ง นี้ มี พ ระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมแพ่ ง
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 ให้ใ ช้บังคับ
เมื่ อ พ้ น ก ำหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกำศในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำเป็ น ต้ น ไป ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ
กำรบังคับคดีตำมคำพิพ ำกษำหรือคำสั่ง และวิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพ ำกษำและกำรบังคับตำม
คำพิพำกษำหรือคำสั่งเพื่อลดขั้นตอนกำรบังคับคดี และลดกำรประวิงคดี อันจะส่งผลให้กำรบังคับ
คดีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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