สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
โดยกลุ่มกฎหมาย

คานา
สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ได้อนุมัติจัดทาคู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเล่มนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล คณะกรรมการกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรีจั ง หวั ด คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานคร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีคู่มือเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี ป ระเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ซึ่ ง เป็ น โครงการกู้ ยื ม เงิ น ของสมาชิ ก กองทุ น
ตามข้อ ๓๘ (๑) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยคู่มือเล่มนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน การจัดทาสัญญา การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก การแจ้งหนี้ การติดตาม
ทวงถามหนี้ และการด าเนิ น การภายหลั ง สมาชิ ก ผู้ กู้ผิ ด นั ดไม่ ช าระหนี้ ตลอดจนแบบหนั ง สื อ
แบบบันทึกและเอกสารต่างๆ ในการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชาระ
คู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ ได้จัดทาเป็น
สองลักษณะ โดยจัดทาเป็นฉบับแผ่นพับคู่มือ สะดวกในการพกพา กับฉบับที่เป็นเล่มคู่มือซึ่งมี
เนื้อหาสาระเช่นเดียวกัน แต่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งท้ายคู่มือ
จะมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่สาคัญสาหรับการดาเนินงานบริหารจัดการและติดตามหนี้ของกองทุน
ซึ่ง สกพส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภททุนหมุนเวียนโดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและ
ส่ ว นภู มิ ภ าคและให้ ก ารด าเนิ น งานในการติ ด ตามทวงหนี้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละระดับ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง และสมาชิกของกองทุนสืบต่อไป
สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.)
กรกฎาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
บทนา
คานิยาม

๑

ส่วนที่ ๑
การบริหารจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้
ข้อมูลสมาชิกผู้กู้
รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้กู้
สัญญาและการจ่ายเงินตามสัญญา
สัญญาค้าประกันและความผูกพัน
เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา
การยืนยันยอดสมาชิกผู้กู้
การแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้
การรับเงินชาระคืนของสมาชิกผู้กู้

๒
๓
๓
๔
๔
๘
๘
๙
๙
๙

ส่วนที่ ๒
การติดตามหนี้
กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้
กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ยอมชาระหนี้
ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ
การดาเนินการภายหลังสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้
การติดตามและการบังคับชาระหนี้
ผังกระบวนการติดตามทวงหนี้
แบบรายงานการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระ
คาอธิบายแบบรายงานการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระ
อายุความ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๔
๑๙
๒๐
๒๑
๒๓

หน้า
ภาคผนวก
แบบหนังสือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แบบหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบหนังสือให้สัตยาบัน
แบบหนังสือแจ้งเตือนก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระ (แบบ จ.)
แบบหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้ (แบบ จ.๑)
แบบหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้าประกัน (แบบ จ.๒)
แบบหนังสือทวงถามสมาชิกผู้กู้ (แบบ ท.๑)
แบบหนังสือทวงถามผู้ค้าประกัน (แบบ ท.๒)
แบบหนังสือรับสภาพหนี้สมาชิกผู้กู้ (แบบ ร.๑)
แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผู้ค้าประกัน (แบบ ร.๒)
แบบหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน กรณีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต (แบบ ย.)
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้กู้ (แบบเยี่ยมบ้าน ๑)
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ค้าประกัน (แบบเยี่ยมบ้าน ๒)
แบบบันทึกถ้อยคาสมาชิกผู้กู้ (แบบบันทึก ๑)
แบบบันทึกถ้อยคาผู้ค้าประกัน (แบบบันทึก ๒)
บันทึกการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระ

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓

บทนา
ความสาคัญ
การบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามหนี้ ข องกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เป็ น การ
ดาเนินงานโดยนาเงินกองทุนให้สมาชิกนาไปบริหารจัดการในการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้เข้าถึง
แหล่งทุนสาหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสาหรับส่งเสริมและพัฒนา
ไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน จึงขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการ
ดาเนินการของคณะกรรมการกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรีตาบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และผู้ทาหน้าที่
บริ ห ารจั ด การหนี้ เ งิ น กู้ ข องกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ในการบริ ห ารเงิ น กองทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิ ภ าพ ซึ่ งภารกิ จ ดั งกล่ าวถื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ที่ จะสร้า งรายได้ หลั ก ให้ กั บ กองทุ น และ
ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุน เพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีเศษ
แม้ว่าปัญหาของการบริหารจัดการที่เกิดขึ้ นยังไม่มากนัก เนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่มีการให้สมาชิก
ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนไปพัฒนาอาชีพ แต่ภายหลังจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาของการติดตาม และ
เร่งรัดให้สมาชิกชาระหนี้เงินกู้ สภาพการณ์ปัญหาต่าง ๆ จะเริ่มทยอยเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่
๑.ปัญหาการติดตามทวงถามหนี้ที่อาจไม่มีประสิทธิภาพ
๒.ปัญหาการไม่มีขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้
๓.ปัญหาลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้และเป็นหนี้ค้างชาระนาน ๆ
๔.ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก
๕.ปัญหาความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิก
๖.ปัญหาการไม่ยอมชาระหนี้ของสมาชิก
๗.ปัญหาการดาเนินการให้มีการบังคับให้สมาชิกชาระหนี้
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และเป็นปัญหาที่
อาจเกิ ดจากการบริหารจัดการหรือ สมาชิ กเอง สิ่งสาคั ญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ จึงขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการและติดตามหนี้ของกองทุน
ด้วยเหตุของสภาพปัญหาดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
จึงได้จัดทา “คู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและแก้ปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

[๒]

วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเล่มนี้
ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามหนี้ เ งิ น กู้ ข องกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี

การบริหารจัดการและติดตามหนี้เงินกู้ของกองทุน
การบริหารจัดการและติดตามหนี้เงินกู้ของกองทุนเป็นกระบวนการบริหารและ
จัดการกับหนี้เงินกู้ที่สมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ ไม่ให้เกิดเป็น
หนี้ที่มีปัญหาหรือหนี้สูญ โดยบริหารอย่างเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ทาให้สมาชิกชาระหนี้คืนให้กับ
กองทุนโดยมีสาระส าคัญที่ควรพิจารณาด าเนินการ ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานประกอบด้ว ย
๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการ ได้แก่
๑. ทะเบียนลูกหนี้
๒. ข้อมูลสมาชิกผู้กู้
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้กู้
๔. สัญญาและการจ่ายเงินตามสัญญา
๕. สัญญาค้าประกันและความผูกพัน
๖. เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา
๗. การยืนยันยอดสมาชิกผู้กู้
๘. การแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้
๙. การรับเงินชาระคืนของสมาชิกผู้กู้
ส่วนที่ ๒ การติดตามหนี้ ได้แก่
๑. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้
๒. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ยอมชาระหนี้
๓. ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ
๔. การดาเนินการภายหลังสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้
๕. การติดตามและการบังคับชาระหนี้
๖. อายุความ
การบริหารจัดการและติดตามหนี้ส่วนที่ ๑ เป็นขั้นตอนการดาเนิ นการที่ยังไม่มี
ปัญหาของการชาระหนี้ แต่เป็นการตรวจสอบเอกสารหลัก ฐาน ข้อ มูล และการชาระหนี้ของ
สมาชิกผู้กู้หากถึงกาหนดการชาระหนี้แล้ว ไม่มีการชาระหนี้ ควรมีการติดตามเร่งรัดให้สมาชิกผู้กู้
ชาระหนี้ให้เสร็จสิ้น สาหรับส่วนที่ ๒ เป็นขั้นตอนการติดตามหนี้ภายหลังสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้
ซึ่งอาจแยกเป็นสองกรณี คือ ๑) สมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ๒) สมาชิกผู้กู้ไม่ยอมชาระหนี้
ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

คานิยาม

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑

คานิยาม
๑. สัญญากู้ยืมเงิน คือ หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน ต้องมีรายละเอียดของวัน เดือน
ปี ที่ทาสัญญา สถานที่ทาสัญญา ชื่อผู้กู้ยืม จานวนเงินที่กู้ยืม วันที่ชาระเงินคืน ข้อความว่าผู้กู้ยืมได้รับ
เงินที่กู้ยืมไว้เรียบร้อยแล้วและลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเป็นสาคัญ
๒. สมาชิกผู้กู้ คือ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่ ๕ คน ขึ้นไป
ขอรั บ การสนั บ สนุ น โครงการที่ เ ป็ น การกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น ตามข้ อ ๓๘ (๑) ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันมีลักษณะเป็นการกู้รว่ มกันโดยมีความ
รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สมาชิกกองทุนจึงมีสถานะเป็นสมาชิกผู้กู้ร่วม
๓. คู่สัญญา คือ คู่สัญญาตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ สมาชิกผู้ กู้ร่วม
ฝ่ายหนึ่ งกับคณะกรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัด โดยประธานกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต าบลเป็ น คู่ สั ญ ญา ส่ ว นกรุ ง เทพมหานครคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครโดยประธานกรรมการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีกรุ งเทพมหานครหรือผู้ที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการฯ เป็นคู่สัญญากับสมาชิกผู้กู้ร่วม
๔. สัญญาค้าประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้าประกันผูกพันตนต่อ
เจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชาระหนีใ้ นเมือ่ ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้นนั้ สัญญาค้าประกันต้องเป็นหนังสือซึง่ เป็นหลักฐาน
แห่งการค้าประกันโดยมีรายละเอียดในการค้าประกัน เช่น วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญา สถานที่ทาสัญญา
ข้อความยอมรับผิดหรือ ยินยอมชดใช้หนี้แทนในกรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
เป็นสาคัญ
๕. บุคคลค้าประกัน คือ บุคคลภายนอกคนหนึ่งที่จะเข้าทาสัญญาค้าประกันยอมผูกพันตนต่อ
เจ้าหนี้เพื่อชาระหนี้ในเมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้นั้น สมาชิกผู้กู้จะทาสัญญาค้าประกันสมาชิกผู้กู้ด้วย
กันเองไม่ได้ และเจ้าหนี้จะค้าประกันสมาชิกผู้กู้ก็ไม่ได้ดุจกัน
๖. สมาชิกผู้กู้ผิดนัด คือ เมื่อหนี้ตามสัญญากูย้ ืมเงินถึงกาหนดชาระตามสัญญากู้ยืมแล้ว สมาชิก
ผู้กู้มิได้ชาระหนี้ตามกาหนด สมาชิกผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัด
๗. ดอกเบี้ยตามสัญญา คือ ดอกเบี้ยของต้นเงินที่กู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน โดยดอกเบี้ยเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืม
๘. ดอกเบี้ยผิดนัด คือ ดอกเบี้ยที่กาหนดโดยผลของกฎหมายในระหว่างเวลาที่สมาชิกผู้กู้ผิดนัด
ชาระหนี้ ซึ่ง สมาชิ กผู้ กู้ จ ะต้อ งเสี ยดอกเบี้ย ในระหว่ างผิ ด นั ด ร้ อ ยละ ๗.๕ ต่ อปี ของจานวนเงิ น ที่
ค้างชาระ
๙. เบี้ยปรับ คือ เงิน จานวนหนึ่ งที่สมาชิกผู้กู้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่า จะใช้เงินจานวนหนึ่งเป็ น
เบี้ยปรับเมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้ก็ดี หรือไม่ชาระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่า ไม่ชาระหนี้ตรงตามเวลา
ที่กาหนดไว้ตามสัญญากู้ยืมเป็นต้น ซึ่งเบี้ยปรับจะต้องตกลงในขณะทาสัญญากู้ยืม
๑๐. ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าเสียหายอันเกิดจากสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้ให้ตรงตามที่กาหนดไว้
ในสั ญ ญากู้ ยื ม หรื อ ไม่ ช าระหนี้ ใ ห้ ต้ องตามความประสงค์ อั น แท้ จ ริ ง แห่ ง มูล หนี้ ผู้ ใ ห้ กู้จ ะเรี ย กเอา
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามให้
สมาชิกผู้กู้ที่ผิดนัด ให้ชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืม ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

ส่วนที่ ๑

การบริหารจัดการ
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๓

ส่วนที่ ๑
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหนี้เงินกู้ของกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีที่มีสมาชิกของกองทุนเป็น
ผู้ใช้บริการนั้น แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอย่างน้อยควรคานึงถึงสิ่งสาคัญดังต่อไปนี้
๑. ทะเบียนลูกหนี้
๒. ข้อมูลสมาชิกผู้กู้
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้กู้
๔. สัญญาและการจ่ายเงินตามสัญญา
๕. สัญญาค้าประกันและความผูกพัน
๖. เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา
๗. การยืนยันยอดสมาชิกผู้กู้
๘. การแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้
๙. การรับเงินชาระคืนของสมาชิกผู้กู้

๑. ทะเบียนลูกหนี้
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/จังหวัด ต้องจัดทาทะเบียนลูกหนี้ของ
กองทุนโดยแบ่งตามพื้นที่สมาชิกผู้กู้ในแต่ละตาบล/อาเภอ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร แบ่งตามพื้นที่สมาชิกผู้กู้ในแต่ละแขวง/เขต โดยให้กาหนดเลขรหัส
หรื อสั ญลั ก ษณ์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความสะดวกในการค้ นหา และพิจ ารณาเขตอ านาจศาลหากมีก รณี
เกิดการฟ้องร้องสมาชิกผู้กู้
ทะเบียนลูกหนี้เป็นเอกสารสาคัญอันดับแรกที่จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อมูล
เบื้ อ งต้ น ว่ า กองทุ น มี ส มาชิ ก ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นจ านวนกี่ ร าย
มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ที่ใด แต่ละรายมีการชาระหนี้หรือค้างชาระหนี้เงินกู้อย่างไร ชาระตรงตาม
กาหนดสัญญาหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล ค้นหา หรือติดตามการชาระหนี้
ของสมาชิ ก ผู้ กู้ ทะเบี ย นลู ก หนี้ จึ ง ควรจั ด ให้ เ ป็ น ระบบ ค้ น หาง่ า ย ไม่ มี ค วามยุ่ ง ยากและไม่
สลับซับซ้อน และที่สาคัญทะเบียนลูกหนีจ้ ะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

๒. ข้อมูลสมาชิกผู้กู้
ข้อมูลสมาชิกผู้กู้ เป็นรายละเอียดของสมาชิกผู้กู้ในแต่ละสัญญา ข้อมูลสมาชิกผู้กู้นี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละจังหวัดควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(๑) รายชื่อ อายุ ที่อยู่ เลขบัตรประจาตัวของสมาชิก ผู้กู้ (ในกรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมี
เอกสารให้ความยินยอมของผู้ปกครอง)

๔
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(๒) จานวนเงินที่กู้ยืม และระยะเวลาการชาระคืน โดยอาจแบ่งประเภทเพื่อสะดวกใน
การติดตามและตรวจสอบข้อมูล เช่น ประเภทวงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือเกิน หนึ่งแสนบาท
หรือแบ่งตามระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ได้แก่ หนี้เงิน กู้ระยะสั้น มีระยะเวลาการใช้เงินคืนไม่เกิน
หนึ่งปี หรือเงินกู้ระยะยาว มีระยะเวลาการใช้เงินคืนเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีเป็นต้น
(๓) วันทาสัญญา สถานที่ทาสัญญา เลขที่สัญญา วันรับเงินกู้ และวันกาหนดชาระคืน
เงิน โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการชาระครั้งเดียวภายในวันที่ เท่าใด หรือแบ่งชาระเป็นงวดๆ ชาระ
แต่ละงวดในวันที่เท่าใด การกาหนดวันชาระหนี้อย่างชัดเจนในสัญญาช่วยให้เห็นพฤติการณ์การผิด
นัดของสมาชิกผู้กู้ได้
(๔) ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินกู้ ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อเป็น
ข้อมูลสืบค้นถึงเอกสารหลักฐานที่ แสดงถึงพฤติการณ์การโอน การจ่า ย การรับ ตลอดจนการใช้
เงินคืน ซึ่งจะเป็นหลักฐานสาคัญในการดาเนินคดี
(๕) ชื่อโครงการ และสถานที่ดาเนินการ เป็นข้อมูลเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมไปดาเนินการ
(๖) ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าหรือผลดาเนินงานตามโครงการ ซึ่งข้อมูลใน
ส่วนนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการดาเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการช าระเงิ น คื น ของสมาชิ ก แต่ ห ากไม่ มี ก ารรายงานหรื อ ขาดการรายงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องติดต่อหรือติดตามเพื่อให้ทราบผลการดาเนินงาน

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้กู้
สมาชิ ก ผู้ กู้ จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบล/จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร แล้ ว แต่ ก รณี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม และวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี เว้นแต่แผนงาน
โครงการมีร ะยะเวลาด าเนินการไม่เกิ น ๑๘๐ วันให้ร ายงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน เสร็จสิ้ น
แผนงานโครงการ
การตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยเงิ น ของสมาชิ ก ผู้ กู้ เ ป็ น
มาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งของกองทุน เพราะทาให้ทราบถึงความสามารถในการบริหาร
จั ด การเงิ น กู้ ข องสมาชิ ก ผู้ กู้ ว่ าด าเนิ น การเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่ หรื อ
ความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้เป็นอย่างไร

๔. สัญญาและการจ่ายเงินตามสัญญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๓ “การกู้ยืมเงินกว่าสองพั นบาทขึ้นไป
นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่
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ในการกู้ ยืม เงิ นมี หลั กฐานเป็ นหนัง สือ นั้น ท่ านว่า จะนาสืบ การใช้ เงิน ได้ ก็ต่ อเมื่อ มี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว”
การกู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่ง ในการตกลงทาสัญญากู้ยืมเงินนั้นต้องทา
หลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือไว้ต่อกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามสัญญา หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีวัน เดือน ปี ที่ทาสัญญา สถานที่ทาสัญญา ข้อความ
แสดงว่าได้กู้ยืมเงินเป็นจานวนเท่าใด มีกาหนดใช้คืนเมื่อใด และที่สาคัญต้องมีการลงลายมื อชื่อผู้กู้
สัญญาจึงเป็นเอกสารสาคัญอันดับแรกของการบริหารจัดการหนี้ที่จาเป็นจะต้องมี สัญญาต้องมี
ความสมบู รณ์ก่ อนที่ จะมีก ารจ่ ายเงิน ตามสั ญญา ความสมบูร ณ์ของสัญ ญาดู ได้ จ ากการกรอก
ข้อ ความที่ เกี่ ยวข้อ งในสัญ ญาจนครบถ้ว นถูก ต้อ งและมี คู่สั ญญาลงนามพร้ อมทั้ง พยาน ความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกอบด้วย
(๑) หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ
สัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องมีข้อความว่ามีการรับเงิน ที่กู้ยืมและจะมีการคืนเงินที่กู้ยืม
นอกจากนี้ข้อสาคัญของสัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องระบุจานวนเงินที่กู้ยืมกัน เพราะสัญญากู้ยืมเงิน
ที่ไม่ระบุจานวนเงินที่ให้กู้ ยืมเงินนั้นเป็นการขาดสาระสาคัญ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
เงินได้
สัญญาการกู้ยืมเงินที่เป็นหลักฐานจะทาขึ้นก่อนที่สมาชิกผู้กู้ได้รับเงินตามที่กู้ยืมหรือ
ทาขึ้ น ในขณะท าสั ญญากู้ ยื ม กั น หรือ ท าขึ้ น ภายหลั ง ก็ ไ ด้ เพราะกฎหมายเพี ย งต้ อ งการให้ มี
หลักฐานก่อนฟ้องร้องคดีเท่านั้น เช่น ในเวลากู้ยืมเงินกัน คู่กรณีไม่ได้ทาหลักฐานการกู้ยืมเป็น
หนังสือไว้แต่ต่อมาภายหลังได้มีการทาหลักฐานการกู้ ยืมกันเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้ต้องรับ
ผิด (ผู้กู้) เมื่อ ผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามกาหนด ผู้ให้กู้ย่อมสามารถนาหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่ทาขึ้น
ไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับคดีได้
(๒) หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินต้องลงลายมือชื่อผู้ยืม
สัญญากู้ยืมเงินจะใช้บังคับได้ต้องมีลายมือชื่อผู้ยืมซึ่ง กฎหมายบังคับเฉพาะการลง
ลายมือชื่อผู้ยืม (สมาชิกผู้กู้)เท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้กู้ลงลายมือชื่อแล้ว แม้ลายมือชื่ อของผู้ให้กู้เป็น
ลายมือชื่อปลอมหรือ ไม่ลงลายมือชื่อก็เป็นหลักฐานการกู้ยืมที่สมบูรณ์แล้ว เนื่องจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงหลักฐานในการฟ้องร้องคดีเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงรูปแบบของ
สัญญาซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙ วรรคสอง กาหนดว่า “ลายพิมพ์นิ้วมือ
แกงได ตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทานองเช่นนั้นที่ทาลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อหาก
มีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ สองคนแล้วให้ถือเสมือนกับการลงลายมือชื่อ” ดังนั้นการลงลาย
พิมพ์นว้ิ มือจะเป็นการลงลายมือชื่อตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อมีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนั้น
ด้วยสองคน

6

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญากู้ยืม
ข้อสังเกตในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน แบ่งเป็น ๕ กรณี ดังนี้
๑) แก้ไขจานวนเงินในขณะที่เขียนสัญญากู้
กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการเขียนผิด เช่น ยืมเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่เขียนเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท
จึงแก้ไขเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท ขณะทาสัญญา หรือกู้เงินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ขณะเขียนสัญญา
ขอเพิ่มเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่กู้จริงก่อนที่ผู้กู้จะลงลายมือชื่อในสัญญากู้ ในกรณีนี้การแก้ไข
ตัวเลขจานวนเงิ นในขณะเขียนสัญญากู้ยืม แม้ผู้กู้จะไม่ได้ลงลายมือชื่อกากับไว้ก็ใช้ได้ เพราะ
ถือว่าเป็นเจตนากู้ยืมกั นครั้งเดียวตามจานวนที่แก้ไขแล้ว การที่ผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายสัญญา
แห่งเดียวก็พอ
๒) แก้ไขจานวนเงินในสัญญากู้เดิมเมื่อมีการกู้ยมื ครั้งใหม่
หลั ง จากท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ต่ อ มาสมาชิ ก ผู้ กู้ ข อกู้ เ พิ่ ม เติ ม
แต่สมาชิกผู้กู้ไม่ทาสัญญาฉบับใหม่ แต่ใช้วิธีเปลี่ยนจานวนเงินกู้ในสัญญาฉบับเดิม เช่น เดิมสมาชิก
ผู้กู้กู้ยืมเงินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อครบกาหนดชาระหนี้แล้วผู้กู้ขอกู้เพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยนาเอาสัญญาฉบับเดิมมาขีดฆ่าจานวนเงินเดิมแล้วเขียนใหม่เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกผู้กู้
ไม่ ล งลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ต่ อ มาเจ้ า หน้ า ที่ ฟ้ อ งบั ง คั บ ให้ ช าระหนี้ ที่ กู้ ยื ม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามสัญญากู้ที่มีการแก้ไข ถือว่าการกู้ครั้งใหม่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ผู้กู้รับผิดเฉพาะการกู้
ครั้งแรกเท่านั้น
๓) แก้ไขจานวนเงินในสัญญากู้ให้สูงขึ้นโดยผู้กู้ไม่ยินยอม
สมาชิกผู้กู้ กู้ยืมเงินจานวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้กู้ไม่ชาระหนี้ ผู้ให้กู้จึงเติม ๐ อีกหนึ่ง
ตัวในสัญญากู้ยืมเงินจึงเพิ่มเป็นจานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วผู้ให้กู้นาสัญญาดั งกล่าวมาฟ้อง
บังคับให้ชาระหนี้ สมาชิกผู้กู้ไม่ต้องรับผิดชาระหนี้จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสัญญาที่แก้ไข
นั้นเป็นสัญญาปลอม แต่สมาชิกผู้กู้ต้องรับผิดชาระหนี้จานวน ๕,๐๐๐ บาท ตามที่กู้จริง
๔) สัญญากู้ไม่ได้กรอกจานวนเงินไว้ แยกเป็น ๒ กรณี
ผู้ ใ ห้ กู้ ก รอกจ านวนเงิ น สู ง กว่ า ที่ กู้ จ ริ ง บางครั้ ง ในสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น สมาชิ ก ผู้ กู้
ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ โดยไม่มีการกรอกจานวนเงิน เมื่อผู้ให้กู้จะฟ้องคดีจึงกรอกข้อความระบุ
จานวนเงินที่กู้สูงกว่ากู้จริง เช่น กู้ยืมเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยให้สมาชิกผู้กู้ลงชื่อในช่องผู้กู้ในแบบ
พิมพ์สัญญากู้เงินที่ไม่ได้กรอกข้อความ ต่อมาผู้กู้ไม่ชาระหนี้ผู้ให้กู้จึงกรอกจานวนเงินในสัญญากู้
เป็ น ๕๐,๐๐๐ บาท ดั ง นั้ น สั ญ ญากู้ ยื ม ฉบั บ ที่ น ามาฟ้ อ งเป็ น สั ญ ญาปลอม สมาชิ ก ผู้ กู้ แ ละ
ผู้ ค้ าประกั น ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ถึ ง แม้ ว่ าสมาชิ ก ผู้ กู้ แ ละผู้ ค้ าประกั น จะยอมรั บ ว่ า ยื ม เงิ น จริ ง จ านวน
๕,๐๐๐ บาท ก็ตาม จะเห็นได้ว่าผลแตกต่างกับกรณีตามข้อ (๓).๓) ที่ให้ผู้กู้ชาระหนี้ตามสัญญา
ก่อนมีการแก้ไข แต่กรณีนี้ผู้กู้ไม่ต้องรับผิดต่อสัญญากู้ยืม เพราะไม่เคยมีการกรอกจานวนเงินที่
ถูกต้องในสัญญากู้ยมื จึงเปรียบเสมือนไม่เคยมีสัญญานั้นเกิดขึ้นเลย
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ผู้ให้กู้กรอกเงินตามจานวนที่กู้จริง ถ้าสมาชิกผู้กู้ทาสัญญากู้ยืมเงิน โดยสมาชิกผู้กู้
ลงลายมือชื่อไว้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ยืมที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินที่กู้ยืม ต่อมาเมื่อ
สมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้ ผู้ให้กู้จึงกรอกข้อความและจานวนเงินตามความเป็นจริงที่ตกลงกันไว้ ดังนั้น
สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้
๕) กรณีกู้ยืมเพียงครัง้ เดียวแต่สมาชิกผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญากู้สองฉบับ
กรณี นี้ เช่ น สมาชิ ก ผู้ กู้ ไ ด้ กู้ ยื ม เงิ น จ านวน ๗,๐๐๐ บาท แต่ ทาสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ไว้
สองฉบับ โดยฉบับแรกระบุเงินกู้จานวน ๗,๐๐๐ บาท ฉบับที่สองระบุเงินกู้จานวน ๑๔,๐๐๐ บาท
โดยตกลงกันว่าถ้าสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้ ผู้ให้กู้จะนาสัญญากู้ฉบับที่สองมาฟ้อง เมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่
ชาระหนี้ ผู้ให้กู้จึงนาสัญญาฉบับที่สองมาฟ้อง จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ผู้ให้กู้ได้รับมากเกินสมควร
เป็นการที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายสัญญาฉบับที่สองเป็นโมฆะ ดังนั้นสมาชิกผู้กู้
จึงรับผิดเฉพาะเงินจานวน ๗,๐๐๐ บาท
(๔) กรณีส มาชิ ก ผู้ กู้ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ตามกฎหมายถื อ ว่ า ยั ง เป็ น ผู้ เยาว์ ห รื อ
ผู้ไร้ความสามารถ ไม่สามารถทานิติกรรมใดๆ ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ยังเป็น
ผู้เยาว์จะยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุน
หมุ น เวี ย นที่ เ ป็ น การกู้ ยื ม เงิ น สมาชิ ก ผู้ กู้ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ยาว์ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ แ ทน
โดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองก่อน โดยให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองทาหนังสือให้ความ
ยินยอม ถือว่าการทานิติกรรมดังกล่าวเป็นอันสมบูรณ์
แต่ห ากในกรณี ส มาชิก ผู้กู้ ที่เป็ นผู้ เยาว์ ได้ ยื่น โครงการเพื่ อขอรั บการสนั บสนุน จาก
กองทุ น โดยไม่ ไ ด้ รับ ความยิ น ยอมจากผู้ แ ทนโดยชอบธรรมหรื อ ผู้ ป กครองก่ อ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องเรียกผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองของสมาชิกผู้กู้ที่เป็นผู้เยาว์ มาทาหนังสือให้
สัตยาบันแก่การทาสัญญากู้ยืมนั้นให้เรียบร้อย

การจ่ ายเงิ นตามสั ญ ญา เป็ นสิ่ งส าคั ญที่ จะทาให้ สั ญญากู้ ยื ม เงิ นสมบู รณ์ การ
จ่ายเงินให้สมาชิกผู้กู้รายใดต้องมีหลักฐานแสดงจานวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน สถานที่จ่าย
และที่สาคัญต้องมีรายละเอียดที่ยืนยันการรับเงินของสมาชิกผู้กู้ว่าได้รับเงินจานวนดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว และวันที่ลงนามในสัญญาจะต้องเป็นวันเดียวกั บที่มีการส่งมอบเงินให้แก่สมาชิก
ผู้กู้หรือหากทาสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่มีการส่งมอบเงินให้แก่สมาชิกผู้กู้นั้น ต้องระบุไว้ในสัญญา
กู้ยืมเงินให้เรียบร้อยว่าจะส่งมอบเงินโดยวิธีใด ภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่ทาสัญญา
กู้ ยื ม เงิ น ซึ่ ง ความสมบู รณ์ข องการกู้ ยื ม เงิ น จะสมบู ร ณ์ก็ ต่ อ เมื่ อ สมาชิ ก ผู้ กู้ ไ ด้ รั บ เงิ น ที่ กู้ ยื ม ไว้
เรียบร้อยแล้ว ส่วนสัญญากู้ยืมเป็นเพียงหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น
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๕. สัญญาค้าประกันและความผูกพัน
สัญญาค้าประกัน คือ สัญญาซึ่งบุ คคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้าประกันผูกพันตน
ต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชาระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชาระหนี้นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๘๐ วรรคหนึ่ ง การค้ าประกั น นั้ น บุ ค คลที่ จ ะเข้ า ท าสั ญ ญาค้ าประกั น จะต้ อ งเป็ น
บุคคลภายนอกสัญญาที่จะค้าประกัน เมื่อการค้าประกันหนี้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นหนี้ประธานมีเจ้าหนี้กับ
สมาชิ ก ผู้ กู้ สั ญ ญาค้ าประกั น จึ ง เป็ น หนี้ อุ ป กรณ์ ข องสั ญ ญากู้ ยื ม การค้ าประกั น จะต้ อ งเป็ น
บุ ค คลภายนอกสั ญ ญายอมผู ก พั น ตนเพื่ อ ช าระหนี้ ต่ อ เจ้ า หนี้ ใ นเมื่ อ ลู ก หนี้ ไ ม่ ช าระหนี้ นั้ น
ซึ่งสมาชิกผู้กู้ และประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลที่เป็นคู่สัญญา จะเป็น
ผูค้ ้าประกันในสัญญาค้าประกันไม่ได้
ดังนั้นแล้วบุคคลที่เข้าทาสัญญาค้าประกันจะต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น และการ
ค้าประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้าประกันเป็นสาคัญ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับ
คดีกันได้ เมื่อมีการทาสัญญาค้าประกันไว้แล้ว ต่อมาสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้เจ้าหนี้สามารถเรียกให้
ผู้ค้าประกันชาระหนี้ได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องฟ้องสมาชิกผู้กู้ก่อน หรือฟ้องทั้ง สมาชิก ผู้กู้และ
ผู้ค้าประกันได้ในคราวเดียวกัน และตราบใดที่สมาชิกผู้กู้ยังไม่ผิดนัดชาระหนี้ เจ้าหนี้จะบังคับให้
ผู้ค้าประกันชาระหนี้ไม่ได้
ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้าประกัน
เมื่อสมาชิกผู้กู้ผิดสัญญาหรือผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดต่อเจ้าหนี้
ผู้ค้าประกันก็ต้องรับผิดจนสิ้นเชิงเช่นเดียวกับสมาชิกผู้กู้ทุกอย่าง เมื่ อทาสัญญาค้าประกันแล้ว
ผู้ค้าประกันต้องผูกพันตามสัญญานั้น เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้รับผิดได้เมื่อสมาชิกผู้กู้ ผิด
นัดไม่ชาระหนี้ตามกาหนด

๖. เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา
เอกสารประกอบสัญญาถือเป็นส่วนประกอบของสัญญาที่ใช้อ้างอิงสาระสาคัญตาม
สัญญา เอกสารหลักฐานประกอบสัญญานอกจากตัวสัญญากู้ยืมเงินแล้ว อย่างน้อยควรมีเอกสาร
หลักฐานประกอบสัญญา ดังนี้
(๑) แบบเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(๒) แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ
(๓) หลักฐานแสดงตนของสมาชิก ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
(๔) หลักฐานการมอบอานาจให้ผู้แทนสมาชิก
(๕) รายละเอียดแนบท้ายการชาระคืนเงินกู้
(๖) หนังสือสัญญาค้าประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(๗) ทะเบียนคุมตัวลูกหนี้
(๘) หลักฐานแสดงการโอนเงินกู้หรือส่งมอบเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้
(๙) หลักฐานแสดงการผ่อนชาระหนี้เงินกู้
(๑๐) หลักฐานแสดงการยินยอมของผู้ปกครองกรณีสมาชิกผู้กู้เป็นผู้เยาว์

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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๗. การยืนยันยอดเงินกู้
กรณีสมาชิกผู้กู้ตกลงผ่อนชาระเงินกู้เป็นงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อใกล้ถึง
กาหนดชาระหนี้ในแต่ละงวดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้แล้วแจ้ง
ยืนยันยอดเงินกู้ที่ต้องชาระในแต่ละงวดให้สมาชิกผู้กู้ทราบก่อนถึง กาหนดชาระหนี้ หรือเมื่อครบ
กาหนดตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วให้มีการยืนยันยอดหนี้ที่ต้องชาระให้สมาชิกผู้กู้ทราบ

๘. การแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้
การแจ้งเตือนสมาชิ กผู้กู้ ล่ วงหน้าก่อ นที่ห นี้เงิ นกู้ ครบกาหนดช าระตามที่ ระบุ ไว้ใน
สัญญา เป็นขั้นตอนในการช่วยให้สมาชิกผู้กู้ได้ทราบถึงกาหนดวันชาระเงินคืน เพื่อ ที่จะให้สมาชิก
ผู้กู้ได้มีระยะเวลาเตรียมพร้อมในการชาระหนี้ โดยจะต้องแจ้งเตือนก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระในงวด
สุดท้าย และกรณีมีเหตุไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ให้ติดต่อแจ้งเหตุกับคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีก่อนถึงกาหนดวันชาระ
หนี้ (แบบ จ.)
โดยความจาเป็นของการแจ้งเตือนก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระเพื่อช่วยเตือนให้สมาชิกผู้กู้
ไม่หลงลืมกาหนดวัน เวลาที่จะต้องชาระ และสะดวกแก่สมาชิกในการเตรียมเงินมาชาระหนี้ได้
ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญ

๙. การรับเงินชาระคืนจากสมาชิกผู้กู้
กรณีได้รับชาระคืนเงินกู้จากสมาชิกผู้กู้ ผู้ให้กู้ต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยฉบับจริง
มอบให้ ส มาชิ ก ผู้ กู้ เ ก็ บ ไว้ ส าเนาหนึ่ ง ฉบั บ เก็ บ แนบสั ญ ญา และอี ก หนึ่ ง ฉบั บ ติ ด ไว้ ใ นเล่ ม
ใบเสร็จรับเงิน โดยรายละเอียดให้มีรายการแยกเป็นเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัด
หรือเบี้ยปรับให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานว่าสมาชิกผู้กู้ได้ชาระเงินกู้ยืมรายการใดบ้างแล้ว

ส่วนที่ ๒

การติดตามหนี้

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ส่วนที่ ๒
การติดตามหนี้
การติ ด ตามหนี้ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ ท าหน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามหนี้
มีขั้นตอนการติดตามหนี้ของสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันอย่างเท่าเทียมกัน และโปร่งใส ตาม
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาสมาชิกผู้กู้ผิดนัดหรือผู้ค้าประกันในการรับผิด
ชาระหนี้แทน ดังนี้
๑. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้
๒. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ยอมชาระหนี้
๓. ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ
๔. การดาเนินการภายหลังสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้
๕. การติดตามและการบังคับชาระหนี้
๖. อายุความ

๑. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้
เมื่อหนี้กองทุนถึงกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ในสัญญาและสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ เนื่องจากเหตุภายนอกอันไม่ได้เกิดจากตัวสมาชิกผู้กู้ มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สมาชิกผู้กู้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถชาระหนี้ต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล
ก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระในงวดนั้นเพื่อขอผ่อนผันการชาระหนี้คืนกองทุน
(๒) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลพิจารณาให้ความเห็นประกอบ
ข้อพิจารณาแล้วส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพื่อ
พิจารณา
(๓) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจารณาการขอผ่อนผันการชาระ
หนี้ของสมาชิกผู้กู้ ซึ่งอาจให้ความเห็นชอบอนุมัติผ่อนเวลาชาระหนี้หรือยื ดระยะเวลาในการชาระ
หนี้ออกไปในการนี้/หรืออาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกผู้กู้
เป็นการเฉพาะรายไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่สร้างความเสียหายให้แก่กองทุน ในการนี้ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเป็นประการใดขอให้แจ้งผลให้ สมาชิกผู้กู้ทราบ
โดยเร็ว
การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ในการชาระหนี้
คืนกองทุน โดยอาจขยายระยะเวลาในการชาระหนี้ เช่น ผ่อนชาระหนี้โดยปลอดดอกเบี้ย หรือให้
สมาชิกผู้กู้ชาระหนี้คืนทั้งหมดโดยปลอดดอกเบี้ย หรือลดค่าปรับหรือเบี้ยปรับหรือพักการชาระหนี้
ออกไปตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ หากไม่ดาเนินการแก้ไข
หรือให้ความช่วยเหลือ สมาชิกผู้กู้อาจไปก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นหนี้หลายทางและ
ไม่สามารถชาระหนี้คืนกองทุนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
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๒. กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ยอมชาระหนี้
กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ยอมชาระหนี้ภายในกาหนดเวลา ให้ทาหนังสือแจ้งเตือน (แบบ จ.๑)
ไปยังสมาชิกผู้กู้และให้มีหนังสือแจ้งเตือน(แบบ จ.๒)ไปยังผู้ค้าประกันพร้อมทั้งแจ้งมาตรการและ
วิ ธี ก ารด าเนิ น การภายหลั ง ที่ ส มาชิ ก ผู้ กู้ ต กเป็ น ลู ก หนี้ ผิ ด นั ด เช่ น สมาชิ ก ผู้ กู้ ไ ม่ ช าระหนี้ ต าม
กาหนดเวลา สมาชิกผู้กู้กลายเป็นลูกหนี้ผิดนัดจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน
หรืออาจต้องเสียค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการติดตามทวงถามหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การฟ้ องร้ องด าเนิ นคดี และผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งรับ ผิ ด ช าระหนี้ แ ทนสมาชิก ผู้ กู้ ดั ง กล่ า วด้ ว ย หาก
สมาชิกผู้กู้ได้รับหนังสือแจ้งเตือนครั้งแรกแล้วไม่ยอมชาระหนี้ ให้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นครั้งที่สอง
ไปยังสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันให้ชาระหนี้
ลักษณะของสมาชิกผู้กู้ทมี่ ีปัญหาหนีค้ ้างชาระ
(๑) สมาชิกผู้กู้มีการชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา หรือเมื่อมี
การแจ้งเตือนให้ชาระหนี้เป็นหนังสือหรือได้รับหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้จากคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วปฏิเสธการชาระหนี้โดยอาศัย
เหตุผลต่าง ๆ
(๒) สมาชิกผู้กู้เพิกเฉยและหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระหนี้หรือ ไม่ติดต่อพบปะกับเจ้าหน้าที่
หรือกรรมการกองทุนฯ
(๓) โครงการกู้ยืมที่สมาชิกผู้กู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อ
ดาเนินการแล้วมีปัญหาการขาดทุน
(๔) สมาชิกผู้กู้นาเงินที่กู้ยืมไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่แสดงไว้ในแบบเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีผลต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ
การสร้างงาน หรือการสร้างรายได้เป็นสาคัญ เป็นต้น

๓. ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ
หากสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญาถือว่า เป็นลูกหนี้ผิด
นัดชาระหนี้นับแต่วันครบกาหนดตามสัญญา ซึ่งสมาชิกผู้กู้จะต้องชาระเงินเพิ่มขึ้นจากต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
(๑) ดอกเบี้ยผิดนัด สมาชิกผู้กู้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด อัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปี
(๒) เบี้ ยปรับ ตามหนั งสื อสั ญญากู้ เงิ นกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ข้ อ ๔ ได้ ระบุ ว่ า
หากสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามกาหนด สมาชิกผู้กู้ยินยอมชาระเบี้ยปรับให้ แก่ผู้ให้กู้อีกใน
อัตราที่กาหนดในสัญญากู้เงินดังกล่าว
ทั้งนี้ถ้าในสัญญากู้ยืม ได้กาหนดเบี้ยปรับน้อยกว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้นาดอกเบี้ ย
ผิดนัดมาคานวณรวมเข้ากับเงินที่ค้างชาระ แต่หากในสัญญากู้ยืมได้กาหนดเบี้ยปรับมากกว่าร้อย
ละ ๗.๕ ต่อปี ก็ให้นาเบี้ยปรับมาคานวณรวมเข้ากับเงิน ที่ค้างชาระ แต่ต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ ง
เท่านั้น

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ตัวอย่างการคานวณดอกเบี้ยผิดนัด
ที่

๑
๒
๓
๔

ด อ ก เ บี้ ย
เงินต้นค้าง ตามสัญญา
ชาระ
ร้ อ ย ล ะ ๓
ต่ อ ปี ค้ า ง
ช าระรวม
เป็นเงินค้าง
ชาระ
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ
๗.๕ ต่อปี
ต่อเดือน

ต่อปี

เบี้ ย ปรั บ แล้ ว แต่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ต่ อ
กาหนดในสัญญา ทวงถามตามที่จ่า ยจริ ง
ค่าฤชาธรรมเนียมตามที่
ศาลกาหนด

รวมเป็น
เงิน

๖๒.๕๐
๗๕๐
๓๑๒.๕๐ ๓,๗๕๐
๖๒๕ ๗,๕๐๐
๑,๒๕๐ ๑๕,๐๐๐

***หมายเหตุ การฟ้องคดีกองทุนในแต่ละรายจัดเป็นคดีมโนสาเร่ เนื่องจากทุนทรัพ ย์ที่ฟ้องร้อง
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นคดีที่ไม่มีความยุ่งยาก ใช้เวลาในการพิจารณาไม่นาน และเป็นอานาจ
ของศาลแขวง ผู้พิพากษาคนเดียวมีอานาจพิจารณาคดีได้ ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ได้แก่ ค่าขึ้นศาล
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ค่านาหมาย เป็ นเงิ น ๓๕๐ บาท(ขึ้นอยู่กับ อัตราการนาส่งหมายที่ศาล
กาหนด) ค่าอากรแสตมป์ คิดตามสัญญากู้ยืมที่ฟ้องศาล โดยสัญญากู้ยืมเงิน ๒,๐๐๐ บาท เสียค่า
อากรแสตมป์ ๑ บาท ถ้า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต้ อ งเสีย จานวน ๑๐๐ บาท ซึ่ง อากรแสตมป์ ต้ อ ง
ติดแนบท้ายสัญญากู้ ทั้งนี้ไม่รวมค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเป็นค่าของ
พยานแต่ ล ะรายๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็ น ต้ น ซึ่ ง ภายหลั ง ศาลพิ พ ากษาแล้ ว ศาลจะก าหนดใน
คาพิพากษาให้จาเลย (สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน) ชดใช้รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมศาลอีกด้วย

๔. การดาเนินการภายหลังสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้
การดาเนินการกับสมาชิกผู้กู้ที่ไม่ชาระหนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสมาชิกผูก้ ู้ และผู้ค้าประกัน ให้มีความถูกต้อง
ชัดเจน เพื่อตั้งเรื่อง (เป็นสานวน)
(๒) นัดเจรจากับสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันให้ชาระหนี้ เมื่อเจรจาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วผลเป็นประการใดให้จัดทาเป็นหนังสือ
(๓) หากการเจรจาไม่ประสบผลสาเร็จ ให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดาเนินการกับ สมาชิกผู้กู้
และส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจารณารายงาน
ต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เพื่อดาเนินคดีกับสมาชิกผู้กู้
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขกรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้
(๑) ควรจัดทาบัญชีกลุ่มสมาชิกผู้กู้/ผู้ค้าประกันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
ระดับความรุนแรงของปัญหา
(๒) จัดทาระบบการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้/ผู้ค้าประกันตามกาหนดระยะเวลาที่
ต้องชาระคืนตามสัญญา เพื่อจัดลาดับการติดตามและทวงถามหนี้ อันเป็นการป้องกันการผิดนัด
และปัญหาหนี้ค้างชาระ
(๓) ก าหนดแนวทางการแก้ ไขหนี้ ค้ างช าระออกเป็ นหมวด ตามสาเหตุ ที่ ทาให้
สมาชิกผู้กผู้ ิดนัด
(๔) ติดตามและตรวจสอบโครงการที่เสนอของสมาชิ กผู้กู้ เพื่อประเมินสถานะ
ทางการเงินและทราบถึงความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิก
(๕) ประชาสั ม พัน ธ์ ห รื อ จัด ประชาคมในชุม ชนหรื อต าบลที่ส มาชิ ก ผู้กู้ ด าเนิ น
โครงการ เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการชาระหนี้ภายหลัง ที่ดาเนิน โครงการ
เสร็จสิ้นหรือครบกาหนดตามสัญญา
(๖) กาหนดมาตรการหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาของสมาชิก ผู้กู้ โดยพิจารณา
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มสมาชิก ดังนี้
๑) ยืดระยะเวลาในการชาระหนี้ โดยให้ทาหนังสือรับสภาพหนี้
๒) ปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย และ/หรื อ เบี้ ย ปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ ปั ญ หาของแต่ ล ะ
สมาชิกผู้กู้
๓) เจรจาเพื่อให้มีหรือจัดให้มีการประนีประนอมหนี้กองทุน
๔) การดาเนินคดีตามกฎหมาย ควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบังคับให้ชาระหนี้

๕. การติดตามและการบังคับชาระหนี้
ขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระ
ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล จังหวัด กรุงเทพมหานครและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้มีหนังสือแจ้งเตือนก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระตาม (แบบ จ.) ไปยังสมาชิกผู้กู้
อย่างน้อยระยะเวลา ๒ - ๓ เดือน หรืองวดสุดท้ายก่อนหนี้จะครบกาหนด เพื่อให้สมาชิกผู้กู้ได้มี
เวลาในการเตรียมเงินชาระหนี้ตามที่กาหนดไว้
๒. เมื่อหนี้จากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ระบุไว้ในสัญญาถึงกาหนด
ชาระแล้ว และสมาชิกผู้กู้ไม่ชาระหนี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดให้ชาระหนี้
ดังนี้
๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการติดตามทวงถามหนี้โดยประสานทางโทรศัพท์ไปยัง
สมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันให้ชาระหนี้
๒.๒ ให้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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๒.๒.๑ แจ้งเตือนครั้งที่ ๑
- ทาหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกผู้กู้ ติดต่อชาระหนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ (แบบ จ.๑)
- ทาหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้าประกันทราบกรณีการค้างชาระของสมาชิกผู้กู้และ
ให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ (แบบ จ.๒)
หากสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันไม่ติดต่อชาระหนี้ให้ทาหนังสือแจ้งเตือนให้
ชาระหนี้ครั้งที่ ๒
๒.๒.๒ แจ้งเตือนครั้งที่ ๒
- ทาหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกผู้กู้ ติดต่อชาระหนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ (แบบ จ.๑)
- ทาหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้าประกันทราบกรณีการค้างชาระของสมาชิกผู้กู้และ
ให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ (แบบ จ.๒)
ในกรณีสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้ ทั้งสองครั้ง
ตาม ข้อ ๒.๒ และไม่ติดต่อชาระหนี้ให้ทาหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๒.๓ ให้ทาหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๒.๓.๑ ทวงถาม
- ทาหนังสือทวงถามไปยังสมาชิกผู้กู้ ติดต่อชาระหนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ (แบบ ท.๑)
- ทาหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้าประกัน ทราบกรณีการค้างชาระของสมาชิกผู้กู้และ
ให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ (แบบ ท.๒)
๓. การออกเยี่ยมบ้าน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทาหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้แล้ว ๒ ครั้งติดต่อกัน ตามข้อ ๒.๒
และได้มีหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้ ตามข้อ ๒.๓ แล้ว แต่สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันไม่มาพบ
หรือไม่ติดต่อชาระหนี้ ให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามเยี่ยมบ้าน ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ของสมาชิก
ผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน ดังนี้
๓.๑ กรณีการเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้กู้ โดย
(ก) เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกความเป็นอยู่ข องสมาชิกผู้กู้ยืม เช่น โครงการของสมาชิก
ผู้กู้ อาชีพ รายได้ ผู้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น และประเมินความสามารถในการชาระหนี้
โดยจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกผู้กู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับโครงสร้างหนี้หรือ
ตกลงการผ่อนชาระหนี้ที่ค้างชาระหรือดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (แบบเยี่ยมบ้าน ๑)
(ข) เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกถ้อยคาสมาชิกผู้กู้ การบันทึกถ้อยคาเพื่อให้ทราบข้อมูล
เบื้องต้น เหตุผลที่ไม่ชาระหนี้ และสามารถติดต่อชาระหนี้เมื่อใด จานวนเท่าใด เป็นต้น (แบบ
บันทึกถ้อยคา ๑)
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(ค) กรณีสมาชิกผู้กู้ค้างชาระหนี้ตั้งแต่ ๖ งวดขึ้นไป เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการทา
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบ ร.๑)
๓.๒ กรณีสมาชิกผู้กู้ไม่อยู่ในสภาพที่จะชาระหนี้ได้ให้เยี่ยมบ้านผู้ค้าประกัน โดย
(ก) บันทึกความเป็นอยู่ของผู้ค้าประกัน เช่น อาชีพ รายได้ ผู้อยู่ในความอุปการะ
เลี้ยงดู เป็นต้น และประเมินความสามารถในการชาระหนี้ โดยจัดเก็บข้อมูลของผู้ค้าประกันให้
ได้มากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับโครงสร้างหนี้หรือตกลงการผ่อนชาระหนี้ที่ค้างชาระ
หรือดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (แบบเยี่ยมบ้าน ๒)
(ข) เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกถ้อยคาผู้ค้าประกัน การบันทึกถ้อยคาเพื่อให้ทราบข้อมูล
เบื้องต้น เหตุผลที่ไม่ชาระหนี้ และสามารถติดต่อชาระหนี้เมื่อใด จานวนเท่าใด เป็นต้น (แบบ
บันทึกถ้อยคา ๒)
(ค) กรณีหนี้ค้างชาระตั้งแต่ ๖ งวดขึ้นไป เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการทาหนังสือรับ
สภาพหนี้ (แบบ ร.๒)
๓.๓ กรณีไม่พบสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกัน ให้บันทึกถ้อยคาบุคคลอื่นหรือ
เพื่ อ นบ้ า นข้ า งเคี ย งที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก ผู้ กู้ แ ละ/หรื อ ผู้ ค้ าประกั น
(แบบบันทึกถ้อยคา ๑ หรือแบบบันทึกถ้อยคา ๒) แล้วแต่กรณี
๔. กรณีไ ม่ ส ามารถติ ด ต่ อ สมาชิ ก ผู้ กู้ แ ละ/หรื อ ผู้ ค้ าประกั น ได้ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ท า
หนังสือไปยังสานักงานทะเบียนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลสมาชิกผู้กู้และ/หรือ
ผู้ค้าประกัน
๕. กรณีสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม ให้ดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ มีหนังสือแจ้งทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกผู้กู้มาดาเนินการ
ชาระหนี้ตามสัญญา หรือทาหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทนกรณีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต (แบบ ย.) ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ทายาทได้รับหนังสือแจ้งให้ชาระหนี้หรือมาทาหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน
หากทายาทไม่ยินยอมทาหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน ให้เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านทายาทฯ เพื่อหา
สาเหตุแห่งการไม่ชาระหนี้และ/หรือไม่ยินยอมทาหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน
๕.๒ มีหนังสือแจ้งผู้ค้าประกันมาดาเนินการชาระหนี้ตามสัญญา หรือทาหนังสือรับ
สภาพหนี้ (แบบ ร.๒) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันได้รับหนั งสือแจ้งให้ชาระหนี้ หาก
ผู้ ค้ าประกั น ไม่ ยิ น ยอมช าระหนี้ แ ละไม่ ท าหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกเยี่ ย มบ้ า น
ตามข้อ ๓.๒
๖. กรณีผู้ค้าประกันถึงแก่กรรม ให้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้กู้จัดหาผู้ค้าประกันราย
ใหม่มาทาสัญญาค้าประกันใหม่ภายในวงเงินคงเหลือตามสัญญากู้ยืมเงิน แล้วให้รายงานผลการ
ดาเนิ น การพร้อ มจั ดส่ ง ส าเนาสั ญ ญาค้ าประกั น ฉบับ ดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
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๗. การแจ้งให้ชาระหนี้ตามข้อ ๒ ให้จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งไปยังภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือจะให้เจ้าหน้าที่นาไปส่งก็ได้ และจะต้องเก็บหลักฐานการตอบ
รับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
๘. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการติดตามทวงถามสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันให้
ชาระหนี้แล้ว ให้เจ้า หน้าที่จัดทารายงานผลการดาเนินการดังกล่าวทุกครั้งเสนอคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

การฟ้องคดีการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ ไ ด้มี การติด ตามทวงถามหนี้ค้ า งช าระตามขั้ น ตอนการติ ดตาม
ทวงถามหนี้ค้างชาระแล้ว สมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันไม่ติดต่อชาระหนี้หรือจากการประเมิน
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันมีความสามารถที่จะชาระหนี้ได้แต่หลีกเลี่ยงการ
ชาระหนี้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นจะต้องมีการดาเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกผู้กู้และ/หรือ
ผู้ค้าประกันดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญ และมิให้คดีขาดอายุความตามกฎหมาย
ซึ่งก่อนที่จะมีการดาเนินคดีตามกฎหมายจะต้องมีขั้นตอนการส่งฟ้องคดีและการเตรียมเอกสาร
เบื้องต้น ดังนี้
๑. การนับอายุความ
๑.๑ อายุความในการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีกาหนดอายุความ ๕ ปี
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ )
๑.๒ กรณี ที่ ส มาชิ ก ผู้ กู้ ไ ม่ เ คยช าระหนี้ เ ลย ให้ เ ริ่ ม นั บ อายุ ค วามในวั น ที่ ผิ ด นั ด
ชาระหนี้งวดแรกตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
๑.๓ กรณี ที่ ส มาชิ ก ผู้ กู้ ไ ด้ ช าระหนี้ ติ ด ต่ อ กั น มาทุ ก งวด และต่ อ มาได้ ห ยุ ด การ
ชาระหนี้ไปแม้จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้หรือมีหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้แล้ว ก็ไม่เคยมา
ชาระหนี้ อี ก เลย ให้ นั บ อายุ ค วาม ๕ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผิ ด นั ด ช าระหนี้ ง วดแรกตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ใบเสร็จรับเงินหรือทะเบียนคุมลูกหนี้
๑.๔ กรณีที่สมาชิกผู้กู้เคยชาระหนี้มาบ้างแล้วและหยุดการชาระหนี้ไปบางงวด
ต่อมาเมื่อมีหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้จึงได้มาชาระหนี้ต่ออีก แล้วต่อมาได้หยุดการชาระหนี้อีก
สลับกันไปเช่นนี้ ให้นับอายุความ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดการชาระหนี้งวดแรก
๑.๕ กรณีได้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ การนับอายุความให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
หนังสือรับสภาพหนี้นั้น
๒. การจัดลาดับสมาชิกผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันที่จะส่งฟ้องคดี
ให้ จั ดล าดับ สมาชิ ก ผู้กู้ แ ละ/หรือ ผู้ ค้ าประกั น ที่ จะส่ งฟ้ อ งคดี ก่อ น – หลั ง ตาม
อายุความที่ใกล้จะหมด โดยนับอายุความตามข้อ ๑ สมาชิกผู้กู้ที่จะหมดอายุความก่อน ให้ส่งฟ้อง
ก่อนสมาชิกผู้กู้ที่จะหมดอายุความในภายหลังให้ส่งฟ้องทีหลังไล่เรียงตามลาดับ ข้อสาคัญคือ
จะต้องฟ้องก่อนที่คดีจะขาดอายุความ
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๓. เอกสารสาคัญเพื่อประกอบการดาเนินคดี
การส่งฟ้องคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผิดนัดการชาระหนี้แต่ละราย
จะต้องมีเอกสารต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
๓.๑ หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับจริง
๓.๒ หนังสือสัญญาค้าประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับจริง
๓.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
๓.๕ แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
๓.๖ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
๓.๗ ทะเบียนคุมตัวลูกหนี้รายตัวการกู้ยืมเงินกองทุน
๓.๘ ใบสาคัญจ่ายเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน
๓.๙ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน
๓.๑๐ ใบตอบรับไปรษณีย์หนังสือแจ้งเตือน (ถ้ามี)
๓.๑๑ ใบตอบรับไปรษณีย์หนังสือทวงถาม (ถ้ามี)
๓.๑๒ หนังสือรับสภาพหนี้ (ถ้ามี)
๓.๑๓ หนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน (ถ้ามี)
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ผังกระบวนการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ลูกหนี้ผิดนัด
สมาชิกผู้กู้

ผู้ค้าประกัน

- ประสานทางโทรศัพท์ให้
ชาระหนี้

- ประสานทางโทรศัพท์ให้
ชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้

- หนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑
ให้ชาระหนี้ภายใน ๓๐ วัน

- หนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑
ให้ ชาระหนี้ แทนภายใน ๓๐
วัน

- หากไม่ชาระหนี้ให้มีหนังสือ
แจ้งเตือนครั้งที่ ๒
ให้ชาระหนี้ภายใน ๓๐ วัน

- หากไม่ชาระหนี้ให้มีหนังสือ
แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ให้ชาระ
หนี้แทนภายใน ๓๐ วัน

- หากไม่ชาระหนี้ให้มีหนังสือ
ทวงถามให้ชาระหนี้ภายใน
๓๐ วัน

- หากไม่ชาระหนี้ให้มีหนังสือ
ทวงถามให้ชาระหนี้แทน
ภายใน ๓๐ วัน

- หากไม่ชาระหนี้ ให้ออกเยี่ยม
บ้าน

- หากไม่ชาระหนี้ ให้ออกเยี่ยม
บ้าน

- หลังจากออกเยี่ยมบ้านแล้ว
หากไม่ชาระหนี้ ให้ดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป

- หลังจากออกเยี่ยมบ้านแล้ว
หากไม่ชาระหนี้ ให้ดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
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คาอธิบาย
แบบรายงานการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หัวข้อ
(๑) ลาดับที่/
ชื่อโครงการ

-

(๒) เลขที่สัญญา

-

(๓) ชื่อ-สกุล
สมาชิกผู้กู้
(๔) ชื่อ-สกุล
ผู้ค้าประกัน
(๕) วงเงินกู้ยืม (บาท)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

-

รายละเอียด
ลาดับการดาเนินการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระกับสมาชิกผู้กู้และ
ผู้ค้าประกัน
ชื่อโครงการขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน
เลขที่สัญญาตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เลขที่สัญญาตามหนังสือสัญญาค้าประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
ชื่อและนามสกุลสมาชิกผู้กู้

-

ชื่อและนามสกุลผู้ค้าประกัน

-

วงเงินกู้ยืมที่สมาชิกผู้กู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
งวดละ (บาท)
- จานวนเงินที่ต้องชาระในแต่ละงวดซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดแนบ
ท้ายการชาระคืนเงินกู้
งวดค้างชาระ
- จานวนงวดที่สมาชิกผูก้ ู้ค้างชาระกี่งวด
(งวด)
(ไม่รวมจานวนงวดที่ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ)
จ านวนเงิ น ที่ ค้ า ง - จานวนเงินที่สมาชิกผู้กู้ค้างชาระซึ่งประกอบด้วยต้นเงินที่ต้อ งชาระ
ชาระ (บาท)
ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด หรือเบี้ยปรับ รวมเป็นจานวน
ณ เดือน
เท่าไร (ไม่รวมจานวนงวดที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ)
การติดตามทวงถาม
หนี้ค้างชาระ เช่น
- ยังไม่ได้ดาเนิน - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดาเนินการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระตามคู่มือ การ
การ ติดตามหนี้
บริหารจัดการและติดตามหนี้
- ห นั ง สื อ แ จ้ ง - เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันให้
เตือน
ชาระหนี้เมื่อวันที่เท่าไร
- หนังสือทวงถาม - เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันให้
ชาระหนี้เมื่อวันที่เท่าไร
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หัวข้อ
- ประสานทาง
โทรศัพท์
- เยี่ยมบ้าน
สมาชิกผู้กู้
- เยี่ยมบ้าน
ผู้ค้าประกัน
- เสียชีวิต

-

รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการติดตามทวงถามให้ชาระหนี้โดยวิธีประสาน
ทางโทรศัพท์ไปยังสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน เมื่อวันที่เท่าไร
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้กู้เมื่อวัน/เดือน/ปี ใด

-

เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกเยี่ยมบ้านผู้ค้าประกันเมื่อวัน/เดือน/ปี ใด

-

เจ้าหน้ าที่ไ ด้ทราบถึงการเสี ยชีวิต ของสมาชิก ผู้กู้หรื อ ผู้ค้าประกั น
หรือไม่
สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันได้ติดต่อเข้าทาหนังสือรับสภาพหนี้ หรือ
ทาหนังสือรับสภาพหนี้และได้ชาระหนี้บางส่วน เมื่อวันที่เท่าไร เป็น
เงินจานวนเท่าใด

-

- ท า ห นั ง สื อ รั บ สภาพหนี้
(๑๐) ผลการติดตามทวง
ถามหนี้ ค้ า งช าระ
เช่น
- ชาระเงินคืน
- รับสภาพหนี้

-

- เสียชีวิต
- ย้ า ย ที่ อ ยู่ ห รื อ ภูมิลาเนา
- อื่นๆ (โปรดระบุ) (๑๑) หมายเหตุ

-

สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้าประกันติดต่อชาระเงินคืนตามหนังสือที่ได้รับเมื่อ
วัน/เดือน/ปี ใด จานวนเงินเท่าใด
สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้าประกันติดต่อเข้าทาหนังสือรับสภาพหนี้ หรือทา
หนังสือรับสภาพหนี้และได้ชาระหนี้บางส่วน เมื่อวันที่เท่าไร เป็นเงิน
จานวนเท่าใด
สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้าประกันได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวัน/เดือน/ปี ใด
สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้าประกันได้ย้ายที่อยู่ หรือภูมิลาเนา เมื่อวัน/เดือน/
ปี ใด ย้ายไปอยู่ที่ใด
เช่น สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้าประกันไม่ติดต่อชาระหนี้ หรือติดต่อแต่ไม่
ชาระหนี้เนื่องจากประสบปัญหาในโครงการที่ได้ดาเนิน หรือ ปัญหา
ด้านสุขภาพ หรือประสบเหตุอื่นใดๆ ทาให้ไม่มีเงินชาระหนี้ เป็นต้น
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๖. อายุความ
 การเริ่มนับอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๒ ได้บัญญัติไว้ว่า “อายุความ
ให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป...” กล่าวคือ อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้สมาชิกผู้กู้ชาระหนี้ได้ (นับตั้งแต่วันที่ครบ
กาหนดระยะเวลาในสัญญาและสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้) ถ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังไม่
สามารถจะใช้สิทธิเรียกร้องได้ อายุความยังไม่เริ่มนับ
 อายุความการฟ้องเรียกหนี้เงินกู้ยืม
เมื่อพิจารณาถึงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาชาระ
หนี้คืนที่ชัดเจน (ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมและรายละเอียดแนบท้ายการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา)
การที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะมีสิทธิเรียกร้องให้สมาชิกผู้กู้ชาระหนี้ได้นั้น จึงต้องนับตั้งแต่
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาในสัญญาและสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้
อายุความฟ้องเรียกเงินที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) กาหนดให้สิทธิเรียกร้องเงิน
ที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ มีกาหนดอายุความ ๕ ปี ซึ่งเงินที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืน
เป็นงวด ๆ หมายถึงการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้เป็นรายเดือนลดหลั่นกันไปแต่ละ
เดื อ นจนถึ ง งวดสุ ด ท้ าย การช าระต้ น เงิ น กู้ โ ดยก าหนดช าระคื น เป็ น งวดๆ (อายุ ค วาม ๕ ปี
เริ่มนับตั้งแต่วันครบกาหนดที่ต้องชาระของแต่ละงวด) ตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ข้อ ๓. ระบุว่า “ผู้กู้ตกลงชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
งวด (ตามรายละเอียดที่แนบ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...” จะเห็นได้ว่าโครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน
ตามข้อ ๓๘ (๑) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นหนี้กู้ยืมเงินที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ ดังนั้นสิทธิเรียกร้องเงินที่ต้องชาระเพื่อผ่อน
ทุนคืนเป็นงวดๆมีกาหนดอายุความ ๕ ปี
 อายุความฟ้องเรียกดอกเบี้ยค้างชาระ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓(๑) บัญญัติให้สิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ยค้างชาระ มีกาหนดอายุความ ๕ ปี ซึ่งดอกเบี้ยค้างชาระ หมายถึงดอกเบี้ยที่สมาชิกผู้กู้ไม่
สามารถชาระได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาเงิ นกู้หรือตามข้อบังคับของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และเป็นดอกเบี้ยที่ค้างชาระอยู่ก่อนถึงวันฟ้องคดี
 อายุความกรณีสมาชิกผู้กู้ถึงแก่ความตาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา ๑๗๕๔ บัญญัติว่า “ห้ ามไม่ให้ฟ้องคดี
มรดกเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย...”
ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ตาย “หนี้ย่อมไม่ระงับไปด้วยความตายของลูกหนี้ ” ดังนั้น หน้าที่
และความรับผิดของผู้ตายไม่เป็นการเฉพาะตัวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย
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ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบล/จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานครและเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกผู้ค้าประกันมา
ทาข้อตกลงความรับผิด หรือรับสภาพหนี้ หรือเรียกทายาทสมาชิกผู้กู้มาทาข้อตกลงความรับผิด
หรือรับสภาพหนี้หรือชดใช้หนี้แทนเป็นต้น ดังนั้น บุคคลดังกล่าวต้องทาหนังสือยินยอมชดใช้หนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแทนสมาชิกผู้กู้ที่ตาย
เมื่อเจ้ามรดก (สมาชิกผู้กู้) ตาย ต้องถือว่า “หนี้” ที่เจ้ามรดก (สมาชิกผู้กู้) เป็นลูกหนี้
นั้นได้ถึงกาหนดชาระทันที ไม่ว่าจะครบกาหนดตามสัญญาแล้วหรือไม่ แม้เจ้ามรดก (สมาชิกผู้กู้)
ตายก่ อนหนี้ถึงก าหนดชาระตามสัญญา เจ้าหนี้ ก็ต้อ งฟ้องทายาทภายใน ๑ ปี ดัง นั้น แม้สิทธิ
เรี ย กร้ อ งของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต่ อ เจ้ า มรดก (สมาชิ ก ผู้ กู้ ) มี อ ายุ ค วามยาวกว่ า ๑ ปี
(เช่นระยะเวลาชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมที่ระบุไว้ในสัญญา) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องฟ้อง
ภายใน ๑ ปีนับแต่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก (สมาชิกผู้กู้) มิฉะนั้นแล้วคดีฟ้องแก่
ทายาทของสมาชิกผู้กู้ผู้ตายย่อมขาดอายุความ
 กรณีผู้ค้าประกันตาย
ถ้าผู้ ค้าประกั นตายหลั งจากสมาชิ กผู้ กู้ผิ ดนัด ชาระหนี้ หน้า ที่แ ละความรับ ผิด ของ
ผู้ค้าประกันไม่สิ้นสุดลง และเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทเพราะถือว่ามีความรับผิดเกิดขึ้นแล้ว แต่
ทั้งนี้ ทายาทไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นในเบื้ องต้นทาง
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบล/จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานครและเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกทายาทของผู้ค้าประกันมาทาข้อตกลงความรับผิดหรือรับสภาพหนี้หรือชดใช้
หนี้แทนเป็นต้น ดังนั้น บุคคลดังกล่าวต้องทาหนังสือยินยอมชดใช้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แทนผู้ค้าประกันที่ตาย
แต่ถ้าหากผู้ค้าประกันได้ตายก่อนที่สมาชิกผู้กู้จะผิดสัญญาหรือผิดนัดชาระหนี้ สัญญา
ค้าประกันย่อมระงับไปตั้งแต่ผู้ค้าประกันตาย จึงไม่มีหน้าที่หรือความความรับผิดตามสัญญานั้น
ก็ย่อมไม่เป็นมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย ดังนั้นควรให้สมาชิกผู้กู้หาผู้ค้าประกันคน
ใหม่มาทาสัญญาค้าประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมดังกล่าว
******************************************************

ภาคผนวก
แบบหนังสือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ภาคผนวก
แบบหนังสือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

แบบหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบหนังสือให้สัตยาบัน
แบบหนังสือแจ้งเตือนก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระ (แบบ จ.)
แบบหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้ (แบบ จ.๑)
แบบหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้าประกัน (แบบ จ.๒)
แบบหนังสือทวงถามสมาชิกผู้กู้ (แบบ ท.๑)
แบบหนังสือทวงถามผู้ค้าประกัน (แบบ ท.๒)
แบบหนังสือรับสภาพหนี้สมาชิกผู้กู้ (แบบ ร.๑)
แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผู้ค้าประกัน (แบบ ร.๒)
แบบหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน กรณีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต (แบบ ย.)
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้กู้ (แบบเยี่ยมบ้าน ๑)
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ค้าประกัน (แบบเยี่ยมบ้าน ๒)
แบบบันทึกถ้อยคาสมาชิกผู้กู้ (แบบบันทึก ๑)
แบบบันทึกถ้อยคาผู้ค้าประกัน (แบบบันทึก ๒)
บันทึกการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระ

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
ทาที่.............................................................
....................................................................
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...........
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........
ถนน..............ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด...............................
เกี่ยวข้องเป็น (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง) ของ.................................................................สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สมาชิกผู้กู้)
ขอทาหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้
...........................................................เป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด......................................
กิจการที่..................................................................ได้กระทาไปภายในขอบอานาจของ
หนังสือยินยอมฉบับนี้ให้มีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งความยินยอมนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(........................................................)
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หนังสือให้สตั ยาบัน
ทาที่........................................................
...............................................................
วันที่........เดือน..........................พ.ศ........
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...........
ถนน.................ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต......................จังหวัด...................................
เกี่ยวข้องเป็น (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง) ของ..........................................................สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี (สมาชิกผู้กู้)
ขอทาหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้
................................................................เป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด.......................ตามสัญญากู้ยืมเลขที่........../............ลงวันที่......................
กิจการที่..................................................................ได้กระทาไปภายในขอบอานาจของ
หนังสือให้สัตยาบันฉบับนี้ให้มีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานในการให้สัตยาบันนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ............................................................ผู้ให้สัตยาบัน
(................................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(...............................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(................................................................)

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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(แบบ จ.)

หนังสือแจ้งเตือน
(ก่อนหนี้ถึงกาหนดชาระ)

เลขที่............/................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.................
เลขที่.................หมูท่ ี่......ตาบล/แขวง........................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด........................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ...............
เรื่อง แจ้งเตือนให้เตรียมชาระเงินคืน
เรียน นาง/นางสาว...............................................................
สมาชิกผู้กู้
อ้างถึง หนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
สัญญาเลขที่............../๒๕...........ลงวันที่......เดือน...............พ.ศ...............
ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่อ้างถึง ท่านซึ่งเป็นสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ทา
สัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด.............ไปจานวน...............................บาทอัตรา
ดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ........ต่ อปี โดยผ่ อ นช าระเป็ น งวดรายเดื อ นรวม.................งวด ในอั ต รางวดละ
.................................บาท (....................................) มีกาหนดชาระเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
งวดให้แล้วเสร็จภายในวันที่...............และครบกาหนดชาระงวดสุดท้ายในวันที่.........................................
บัดนี้ ใกล้ครบกาหนดชาระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามวันดังกล่าวแล้ว จึง
แจ้งเตือนให้ท่านทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ ทั้งนี้ขออภัยหากท่านได้ชาระหนี้แล้วก่อนได้รับ
หนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ........................................
(..................................................)
ตาแหน่ง............................................................
ติดต่อ.....................................
โทร........................................
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(แบบ จ.๑)

หนังสือแจ้งเตือนสมาชิกผู้กู้
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี......................
เลขที่..............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด............................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
เรื่อง เตือนให้ชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรียน นาง/นางสาว.................................................................................
สมาชิกผู้กู้
อ้างถึง หนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือกู้เงินเลขที่............../๒๕...........ลงวันที่.............เดือน........................พ.ศ...............
ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่อ้างถึง ท่านซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไ ด้ทาสัญญา
กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด......................ไปจานวนเงิน.............................บาทอัตราดอกเบี้ย
ร้ อ ยละ...........ต่ อ ปี มี ก าหนดช าระเงิ น คื น พร้ อ มดอกเบี้ ย เป็ น รายงวด โดยเริ่ ม ช าระครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่
...........................................และครบกาหนดชาระงวดสุดท้ายในวันที่...................................นั้น
บั ด นี้ ท่ า นผิ ด นั ด ช าระหนี้ ตามก าหนดผ่ อ นช าระจ านวน................งวด เป็น เงิ น จ านวน
................................บาท (...........................................) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ จานวน................บาท
จึ ง ขอให้ ท่ า นน าเงิ น ที่ ค้ า งช าระดั ง กล่ า วไปช าระคื น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบล/
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีภายในเวลาสามสิบวัน (๓๐ วัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
เมื่อครบก าหนดสามสิ บ วั น (๓๐ วัน) ตามระยะเวลาดั งกล่ าวแล้ ว ท่ านยั งไม่ ปฏิบั ติตาม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษากองทุนให้แก่สมาชิกรายอื่นอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ ทั้งนี้ขออภัยหากท่านได้ชาระหนี้แล้วก่อนได้รับหนังสือ
ฉบับนี้
แสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
ติดต่อ.....................................
โทร........................................
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(แบบ จ.๒)

หนังสือแจ้งเตือนผู้ค้าประกัน
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.......................
เลขที.่ .............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด............................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
เรื่อง แจ้งให้ทราบการค้างชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรียน นาย/นาง/นางสาว...............................................................................
ผู้ค้าประกัน
อ้างถึง ๑. หนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือกู้เงินเลขที่............/๒๕...........ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ.............ระหว่างกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด....................ผู้ให้กู้ กับนาง/นางสาว........................................สมาชิกผู้กู้
๒. หนังสือสัญญาค้าประกันเลขที่............./..................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ.........
ตามที่ท่านได้ทาหนังสือสัญญาค้าประกัน ตามอ้างถึง ๒. เพื่อค้าประกันหนี้เงินกู้ตามที่อ้าง
ถึง ๑. ระหว่างกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด............ผู้ให้ กู้ กับนาง/นางสาว....................สมาชิกผู้ กู้
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่อ้างถึง ๑. และ ๒. นั้น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอแจ้งว่า
ข้อ ๑. บัดนี้ปรากฏว่านาง/นางสาว.................................................สมาชิกผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้
ตามกาหนดผ่อนชาระจานวน..........งวด รวมเป็นเงินจานวน.............................บาท(.................................)
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ จานวน................................บาท
ข้อ ๒. ท่านในฐานะผู้ค้าประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน ต้องรับผิดชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ตาม
สัญญาค้าประกัน จึงขอให้ท่านชาระหนี้จานวนดังกล่าวแทนสมาชิกผู้กู้ผิดนัดด้วย โดยนาไปชาระคืนเข้าบัญชี
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีของกองทุนภายในเวลาสามสิบวัน(๓๐ วัน)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
ข้อ ๓. เมื่อครบกาหนดสามสิบวัน (๓๐ วัน) ตามระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๒. แล้วท่านยังไม่
ปฏิบัติตาม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษากองทุนให้แก่สมาชิกราย
อื่นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ ทั้งนี้ขออภัยหากท่านได้ชาระหนี้แล้วก่อนได้รับหนังสือ
ฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................
ติดต่อ.....................................
โทร........................................
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คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(แบบ ท.๑)

หนังสือทวงถามสมาชิกผู้กู้
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.......................
เลขที่..............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด............................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................
เรื่อง ให้ชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรียน นาง/นางสาว.....................................................
สมาชิกผู้กู้
อ้างถึง ๑. หนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือกู้เงินเลขที่................../๒๕...........ลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................
๒. หนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้เลขที่........../........ลงวันที่.......เดือน..................... พ.ศ..................
ตามที่ท่านได้ทาหนังสือสัญญากู้เงินอ้างถึง ๑. และได้รับหนังสือแจ้งเตือนอ้างถึง ๒. จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) รายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น
ปรากฏว่าท่านผิดนัดชาระหนี้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเหตุให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)ได้รับความเสียหายโดยท่านได้ค้างชาระเงินต้น จานวน............................บาท
(................................) ดอกเบี้ย......................บาท (.....................................) จึงขอให้ท่านนาเงินจานวน
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับร้อยละ..............ต่อปี มาชาระให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน
สามสิบ วัน (๓๐ วัน) นั บแต่วันที่ได้รั บหนังสือฉบับนี้ หากท่านเพิกเฉย กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป
อนึ่ง หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดี ท่านจะต้องรับผิดในการ
ชาระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินคดี และอีกทั้งท่านจะเสียสิทธิ์ใน
การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกด้วย ทั้งนี้ขออภัยหากท่านได้ชาระหนี้แล้วก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................
(..................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................

ติดต่อ.....................................
โทร........................................

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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(แบบ ท.๒)

หนังสือทวงถามผู้ค้าประกัน
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.......................
เลขที่..............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด............................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................
เรื่อง ให้ชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรียน นาย/นาง/นางสาว.....................................................
ผู้ค้าประกัน
อ้างถึง ๑. หนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือกู้เงินเลขที่................../๒๕...........ลงวันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................
๒. หนังสือสัญญาค้าประกันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
หนังสือค้าประกันเลขที่................/...........ลงวันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................
๓. หนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้เลขที่........../........ลงวันที่.......เดือน........................พ.ศ..................
ตามที่ท่านได้ทาหนังสือสัญญาค้าประกัน ตามอ้างถึง ๒. เพื่อค้าประกันหนี้เงินกู้ตามที่อ้าง
ถึง ๑. ระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด............ผู้ให้กู้ กับนาง/นางสาว....................สมาชิกผู้กู้ และ
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนอ้างถึง ๓. จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ซึ่งท่านต้องรับผิด
ชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ รายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น
บัดนี้ปรากฏว่านาง/นางสาว.................................................สมาชิกผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ตาม
กาหนดผ่อนชาระจานวน..........งวด รวมเป็นเงินจานวน.............................บาท(.................................) พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ จานวน................................บาท
ท่านในฐานะผู้ค้าประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน ต้องรับผิดชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ตามสัญญา
ค้าประกั น จึ งขอให้ ท่ านช าระหนี้ จ านวนดั งกล่ า วแทนสมาชิก ผู้ กู้ ผิ ดนั ดด้ ว ย โดยน าไปช าระคืน เข้ าบั ญ ชี
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีของกองทุนภายในเวลาสามสิบวัน(๓๐ วัน)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง หากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดี ท่านจะต้องรับผิดใน
การชาระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินคดี อีกด้วย ทั้งนี้ขออภัยหาก
ท่านได้ชาระหนี้แล้วก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................
(..................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
ติดต่อ.....................................
โทร........................................
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คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(แบบ ร.๑)

หนังสือรับสภาพหนี้สมาชิกผู้กู้
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี......................
เลขที่..............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด............................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า(นาง/นางสาว).......................................................................อายุ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.......ถนน..........................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต...........................
จังหวัด......................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................สมาชิกผู้กู้
ขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ตาบล) เพื่อเป็น
หลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้
๑. กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)ไปตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) หนังสือกู้เงินเลขที่...../............ลงวันที่......เดือน..............พ.ศ......
เป็ น เงิน จ านวน.................................บาท (............................................) โดยผ่ อนช าระเป็นรายงวด
งวดละ...........................บาท(.......................................) รวมทั้งสิ้น...........งวด ซึ่งมีกาหนดชาระครั้งแร กเมื่อ
วันที่.....เดือน..............พ.ศ........ในปัจจุบันยังคงค้างชาระอยู่จานวน............งวด รวมเป็นเงิน.......................บาท
ตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุนนั้น
๒. ในการนี้ข้าพเจ้า(นาง/นางสาว)............................................................ขอยอมรับว่าข้าพเจ้ายังคง
มีหนี้ค้างชาระต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชาระอยู่อีกเป็นจานวนเงิน.....................บาท
(........................................) โดยข้าพเจ้า ขอแบ่งชาระเป็นงวด แบ่งเป็น...........งวด งวดละ...........................บาท
(........................................) ดอกเบี้ย/เบี้ยปรับร้อยละ..............ต่อเดือน/ปี ภายในวันที่ ๕ ของทุกงวด โดยเริ่ม
ผ่อนชาระงวดแรกวันที่.......เดือน.....................พ.ศ..........จนกว่าจะชาระหนี้กู้ยืมครบถ้วน
หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิ ดนัดทั้งหมด ผู้ให้ กู้มีสิทธิเรียกให้ชาระหนี้
ทั้งหมดได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการติดตามทวง
ถาม ดาเนินการเพื่อบังคับชาระหนี้ด้วย และให้ถือหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดโดยมิต้องบอกกล่าว
และข้าพเจ้าจะชาระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมด
ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................ผู้รับสภาพหนี้(สมาชิกผู้กู้)
(.....................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(..........................................)

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

ลงชื่อ......................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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หนังสือรับสภาพหนี้ผู้ค้าประกัน
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี......................
เลขที่.............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด............................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า...........................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.............
หมู่ที่.....ถนน...................ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................
บัตรประจ าตัว ประชาชนเลขที่................................. ..............(ผู้ ค้าประกัน) ขอทาหนังสื อฉบับนี้ไว้กับ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ตาบล) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
๑. ตามที่(นาง/นางสาว)...............................................................อายุ..........ปี อยู่บา้ นเลขที่............
หมู่ที่.......ถนน................ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด......................................
สมาชิกผู้กู้ ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)ไปตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) หนังสือกู้เงินเลขที่...../.............ลงวันที่......เดือน.............พ.ศ. .....
เป็ น เงิน จ านวน.................................บาท (............................................) โดยผ่ อนช าระเป็นรายงวด
งวดละ...........................บาท(.......................................) รวมทั้งสิ้น...........งวด ซึ่งมีกาหนดชาระครั้งแร ก
เมื่อวันที่.....เดือน..............พ.ศ........ในปัจจุบันยังคงค้างชาระอยู่จานวน............งวด รวมเป็นเงิน......................
บาท ตามหนั ง สื อ สั ญ ญากู้ เ งิ น กองทุ น นั้ น และข้ า พเจ้ า ได้ ค้ าประกั น เงิ น กู้ ไปตามหนั ง สื อ ค้ าประกั น
เลขที่........../............ลงวันที่........เดือน................................พ.ศ. .............
๒. ในการนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ซึ่งยังคงมีหนี้ค้างอยู่เป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้ น .............บาท(...................) โดยข้าพเจ้าขอแบ่งช าระเป็นงวด แบ่งเป็น........งวด งวดละ
................................บาท(..................................) ดอกเบี้ย/เบี้ยปรับร้อยละ..............ต่อเดือน/ปี ภายในวันที่ ๕
ของทุกงวด โดยเริ่มผ่อนชาระงวดแรกวันที่.......เดือน...........................พ.ศ............จนก ว่าจะชาระหนี้กู้ยืม
ครบถ้วน
หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ผู้ให้ กู้มีสิทธิเรียกให้ชาระหนี้
ทั้งหมดได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการติดตามทวง
ถาม ดาเนินการเพื่อบังคับชาระหนี้ด้วย และให้ถือหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดโดยมิต้องบอกกล่าว
และข้าพเจ้าจะชาระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมด
ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ......................................................ผู้รับสภาพหนี้ (ผู้ค้าประกัน)
(......................................................)
ลงชื่อ................................................พยาน
ลงชื่อ...............................................พยาน
(............................................)
(..............................................)
ลงชื่อ......................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
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คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(แบบ ย.)

หนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน
(กรณีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต)
เลขที่............./.....................
ทาที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี......................
เลขที่..............หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด............................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า............................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.......
ถนน.....................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...................................................มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกผู้กู้เป็น.....................
ขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ตาบล) เพื่อเป็น
หลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแทน(นาง/นางสาว)...................................
สมาชิกผู้กู้ซึ่งได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ไปตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) หนังสือกู้เงินเลขที่......../.........ลงวัน ที่........เดือน.............
พ.ศ. ....... เป็นเงินจานวน.................................บาท (..................................................) มีกาหนดชาระ
เงินกองทุนคืนตามหนังสือสัญญากู้เงินกองทุน ซึ่งปัจจุบันสมาชิกผู้กู้ได้เสียชีวิตแล้ว
ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ซึ่งยังคงมีหนี้ค้างชาระอยู่เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
...................................บาท (..........................................)โดยข้าพเจ้าขอแบ่งชาระเป็นงวด แบ่งเป็น........งวด
งวดละ................................บาท(..................................) ดอกเบี้ย/เบี้ยปรั บร้อยละ..............ต่อเดือน/ปี ภายใน
วันที่ ๕ ของทุกงวด โดยเริ่มผ่อนชาระงวดแรกวันที่.......เดือน...........................พ.ศ............จนกว่าจะชาระหนี้
กู้ยืมครบถ้วน
หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ผู้ให้ กู้มีสิทธิเรี ยกให้ชาระหนี้
ทั้งหมดได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการติดตามทวง
ถาม ดาเนินการเพื่อบังคับชาระหนี้ด้วย และให้ถือหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดโดยมิต้องบอกกล่าว
และข้าพเจ้าจะชาระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมด
ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทนฉบับนี้ทุกประการจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยินยอมชดใช้หนีแ้ ทน
(.....................................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(................................................)

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

ลงชื่อ......................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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แบบเยี่ยมบ้าน ๑

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ความเป็นอยู่ของสมาชิกผู้กู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑. ข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกผู้กู้(นาง/นางสาว)............................................อายุ.......ปี สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบล...........อาเภอ..................จังหวัด....................สัญญากู้ยืมเงินสัญญาเลขที่....../............
ลงวันที่......................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่.........หมู่บ้าน...........ถนน................ตาบล/แขวง..............
อาเภอ/เขต.....................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์บ้าน/มือถือ..................................
กู้ยืมเงินเป็นจานวน......................................บาท ค้างชาระหนี้กู้ยืมกองทุนทั้งหมดจานวน..............งวด
ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ เป็นเงินจานวน..................บาท รวมเป็นเงินที่ค้างชาระจานวน..............บาท
๒. ข้อมูลการดาเนินโครงการของสมาชิกผู้กู้
ปัจจุบันโครงการที่กู้ยืมเงิน
ยังดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
ไม่ได้ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
รายได้อื่นๆ ของสมาชิกผู้กู้.......................................บาท/เดือน จากการประกอบอาชีพ.....................................
สมาชิกในครอบครัวมีจานวน.......................คน ประกอบด้วย..............................................................................
ภาระ/หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย...............................................................................................................
๓. ปัญหา/อุปสรรค
๓.๑ ด้านการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.๒ ด้านสุขภาพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.๓ อื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................สมาชิกผู้กู้
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..............................................................)
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ข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสมาชิกผู้กู้ (ความสามารถในการชาระเงินคืนกองทุนและอื่นๆ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน
(...............................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ...................
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แบบเยี่ยมบ้าน ๒

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ความเป็นอยู่ของผู้ค้าประกัน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ค้าประกัน
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อายุ............ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............
หมู่ที่.........หมู่บ้าน.............ถนน...................ตาบล/แขวง..................อาเภอ/เขต..........................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.........................................
หนังสือสัญญาค้าประกันกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เลขที่............/.........................
ลงวันที่.................................โดยมี(นาง/นางสาว)..............................................................สมาชิกผู้กู้
ได้กู้ยืมเงินเป็นจานวน...............................บาท ตามสัญญากู้ยืมหนังสือสัญญาเลขที่. ...................
ลงวันที่................................ ค้างชาระเงินกู้ยืมทั้งหมดจานวน...........งวด ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยผิดนัด/
เบี้ ย ปรั บ เป็ น เงิ น จ านวน.............................................บาท รวมเป็ น เงิ น ที่ ค้ า งช าระ
จานวน........................................บาท
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้ค้าประกัน
ปัจจุบันประกอบอาชีพ................................................รายได้ต่อเดือน...................................บาท
รายได้อื่นๆ............................................บาท จากการประกอบอาชีพ...............................................
สมาชิกในครอบครัวมีจานวน..............คน ประกอบด้วย...................................................................
ภาระ/หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย............................................................................................
๓. ปัญหา/อุปสรรค
๓.๑ ด้านการประกอบอาชีพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๓.๒ ด้านสุขภาพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๓.๓ อืน่ ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..............................................................)
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ข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผู้ค้าประกัน (ความสามารถในการชาระเงินคืนกองทุนและอื่นๆ)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน
(...............................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ...................
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แบบบันทึกถ้อยคา ๑

บันทึกถ้อยคาสมาชิกผู้กู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขียนที่.........................................
....................................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ.......
บันทึกถ้อยคา
ข้าพเจ้า(นาง/นางสาว)..........................................................อายุ............ปี สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบล..............อาเภอ..................จังหวัด....................สัญญากู้ยืมเงินสัญญาเลขที่........./..................
ลงวันที่...........................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............หมู่ที่........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต..................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บา้ น/มือถือ..............................................
กู้ยืมเงินเป็นจานวน....................................บาท ค้างชาระหนี้กู้ยมื กองทุนทั้งหมดจานวน..............งวด
ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ เป็นเงินจานวน..............................................บาท รวมเป็นเงินที่ค้างชาระ
จานวน........................................บาท
ขอให้ถ้อยคาต่อ............................................................................ตาแหน่ง...........................................
ความว่า...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ถ้อยคา
(.................................................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
(.............................................)
(.............................................)
กรณีไม่พบสมาชิกผู้กู้
บันทึกถ้อยคาบุคคลที่น่าเชื่อถือที่ทราบข้อมูลของสมาชิกผู้กู้
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................อายุ.............ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...............
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................ตาบล/แขวง....................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.....................................มีความสัมพันธ์เป็น...............................................
ขอให้ถ้อยคาต่อ............................................................................ตาแหน่ง.............................................
ความว่า...................................................................................................................... ..........................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ถ้อยคา
(.................................................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผู้บันทึ ก
(.............................................)
(.............................................)
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บันทึกถ้อยคาผู้ค้าประกัน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขียนที่.........................................
....................................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ.......
บันทึกถ้อยคา
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................อายุ............ปี ที่อยู่ปจั จุบันเลขที่..............
หมู่ที่.......... ถนน...................ตาบล/แขวง..................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน/มือถือ............................................................................................
หนังสือสัญญาค้าประกันกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เลขที่........./...........ลง วันที่...................
โดยมี(นาง/นางสาว)..................................................สมาชิกผู้กู้ได้กู้ยืมเงินเป็นจานวน...............................บาท
ตามสัญญากู้ยืมหนังสือสัญญาเลขที่....../.............. ลงวันที่................................ ค้างชาระเงินกู้ยืมทั้งหมด
จานวน...........งวด ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยผิดนัด/เบี้ยปรับ เป็นเงินจานวน.............................................บาท รวม
เป็นเงินที่ค้างชาระจานวน........................................บาท
ขอให้ถ้อยคาต่อ............................................................................ตาแหน่ง...........................................
ความว่า...................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ถ้อยคา
(.................................................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผู้บันทึ ก
(.............................................)
(.............................................)
กรณีไม่พบผู้ค้าประกัน
บันทึกถ้อยคาบุคคลที่น่าเชื่อถือที่ทราบข้อมูลของผู้ค้าประกัน
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)................................................อายุ.............ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่............ ...
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...................ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.......................มีความสัมพันธ์เป็น.............................................................
ขอให้ถ้อยคาต่อ............................................................................ตาแหน่ง.............................................
ความว่า.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ถ้อยคา
(.................................................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
(.............................................)
(.............................................)
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บันทึกการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นาง/นางสาว.........................................................สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล................อาเภอ................
จังหวัด..........................สัญญาเลขที่.............../..................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ................
วิธีการติดตาม
1. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
ทาหนังสือแจ้งเตือน
สมาชิกผู้กู้ครั้งที่ 1
วันที่.............................

ผลการติดตาม
ติดต่อชาระ จานวน...................................บาท
จดหมายตีกลับ เพราะ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้าซอง
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
ไม่มารับภายในกาหนด
ย้ายที่อยู่
อื่นๆ..........................................................

2. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
ทาหนังสือแจ้งเตือน
ผู้ค้าประกันครั้งที่ 1
วันที่.............................

ติดต่อชาระ จานวน...................................บาท
จดหมายตีกลับ เพราะ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้าซอง
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
ไม่มารับภายในกาหนด
ย้ายที่อยู่
อื่นๆ..........................................................

3. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
ทาหนังสือแจ้งเตือน
สมาชิกผู้กู้ครั้งที่ 2
วันที่.............................

ติดต่อชาระ จานวน...................................บาท
จดหมายตีกลับ เพราะ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้าซอง
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
ไม่มารับภายในกาหนด
ย้ายที่อยู่
อื่นๆ..........................................................

4. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
ทาหนังสือแจ้งเตือน
ผู้ค้าประกันครั้งที่ 2
วันที่.............................

ติดต่อชาระ จานวน...................................บาท
จดหมายตีกลับ เพราะ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้าซอง
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
ไม่มารับภายในกาหนด
ย้ายที่อยู่
อื่นๆ..........................................................

5. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
ทาหนังสือทวงถาม
สมาชิกผู้กู้
วันที่.............................

ติดต่อชาระ จานวน...................................บาท
จดหมายตีกลับ เพราะ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้าซอง
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
ไม่มารับภายในกาหนด
ย้ายที่อยู่
อื่นๆ..........................................................

6. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
ทาหนังสือทวงถาม
ผู้ค้าประกัน
วันที่.............................

ติดต่อชาระ จานวน...................................บาท
จดหมายตีกลับ เพราะ
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้าซอง
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
ไม่มารับภายในกาหนด
ย้ายที่อยู่
อื่นๆ..........................................................

ไม่ติดต่อชาระ เพราะ.......................................................................................

ไม่ติดต่อชาระ เพราะ.......................................................................................

ไม่ติดต่อชาระ เพราะ.......................................................................................

ไม่ติดต่อชาระ เพราะ.......................................................................................

ไม่ติดต่อชาระ เพราะ.......................................................................................

ไม่ติดต่อชาระ เพราะ.......................................................................................
/มีต่อด้านหลัง
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คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วิธีการติดตาม
ผลการติดตาม
7. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
พบสมาชิกผู้กู้ สาเหตุทไี่ ม่ชาระ...................................................................................
เยี่ยมบ้านสมาชิกผู้กู้
................................................................................................................................................
วันที่.............................
ไม่พบสมาชิกผู้กู้ เนื่องจาก.........................................................................................
.................................................................................................................................................
8. ค้างชาระ.................งวด
เป็นเงิน..................บาท
พบผู้ค้าประกัน สาเหตุที่ไม่ชาระ................................................................................
เยี่ยมบ้านผู้ค้าประกัน
.................................................................................................................................................
วันที่.............................
ไม่พบผู้ค้าประกัน เนื่องจาก........................................................................................
................................................................................................................................................
ความเห็นของเจ้าหน้าที่
จากการติดตามทวงถามหนี้ค้างชาระปรากฏว่า.........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ดังนั้น เห็นควรนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ......................................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................................)

ชื่อหนังสือ : คู่มือ การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารกองทุน
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ รองผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

คณะผู้จัดทา
นายนพดล
นางสาวนภสรวง
นางสาวปรียาภรณ์
นายจารัตน์
นายชวินทร์
นางชูวรัตน์
นายอวยชัย
นางทัศนา
นายเชาวลิต
นายกฤษณ์ชานนท์

ดาวอรุณ
ศรสาราญ
ตันเงิน
ดอกพอง
รัตนพิทักษ์
สมแก้ว
โชคบุณยสิทธิ์
พงศ์อร่าม
พงษ์ยี่หล้า
จับใจนาย

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ กลุ่มกฎหมาย สกพส.
ผู้แทนกลุ่มอานวยการ สกพส.
ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี สกพส.
ผู้แทนกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ สกพส.
ผู้แทนกลุ่มประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสัมพันธ์ สกพส.
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สกพส.
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สกพส.
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สกพส.
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สกพส.

พงษ์ยี่หล้า
จับใจนาย

เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สกพส.
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สกพส.

ผู้เขียนและเรียบเรียง
นายเชาวลิต
นายกฤษณ์ชานนท์

จัดพิมพ์โดย : สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.)
พิมพ์ครั้งที่ : ๑/๒๕๕๗
จานวน :
๒,๐๐๐ เล่ม
สถานที่ติดต่อ : สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-1413050,02-1413052
กลุ่มกฎหมาย โทร 02-1416029,02-1416376
เว็บไซต์ http://www.womenfund.in.th

ตารางกาหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดชาระหนี้โดยประมาณ
ดอกเบี้ยผิดนัด
ที่

เงินต้น
(ค้างชาระ)

ดอกเบี้ยตาม
สัญญา
ร้อยละ 3 ต่อปี

ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี

1

10,000.

62.50

750

2

20,000.

125

1,500

3

30,000.

187.50

2,250

4

40,000.

250

3,000

5

50,000.

312.50

3,750

6

60,000.

375

4,500

7

70,000.

437.50

5,250

8

80,000.

500

6,000

9

90,000.

562.50

6,750

10

100,000.

625

7,500

11

110,000.

687.50

8,250

12

120,000.

750

9,000

13

130,000.

812.50

9,750

14

140,000.

875

10,500

15

150,000.

937.50

11,250

16

160,000.

1,000

12,000

17

170,000.

1,062.50

12,750

18

180,000.

1,125

13,500

19

190,000.

1,187.50

14,250

20

200,000.

1,250

15,000

สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ(สกพส.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-1413050,02-1413052
กลุ่มกฎหมาย โทร 02-1416029,02-1416376
เว็บไซต์ http://www.womenfund.in.th

