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ค าน า 

คู่มือ การปฏิบัติงานส านักงานบริหารหนี้ เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ศึกษาให้เข้าใจถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการอธิบายข้ันตอนในการติดตามหนี้ 
ท้ังหนี้สินเช่ือและหนี้การค้าของส านักงานสะพานปลาและส านักงานท่าเทียบเรือประมงในสังกัดองค์การ
สะพานปลา ไปจนถึงขั้นตอนการบังคับคดี 

 การจัดท าคู่มือเล่มนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามหนี้ขององค์การสะพานปลาให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และสามรถตรวจสอบได้ โดยได้รับการถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติจาก
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะสามารถใช้ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการท างานให้กับบุคลากรรุ่นหลัง ต่อไป  

 
 
คณะผู้จัดท า 

                 ส านักงานบริหารหนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน 
    10 พฤศจิกายน 2558 
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คู่มือปฏิบัติงานของส านักงานบริหารหน้ี 

บทน า 

ความส าคัญ 
องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรท่ี

ช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการ
ด าเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรท าประมงต่าง ๆ เงินทุนท่ีน ามาช่วยเหลือ
ดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ได้
ก าหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ประกอบ  กิจการแพปลาร้อยละ 25 ของ
ค่าบริการท่ีเก็บได้น ามาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของ  คณะกรรมการส่งเสริมการ
ประมง 

การด าเนินงานเชิงพาณิชย์เพือ่หารายได้   

เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเนินงาน  ปัจจุบัน
องค์การสะพานปลาด าเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเช่ือแก่ผู้ ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ท าประมง การปรับปรุงเรือประมง 
อาหารสัตว์น้ า เป็นต้นนอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจ าหน่ายสินค้าและ  
ผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา 

การบริหารหนี้ขององค์การสะพานปลาจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีขาดไม่ได้ ถึงแม้ว่าองค์การสะพาน
ปลาจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม แต่รายได้หลักขององค์กรมาจากค่าธรรมเนียมต่างๆจากการปล่อยสินเช่ือ
เพื่อเกษตรกรชาวประมงในอัตราดอกเบ้ียต่ า ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น อาคารพาณิชย์ โรงคลุม โรงเรือน ท่ีดิน 
และอื่นๆซึ่งล้วนแล้วเป็นรายได้หลักท่ีท าให้องค์การสะพานปลาเดินหน้าต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีรายได้
ก็ต้องมีรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายขององค์การสะพานปลาก็มีจ านวนมากเช่นกัน และมีหนี้ค้างต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
การค้างช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึงหนี้ค้างช าระจากการปล่อยสินเช่ือซึ่งเป็นธรรมดาท่ีจะต้องมี
หนี้ค้างเกิดขึ้น ดังนั้นระบบการจัดการบริหารหนี้จึงเป็นส่วนส าคัญมากขององค์กรท่ีจะต้องมีการบริหาร
จัดการท่ีเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และป้องกัน
ตัวผู้ปฏิบัติอีกด้วย  

วิสัยทัศน์ 
        พัฒนาระบบการติดตามหนี้ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้   
   พันธกิจ 

1. เร่งรัดติดตามหนี้ ท้ังลูกหนี้สินเช่ือและลูกหนี้การค้าให้มีประสิทธิภาพ 
2. ติดตามลูกหนี้ทีมีหนี้ค้างช าระ ท้ังหนี้ค้างระยะส้ันและระยะยาว 
3. ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ค้างช าระนานเกินไป 
4. เพื่อให้องค์กรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อท าให้สถานะทางการเงินขององค์กรมีความมั่นคง 
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ปัญหาในการด าเนินการบริหารหนี้ 
1. ปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้และเป็นหนี้ค้างระยะเวลานาน 
3. ปัญหาท่ีเกิดจากข้อมูลของลูกหนี้ท่ีไม่ชัดเจน เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ จึงท าให้ติดตามตัว

ลูกหนี้ล าบาก 
4. ปัญหาท่ีเกิดจากการท าสัญญาท่ีไม่ชัดเจนในข้อตกลง  

 
การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของหนี้ที่มีปัญหา 
1. วิเคราะห์หนี้ท่ีมีปัญหาและแนวโน้มของการเกิดหนี้ท่ีมีปัญหา เปรียบเทียบกับหนี้ท้ังหมด

แยกตามสภาพหนี้ท่ีชัดเจน และแยกตามราย ตามเขตการด าเนินงาน 
2. วิเคราะห์แยกตามอายุหนี้ท่ีมีปัญหา 
3. วิเคราะห์ตามวงเงิน 
4. วิเคราะห์ปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช าระ 
5. วิเคราะห์สภาพการท ากินท่ัวไปของลูกหนี้ 
 
สาเหตุที่มีหนี้ค้างช าระ 
1. ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ลดลง 
2. ปัจจัยภายนอกท่ีท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ให้ตรงตามสัญญาบริหารหนี้จึงไม่สามารถ

เร่งรัดให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้โดยพลัน เช่นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพอากาศ  
3. การประมงท่ีมีสภาวะซบเซา  
4. ปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
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การติดตามหนี้ส่วนของลูกหนี้สินเชื่อ 

ขั้นตอน การเร่งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้สินเช่ือ 
โดยส านักงานบริหารหนี้มีข้ันตอนการติดตาม ดังนี้ 

หลังจากมีการพิจารณาอนุมัติปล่อยสินเช่ือเรียบร้อยแล้วทางส านักงานสินเช่ือจะน าส่งส าเนาเอกสาร
สัญญากู้ยืมให้ทาง ส านักงานบริหารหนี้จัดเก็บเข้าแฟ้มโดยจัดเรียงตามล าดับเลขท่ีสัญญา เพื่อเป็นระเบียบ
และง่ายต่อการค้นหาเพื่อส านักงานบริหารหนี้จะได้ค้นหาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวลูกหนี้และน ามาใช้เป็น
เอกสารประกอบในการเร่งรัดติดตามหนี้ โดยมีข้ันตอนและวิธีในการเร่งรัดติดตามหนี้ดังนี้ 

1. เมื่อครบก าหนดช าระงวดแรก ส านักงานบริหารหนี้จะท าหนังสือไปยัง ส านักงานบัญชีเพื่อให้
ตรวจสอบการรับช าระ หนี้ว่าลูกหนี้ได้มีการช าระหนี้มาตามข้อตกลงหรือไม่ 

2. เมื่อส านักงานบัญชีตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหนี้มีการช าระหนี้ปกติไม่มีการผิดนัดช าระ ส านักงาน
บริหารหนี้ก็จะไม่มีการท าหนังสือทวง  ถาม และหากส านักงานบัญชีตรวจสอบพบว่าลูกหนี้มี
การผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญาตามตารางงวดท่ีได้ก าหนด  

3. ส านักงานบริหารหนี้จัดท าหนังสือ (ขอให้ช าระหนี้) เพื่อแจ้งไปยังลูกหนี้และผู้ค้ าประกันรับทราบ
และให้เข้ามาติดต่อขอช าระหนี้ภายใน 15 วัน 

4. เมื่อครบก าหนด 15 วัน ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือสอบถามไปยัง ส านักงานบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบการรับช าระหนี้ 

5. กรณีส านักงานบัญชีตรวจสอบแล้วพบว่ามีการรับช าระหนี้เข้ามา ส านักงานบริหารหนี้ไม่ต้องท า
หนังสือทวงถามอีก แต่หากส านักงานบัญชีตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 15 วัน (ตามหนังสือขอให้ช าระหนี้) ส านักงานบริหารหนี้จะท าหนังสือ (บอกกล่าวให้
ช าระหนี้) แจ้งไปยังลูกหนี้และผู้ค้ าประกันรับทราบเพื่อให้เข้ามาติดต่อขอช าระหนี้ภายใน 7 วัน  

6. เมื่อครบก าหนด 7 วัน ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือสอบถามไปยัง ส านักงานบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบการรับช าระหนี้ 

7. หากส านักงานบัญชีตรวจสอบแล้วพบว่ามีการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ครบถ้วนแล้ว ส านักงาน
บริหารหนี้ไม่ต้องท าหนังสือทวงถามอีก  

8. กรณีส านักงานบัญชีตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7 วัน (ตาม
หนังสือบอกกล่าวให้ช าระหนี้) ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อขออนุมัติ
บอกเลิกสัญญากับลูกหนี้ 

9. เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาแล้ว ส านักงานบริหารหนี้เสนอขอความร่วมมือจาก สก
ม.บอกเลิกสัญญากับลูกหนี้ โดยทาง สกม.จะมีหนังสือแจ้งให้ทางลูกหนี้ทราบเพื่อให้เข้ามาติดต่อ
ขอ ช าระหนี้ภายใน 15 วัน ก่อนมีการบอกเลิกสัญญา 
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10. เมื่อครบก าหนด 15 วันตามท่ีส านักงานกฎหมายก าหนด ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือ
สอบถามไปยัง ส านักงานบัญชีเพื่อตรวจสอบการรับช าระหนี้ 

11. หากลูกหนี้มีการช าระหนี้มาแล้วก็ให้มีการเจรจากับลูกหนี้ว่าหากมีการผิดนัดช าระหนี้อีกจะ
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายทันที 

12. หากส านักงานบัญชีตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 15 วัน 
ตามท่ีส านักงานกฎหมายก าหนด  

13. ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อขออนุมัติฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหนี้  
ต่อไป 
 

แผนผังการจ าแนกกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าแนกกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ 

ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ต้ังแต่ 2 เดือนขึ้นไป 

 

ลูกหนี้ ส่ง สกม. ด าเนินการบอกเลิกสัญญาและฟ้องร้องด าเนินคดี 

 

ลูกหนี้ท่ีพบทรัพย์แล้ว / ไม่พบทรัพย์ 

ลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างสืบทรัพย์ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการในศาล/ศาลพิพากษาแล้ว 

 

ลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างขายทอดตลาด 
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การติดตามหนี้ส่วนของลูกหนี้การค้า 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานหนี้ค้างประจ าเดือนลูกหนี้การค้า 

 การจัดท ารายงานหนี้ค้างค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และหนี้ ค้างช าระต่างๆ ก็เพื่อให้ทราบถึง
รายรับและจ านวนหนี้ค้างช าระซึ่งเป็นหนี้การค้าขององค์กรว่ามีจ านวนเท่าไร เพื่อท าการบริหารหนี้และเร่งรัด
จัดเก็บหนี้ โดยมีข้ันตอนในการจัดท ารายงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานบริหารหนี้ตรวจสอบการจัดส่งรายงานหนี้ค้างจากส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือต่างๆ ว่าได้จัดส่งรายงานมายังส่วนกลาง ภายในวันท่ี 5 ของเดือนหรือไม่ หากยังไม่ได้รับ
รายงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักงานบริหารหนี้จะทวงถามด้วยวาจาภายในวันท่ี 8 ของ
เดือนไปยัง ฝ่ายปฏิบัติการ 1 และ/ฝ่ายปฏิบัติการ 2 และหลังจากมีการทวงถามด้วยวาจาแล้ว
หากยังไม่ได้รับรายงาน ส านักงานบริหารหนี้จะทวงถามโดยจัดท าเป็นบันทึกทวงถามไปยัง ฝ่าย
ปฏิบัติการ 1 และ/ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ภายในวันท่ี 12 ของเดือนอีกครั้ง  

2. หลังจากท่ีส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบ เรือต่างๆ จัดส่งรายงานค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียม และหนี้ค้างช าระต่างๆ พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นหลักฐานการรับช าระหนี้
ประจ าแต่ละเดือน มายังองค์การสะพานปลาส่วนกลางแล้ว ส านักงานบริหารหนี้จะท าการโดย
แยกประเภทลูกหนี้ว่าอยู่ในกลุ่มใด เช่น ลูกหนี้ไม่มีค้างช าระ  ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้างต้ังแต่ 1-4 เดือน  
ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้างต้ังแต่ 5- 12 เดือน และลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้าง 13 เดือนขึ้นไป และตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งโดยการตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบจากรายงานหนี้ค้างต่างๆ
ของส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่เมื่อเทียบกับ
รายงานท่ีส านักงานบริหารหนี้จัดท า  

3. กรณีท่ีส านักงานบริหารหนี้ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด เช่น ยอดหนี้ค้างช าระยกมาของ
ส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือของรายงานหนี้ค้างเดือนท่ีผ่านมา ไม่ตรงกับยอดหนี้ค้าง
ช าระยกมาของส านักงานบริหารหนี้  ส านักงานบริหารหนี้ต้องประสานไปยังส านักงานสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดยอดหนี้ค้างช าระยกมาหรือ
ยอดหนี้ค้างช าระยกไปจึงไม่ตรงกัน เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4. กรณีท่ีมีการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยและพบว่ารายงานหนี้ค้างช าระ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ส านักงานบริหารหนี้จัดท ารายงานเพื่อเสนอผู้อ านวยการรับทราบ และ
น าส่งส านักงานบัญชีเพื่อท ารายงานส่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ต่อไป 

 
 
 
 



 

6 
 

 
ขั้นตอนการเร่งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้การค้า 

1. ส านักงานบริหารหนี้ตรวจสอบจากรายงานหนี้ค้างประจ าเดือนจากส านักงานบัญชี หากพบว่า
ลูกหนี้มีหนี้ค้างช าระค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมต่างๆเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป 

2. ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือ (ขอให้ช าระหนี้) เพื่อแจ้งเตือนยอดหนี้คงค้างช าระให้ลูกหนี้
รับทราบและให้มาติดต่อช าระหนี้ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ โดยต้องท าส าเนา
หนังสือเพื่อแจ้งให้ทางส านักงานสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือท่ีลูกหนี้อยู่ในความรับผิดชอบ
ทราบด้วย 

3. ครบก าหนด 15 วัน ส านักงานบริหารหนี้สอบถามไปยังส านักงานสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือท่ี
ลูกหนี้อยู่ในความรับผิดชอบว่าลูกหนี้มีการติดต่อเข้ามาขอช าระหนี้หรือไม่  

4. กรณีลูกหนี้มีการช าระหนี้ ส านักงานบริหารหนี้ไม่ต้องท าหนังสือทวงถามอีก  
5. กรณีลูกหนี้ไม่มีการช าระหนี้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 15 วัน (ตามหนังสือขอให้ช าระหนี้) 

ส านักงานบริหารหนี้จะท าหนังสือ (บอกกล่าวให้ช าระหนี้) แจ้งไปยังลูกหนี้รับทราบเพื่อให้เข้ามา
ติดต่อขอช าระหนี้ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ โดยต้องท าส าเนาหนังสือเพื่อแจ้งให้
ทางส านักงานสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือท่ีลูกหนี้อยู่ในความรับผิดชอบทราบด้วย 

6. เมื่อครบก าหนด 7 วัน ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือสอบถามไปยังส านักงานสะพานปลาหรือ
ท่าเทียบเรือท่ีลูกหนี้อยู่ในความรับผิดชอบว่าลูกหนี้มีการติดต่อเข้ามาขอช าระหนี้หรือไม่  

7. กรณีส านักงานสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือแจ้งว่าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7 
วัน (ตามหนังสือบอกกล่าวให้ช าระหนี้) ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อ
ขออนุมัติบอกเลิกสัญญากับลูกหนี้ 

8. เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาแล้ว ส านักงานบริหารหนี้เสนอขอความร่วมมือจาก สก
ม.บอกเลิกสัญญากับลูกหนี้ โดยทาง สกม.จะมีหนังสือแจ้งให้ทางลูกหนี้ทราบเพื่อให้เข้ามาติดต่อ
ขอ ช าระหนี้ภายใน 15 วัน ก่อนมีการบอกเลิกสัญญา 

9. เมื่อครบก าหนด 15 วันตามท่ีส านักงานกฎหมายก าหนด ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือ
สอบถามไปยัง ส านักงานบัญชีและส านักงานสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือเพื่อตรวจสอบการรับ
ช าระหนี้ 

10. หากลูกหนี้มีการช าระหนี้มาแล้วก็ให้มีการเจรจากับลูกหนี้ว่าหากมีการผิดนัดช าระหนี้อีกจะ
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายทันที 

11. หากส านักงานบัญชีและส านักงานสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหนี้ไม่
ช าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 15 วัน ตามท่ีส านักงานกฎหมายก าหนด  

12. ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อขออนุมัติฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหนี้ 
ต่อไป 
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แผนผังการจ าแนกกลุ่มลูกหนี้การค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

การจ าแนกกลุ่มลูกหนี้การค้า 

 

ลูกหนี้ท่ีไม่มีหนี้ค้างช าระ 

ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้าง 1 เดือนถึง 4 เดือน 

ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้าง 5 เดือนถึง 12 เดือน 

ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้างต้ังแต่ 13 เดือนขึ้นไป 

 

ลูกหนี้ ส่ง สกม. ด าเนินการบอกเลิก
สัญญาและฟ้องร้องด าเนินคดี 

 

ลูกหนี้ท่ีพบทรัพย์แล้ว / ไม่พบทรัพย์ 

ลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างสืบทรัพย์ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการในศาล/ศาลพิพากษาแล้ว 

 

ลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างขายทอดตลาด 
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การติดตามลูกหนี้หลังจากฟ้องร้องด าเนินคดีและมีค าพิพากษา 

ขั้นตอนการติดตามลูกหนี้หลังจากฟ้องร้องด าเนินคดีและมีค าพิพากษา  

หลังจากท่ีมีการติดตามลูกหนี้โดยการแจ้งเตือนให้ช าระหนี้เป็นหนังสือและมีการบอกเลิกสัญญา
แล้วนั้นหากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่ปฏิบัติตามหนังสือท่ีได้แจ้งเพื่อให้ลูกหนี้เข้ามาติดต่อขอช าระหนี้
ตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือเสนอผู้อ านวยการขออนุมัติฟ้องร้องด าเนินคดี และ
ส านักงานกฎหมายจะด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหนี้และ/หรือผู้ค าประกัน ต่อไป  

1. สกม.ส่งส าเนาค าพิพากษา ส านักงานบริหารหนี้จัดเก็บเข้าแฟ้มพร้อมเก็บข้อมูลในทะเบียนคุม 
เช่น วันท่ีพิพากษา หมายเลขคดีด า และหมายเลขแดง 

2. หลังจากมีค าพิพากษาแล้ว 30 วัน ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือขอให้ ส านักงานบัญชี
ตรวจสอบว่าลูกหนี้ได้เค้ามาติดต่อขอช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรือไม่ 

3. หากลูกหนี้มีการช าระหนี้ตามค าพิพากษาก็ให้ช าระหนี้ให้ครบถ้วนตามค าพิพากษาต่อไป 
4. กรณีไม่มีการช าระหนี้หลังจากมีค าพิพากษา ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือขอความร่วมมือจาก 

ส านักงานกฎหมายขอให้ศาลออกหมายบังคับ เพื่อใช้บังคับคดีกับลูกหนี้ 
5. เมื่อได้รับหมายบังคับคดีจาก สกม.แล้วให้จัดเก็บเข้าแฟ้มลูกหนี้ 
6. ตรวจสอบภูมิล าเนาของจ าเลย พร้อมด้วยคู่สมรสถ้ามี โดยการขอคัดส าเนาทะเบียนบ้าน ณ 

ส านักงานเขตกรุงเทพมหานครในเขตท่ีสะดวก 
7. ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ทั้งในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของจ าเลย คู่สมรสท่ีมี

การจดทะเบียนและผู้ค้ าประกัน ตามภูมิล าเนา เช่น ท่ีดิน บ้าน คอนโด รถยนต์ หรือ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เพื่อน าทรัพย์สินมาบังคับคดีและขายทอดตลาดเพื่อ
ช าระหนี้ให้กับ องค์การสะพานปลาต่อไป 

8. กรณีตรวจไม่พบทรัพย์สินใดๆ ให้มีการตรวจซ้ าอีกครั้งประจ าทุกปีก่อนขาดอายุความ (อายุ
ความ 10 ปี นับแต่วันท่ีพิพากษา) 

9. กรณีตรวจพบการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น กรณีตรวจพบท่ีดิน ส านักงานบริหารหนี้
ท าหนังสือข้อความร่วมมือจากส านักงานท่ีดินท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของท่ีต้ังทรัพย์เพื่อคัดส าเนา
เอกสารเกี่ยวกับท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน สัญญาช้ือขาย สัญญาจ านองท่ีดิน หนังสือรับรองราคา
ประเมินท่ีดิน เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบในการต้ังเรื่องยึดทรัพย์และเพื่อความถูกต้องแม่นย าของ
ท่ีดินท่ีจะท าการบังคับยึดทรัพย์ ส านักงานบริหารหนี้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีรังวัดท่ีดิน ณ 
ส านักงานท่ีดินท่ีต้ังทรัพย์น าช้ีจุดท่ีต้ังทรัพย์ ณ สถานท่ีจริง ค านวณขนาดของพื้นท่ี พร้อมด้วย
ถ่ายภาพลักษณะทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบในการตั้งเรื่องยึดทรัพย์  

10. รวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีใช้เป็นหลักฐานในการต้ังเรื่องยึดทรัพย์ เช่น หนังสือมอบอ านาจยึด
ทรัพย์จาก ผู้อ านวยการ  หนังสือแต่งต้ังผู้อ านวยการ หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา  หนังสือมอบอ านาจของผู้อ านวยการ ส าเนาโฉนดท่ีดิน  สัญญาช้ือขาย  สัญญา
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จ านองท่ีดิน  หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน  ภาพถ่ายทรัพย์จากสถานท่ีจริง แผนท่ีต้ังทรัพย์  
ส าเนาบัตรผู้มอบอ านาจ  ส าเนาบัตรผู้รับมอบอ านาจ  หนังสือขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด เป็นต้น  

11. ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติยึดทรัพย์และลงนามใน
หนังสือมอบอ านาจ โดยท าเป็นบันทึกอธิบายข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับลูกหนี้ และเกี่ยวกับทรัพย์
ท่ีจะน ายึด เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์คือใคร ตารางรวมยอดหนี้ค้างช าระท่ี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทั้งหมดโดยมีการรับรองยอดหนี้จากส านักงานบัญชี ราคาประเมินท่ีดิน  
 

การประนอมหนี้ 
ขั้นตอนการประนอมหนี้ 

คือการท่ีลูกหนี้ขอเข้ามาเจรจาผ่อนช าระหนี้ให้กับ องค์การสะพานปลาไม่ว่าจะก่อนหรือ
หลังจากมีค าพิพากษาแล้วเพื่อขอยื่นเงื่อนไขในการช าระหนี้ โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. การประนอมหนี้ก่อนมีค าพิพากษา 
การท่ีลูกหนี้ท่ีผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญาเข้ามาติดต่อขอช าระหนี้ก่อนมีการฟ้องร้องด าเนินคดี

และก่อนมีค าพิพากษา 
1.1 หลังจากมีการติดตามเร่งรัดหนี้โดยส านักงานบริหารหนี้ได้ท าหนังสือทวงถามเพื่อแจ้งให้ลูกหนี้

และผู้ค้ าประกันทราบเพื่อให้เข้ามาติดต่อขอช าระหนี้ ลูกหนี้ได้เข้ามาติดต่อขอช าระหนี้โดยท า
หนังสือถึงองค์การสะพานปลาขอผ่อนช าระหนี้ท่ีคงเหลือท้ังหมด 

1.2 ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการอนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามความ
ประสงค์ของลูกหนี้ 

1.3 กรณีผู้อ านวยการเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีลูกหนี้ร้องขอ ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตามท่ีร้องขอมาและ
มีเงื่อนไขว่าหากมีการผิดนัดช าระหนี้อีกครั้ง ส านักงานบริหารหนี้จะท าการด าเนินการตาม
ขั้นตอนทางกฎหมายโดยทันที  

1.4 กรณีผู้อ านวยการไม่อนุมัติเห็นชอบตามท่ีลูกหนี้ร้องขอ ส านักงานบริหารหนี้หาวิธีเร่งรัดหนี้โดย
ใช้วิธีท่ีสมควรต่อไป 
 

2.  การประนอมหนี้หลังจากมีค าพิพากษา 
กรณีท่ีลูกหนี้ท าหนังสือถึงองค์การสะพานปลาขอลดหย่อนดอกเบ้ียและ/หรือขอลดเงินต้น 

2.1 หลังจากท่ีรับหนังสือจากลูกหนี้แล้วให้ไปลงรับหนังสือ โดยให้ทางแผนกสารบรรณออกเลขรับ
หนังสือและเสนอมายังส านักงานบริหารหนี้  

2.2 เมื่อส านักงานบริหารหนี้ได้รับหนังสือแล้วพิจารณาเห็นว่า ลูกหนี้ขอลดหย่อนดอกเบ้ียและ/หรือ
ขอลดเงินต้น ส านักงานบริหารหนี้ท าหนั งสือเสนอผู้อ านวยการขออนุมั ติน าเรื่องให้
คณะกรรมการประนอมหนี้พิจารณา  
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2.3 เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติแล้ว ส านักงานบริหารหนี้จึงน าเรื่องของลูกหนี้ ท่ีท าหนังสือขอความ
ประสงค์เสนอให้คณะกรรมการประนอมหนี้รับพิจารณาและเพื่อขอความเห็นชอบตามท่ีลูกหนี้
ร้องขอ ต่อไป 

2.4 กรณีท่ีคณะกรรมการประนอมหนี้เห็นชอบตามความประสงค์ของลูกหนี้ ส านักงานบริหารหนี้
แจ้งลูกหนี้ทราบเพื่อให้ปฏิบัติตามท่ีตนร้องขอโดยเคร่งครัด ต่อไป 

2.5 กรณีคณะกรรมการประนอมหนี้ไม่อนุมัติเห็นชอบตามท่ีลูกหนี้ร้องขอ ส านักงานบริหารหนี้ต้อง
หาวิธีเร่งรัดหนี้โดยใช้วิธีท่ีสมควรต่อไป 
 
กรณีท่ีลูกหนี้ท าหนังสือถึงองค์การสะพานปลาขอผ่อนช าระหนี้เป็นงวดๆ 

2.6 หลังจากท่ีรับหนังสือจากลูกหนี้แล้วให้ไปลงรับหนังสือ โดยให้ทางแผนกสารบรรณออกเลขรับ
หนังสือและเสนอมายังส านักงานบริหารหนี้  

2.7 เมื่อส านักงานบริหารหนี้ได้รับหนังสือแล้วพิจารณาเห็นว่า ลูกหนี้ขอผ่อนช าระหนี้เป็นงวดๆ
ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการขออนุมัติและเห็นชอบตามความประสงค์ของ
ลูกหนี้ 

2.8 กรณีท่ีผู้อ านวยการเห็นชอบตามความประสงค์ของลูกหนี้ ส านักงานบริหารหนี้แจ้งลูกหนี้ทราบ
เพื่อให้ปฏิบัติตามท่ีตนร้องขอโดยเคร่งครัด ต่อไป 

2.9 กรณีผู้อ านวยการไม่อนุมัติเห็นชอบตามท่ีลูกหนี้ร้องขอ ส านักงานบริหารหนี้หาวิธีเร่งรัดหนี้โดย
ใช้วิธีท่ีสมควรต่อไป 
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การบังคับคดีและขายทอดตลาด 

ขั้นตอนการบังคับคดีและขายทอดตลาด 

เมื่อลูกหนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือมิได้เข้ามาเจรจาขอช าระหนี้ ส านักงานบริหารหนี้จึง
ต้องมีการสืบทรัพย์เพื่อน าทรัพย์ท่ีตรวจพบนั้นมาบังคับคดีและขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนี้  

1. หลังจากท่ี ผู้อ านวยการได้อนุมัติให้มีการยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ส านักงานบริหารหนี้ติดต่อ
ส านักงานบังคับคดียื่นเอกสารประกอบเพื่อท าการตั้งเรื่องยึดทรัพย์ โดยพิจารณาจาก 
1.1 เขตอ านาจศาลหากมีการฟ้องร้องลูกหนี้ ณ ศาลในเขตกรุงเทพฯ ให้ ต้ังเรื่องยึดทรัพย์ ณ 

ส านักงานบังคับคดีท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีของศาลท่ีมีการฟ้องร้องก่อน เฉพาะในกรณีทรัพย์ท่ีจะน า
ยึดนั้นมีท่ีต้ังอยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้ทางส านักงานบังคับคดีออกหนังสือให้บังคับคดีแทนถึงผู้
พิพากษาศาลจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีต้ังทรัพย์เพื่อให้ศาลจังหวัดนั้นออกหนังสือ ไปถึง
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นเพื่อบังคับคดีให้ 

1.2 แต่ในกรณีท่ีฟ้องร้องลูกหนี้ ณ ศาลจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีต้ังทรัพย์ ก็สามารถด าเนินการต้ัง
เรื่องยึดทรัพย์ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้เลย 

2. เมื่อส านักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าทรัพย์นั้นสามารถยึดได้แล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีก็จะออกเอกสาร
ยืนยันว่าสามารถน ายึด ณ ท่ีท าการได้ และต้องถ่ายเอกสารท่ีมีรายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีเก็บใส่แฟ้ม
ลูกหนี้ด้วย เพื่อยืนยันว่าสามารถยึดทรัพย์ได้และเพื่อน าเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อรับทราบ 

3. หลังจากต้ังเรื่องยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้ว รอการประกาศขายทอดตลาดจากส านักงานบังคับคดี โดย
ปกติแล้วจะมีการประกาศหลังจากต้ังเรื่องยึดทรัพย์ประมาณ (แล้วแต่ทางส านักงานบังคับคดี
ก าหนด)โดยในประกาศจะมีก าหนดการขายทอดตลาดจ านวน 6 นัด  

4. เมื่อถึงก าหนดนัดแรกตามท่ีส านักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด ส านักงานบริหารหนี้ดูแลการ
ขายทอดตลาด ณ ส านักงานบังคับคดีท่ีระบุไว้ในประกาศนั้น โดยให้ไปแจ้งช่ือกับทางเจ้าหน้าท่ีบังคับ
คดีว่าเป็นตัวแทนโจทก์ในการด าเนินการแทนและรับหมายเลข เพื่อดูแลการขายหรือคัดค้านการขาย
หากนัดแรกไม่สามารถขายทอดตลาดได้ก็รอขายนัดท่ีสอง และหากนัดท่ีสองไม่สามารถขายได้อีกก็
ต้องรอนัดถัดไปเรื่อยๆจนถึงนัดท่ีห้าหากยังไม่สามารถขายทอดตลาดได้อีกนัดท่ีหกก็จะไม่มีการขาย
โดยปริยาย 

5. กรณีขายทอดตลาดได้ รอการติดต่อจากส านักงานบังคับคดีแจ้งยอดท่ีขายทอดตลาดได้ 
6. เมื่อได้รับยอดท่ีขายทอดตลาดจากส านักงานบังคับคดีแล้ว ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือให้ 

ส านักงานบัญชีตรวจสอบยอดหนี้ว่าครบถ้วนตรงกับท่ีส านักงานบังคับคดีแจ้งมาหรือไม่  
7. หากส านักงานบัญชีแจ้งมาว่ายอดหนี้ตรงตามท่ีส านักงานบังคับคดีแจ้งมาให้ ส านักงานบริหารหนี้

ด าเนินการติดต่อขอรับเงิน ณ ส านักงานบังคับคดีท่ีท าการขายทอดตลาด ต่อไป 
8. กรณีท่ีมีการขายทอดตลาดได้แล้วครบมูลหนี้ท่ีค้างช าระก็เป็นอันเสร็จส้ิน ท้ังนี้ส านักงานบริหารหนี้

ต้องท าหนังสือช้ีแจงให้ ผู้อ านวยการทราบถึงการด าเนินการดังกล่าว 
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9. กรณีท่ีมีการขายทอดตลาดแล้วยังไม่ครบมูลหนี้ หากอายุความยังไม่เกิน 10 ปีให้ส านักงานบริหาร
หนี้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะขาดอายุความ 

10. กรณีอายุความลูกหนี้เกิน 10 ปีนับต้ังแต่วันท่ีพิพากษา จึงเสนอพิจารณาจ าหน่ายลูกหนี้ออกจาก
บัญช ี

11. กรณีขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นไม่ได้ ต้องรอการประกาศการขายทอดตลาดอีกครั้ง พร้อมกับ
วางเงินค่าใช้จ่ายให้กับส านักงานบังคับคดีอีกครั้ง 
 

การถอนการบังคับคดี 

ขั้นตอนการถอนการบังคับคดี 

 การถอนการบังคับคดี เนื่องจากลูกหนี้ติดต่อขอช าระหนี้หลังจากท่ีได้ลูกหนี้ได้รับหมายบังคับคดีแล้ว
กรณีท่ีลูกหนี้ช าระหนี้ครบตามมูลหนี้เท่านั้นถึงจะสามารถถอนการบังคับคดีได้ 

1. ลูกหนี้ติดต่อขอช าระหนี้ ส านักงานบริหารหนี้ขอตรวจสอบยอดหนี้ท้ังหมด จากส านักงานบัญชี
อีกครั้งเพื่อค านวณยอดหนี้ ณ ปัจจุบัน 

2. ส านักงานบัญชีค านวณและตรวจสอบยอดหนี้ถูกต้องแล้ว ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ
ให้แผนกรับจ่ายเพื่อรับช าระหนี้ท้ังหมดจากลูกหนี้พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 

3. หลังจากท่ีลูกหนี้ช าระหนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังหมดตามมูลหนี้แล้วจึงเป็นอันเสร็จส้ิน  
4. ส านักงานบริหารหนี้ท าหนังสือเสนอ ผู้อ านวยการเพื่อโปรดอนุมัติถอนการยึดทรัพย์ลูกหนี้ 
5. หากไม่มีการอนุมัติจากผู้อ านวยการ จึงแล้วแต่ความเห็นของผู้อ านวยการว่าจะส่ังการเป็นอย่าง

อื่น 
6. กรณีท่ีผู้อ านวยการอนุมัติให้ถอนการบังคับคดีได้แล้ว  
7. ส านักงานบริหารหนี้ เขียนค าร้องขอถอนการยึดทรัพย์และถอนการบังคับคดียื่นเรื่อง ณ 

ส านักงานบังคับคดีท่ีได้ท าการต้ังเรื่องยึดทรัพย์  โดยให้ทางส านักงานบังคับคดีแจ้งไปยัง
ส านักงานท่ีดินเพื่อทราบการถอนการยึดทรัพย์ และหากมีค่าใช้จ่ายคงเหลือทางส านักงานบังคับ
คดีจะแจ้งให้ทราบเพื่อรับค่าใช้จ่ายคืน 

8. รายงานให้ผู้อ านวยการรับทราบถึงผลการด าเนินการ  
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แผนผงัการปฏบิัตงิาน ส านักงานบริหารหนี ้

   (Flowchart) 
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ส ำนักงำนสินเช่ือจดัท ำสัญญำสินเช่ือ 

ส ำนักงำนสินเช่ือจดัส่งส ำเนำสัญญำให้ สบน.จดัเก็บ 

ลูกหน้ีปฏิบติัตำมสัญญำ ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 

ช ำระหน้ีครบถว้นจนหมดสัญญำ สบน.ออกหนงัสือขอให้ช ำระหน้ี ลูกหน้ี+ผูค้  ้ำประกนั ช ำระภำยใน 15  วนั 

ครบ 15 วนั สบน.ส่ง สบช.ตรวจสอบกำรรับช ำระหน้ี 

ลูกหน้ีช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด 15 วนั  ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด 15 วนั  

สบช.แจง้วำ่ลูกหน้ีไม่ช ำระ 

สบน.ออกหนงัสือบอกกล่ำวให้ช ำระหน้ี ลูกหน้ี+ผูค้  ้ำประกนั ช ำระภำยใน 7 วนั  

ครบ 7 วนั(สบน.ส่ง สบช.ตรวจสอบกำรรับช ำระหน้ี) 

ลูกหน้ีช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด 7 วนั ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด 7 วนั 

สบน.ขออนุมตัิ ผออ.บอกเลกิสัญญำ 

ผออ.อนุมตั ิ

สบน. ขอควำมร่วมมือ สกม.บอดเลิกสัญญำ 

สกม.บอกเลิกสัญญำ และแจง้ลูกหน้ีทรำบเพื่อเขำ้มำติดต่อขอช ำระหน้ีทั้งหมด ภำยใน 15 วนั  

ครบ 15 วนั  

ลูกหน้ีช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ สกม.ก ำหนด 15 วนั ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ สกม.ก ำหนด 15 วนั 

สบน.ขออนุมตัิ ผออ.ฟ้องร้องด ำเนินคด ี

สกม.ด ำเนินกำรฟ้องร้องด ำเนินคดไีป

ต่อๆไป 

ผออ.อนุมตั ิ

ขั้นตอนการติดตามหนี้ลูกหนี้สินเช่ือ 

ช ำระหน้ีครบถว้นจนหมดสัญญำ 

ช ำระหน้ีครบถว้นจนหมดสัญญำ 

ผออ.ไม่อนุมติัและส่ังกำรเป็นอย่ำงอื่น 

ผออ.ไม่อนุมติัและส่ังกำรเป็นอย่ำงอื่น 
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ข้ันตอนการจัดท ารายงานหนีค้้างช าระของลูกหนีก้ารค้า 

สป./ ทร. ส่งรายงานหนีค้้างให้ สบน.ตรวจสอบยอดหนี้ 

ค้างช าระภายใน วนัที ่5 ของทุกเดือน 

สบน.ตรวจสอบแล้ว 

ถูกต้อง 

ประสานกบัทาง สป./ ทร. เพ่ือ

ตรวจสอบข้อผดิพลาด 

ตรวจสอบแล้ว 

ไม่ถูกต้อง 

รวบรวม 

จัดท ารายงาน 

ส่ง สบช.เพ่ือจัดท ารายงาน 

ส่ง สคร. ต่อไป น าเสนอ ผออ.

เพ่ือทราบ 

พิจารณาส่ังการตามทีเ่ห็นสมควร 
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ขั้นตอนการติดตามหนี้ลูกหนี้การค้า 

สป./ทร. ส่งรำยงำนหน้ีคำ้งประจ ำเดือนมำยงั สบน. 

กรณีเกิน 4 เดือนท ำหนังสือแจง้เตือนขอให้ช ำระหน้ี ภำยใน 15 วนั 

ครบ 15 วนั สอบถำมไปยงั สป. / ทร 

ลูกหน้ีไม่ช ำระตำมก ำหนด 15 วนั  

ท ำหนังสือบอกกล่ำวให้ช ำระหน้ี ภำยใน 7 วนั  ส ำเนำให้ ผปก.1 และ 2 เพื่อแจง้ สป./ ทร. ทรำบ 

ครบก ำหนด 7 วนั สอบถำมไปยงั สป. / ทร. 

ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด 7 วนั  

ช ำระหน้ีครบตำมก ำหนด 15 วนั ไม่ทวงถำมอีก 

ลูกหน้ีช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด 7 วนั 

สบน.ขออนุมตัิ ผออ.บอกเลกิสัญญำ 

ผออ.ไม่อนุมตั ิ ผออ.อนุมตั ิ

สบน. ขอควำมร่วมมือ สกม.บอกเลิกสัญญำ 

สกม.บอกเลิกสัญญำ และแจง้ลูกหน้ีทรำบเพื่อเขำ้มำติตต่อขอช ำระหน้ีทั้งหมด ภำยใน 15 วนั  

ครบ 15 วนั สอบถำมไปยงั สป. / ทร. 

ลูกหน้ีช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ สกม.ก ำหนด 15 วนั ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมระยะเวลำที่ สกม.ก ำหนด 15 วนั 

สบน.ขออนุมตัิ ผออ.ฟ้องร้องด ำเนินคด ี

และฟ้องขบัไล ่

สกม.ด ำเนินกำรฟ้องร้องด ำเนินคดไีป

ต่อๆไป 

ผออ.อนุมตั ิ

ผออ.พิจำรณำส่ังกำรเป็น

อย่ำงอืน่ 

ส ำเนำให้ ฝปก 1,2 เพื่อแจง้ สป./ทร. ทรำบ 

ช ำระหน้ีให้ครบถว้นต่อไป 

ตรวจสอบลูกหน้ีกำรคำ้ที่มีหน้ีคำ้งช ำระเกิน 4 เดอืนขึ้นไป 

ช ำระหน้ีครบตำมก ำหนด 7 วนั ไม่ทวงถำมอีก 

ผออ.ไม่อนุมติัและส่ังกำรเป็นอย่ำงอื่น 
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ผออ.ไม่อนุมติัและส่ังกำรเป็นอย่ำงอื่น 

สบน.รับเอกสำรค ำพิพำกษำจำก สกม. 

หลงัจำก 30 วนันับแต่วนัที่พิพำกษำ สบน.ท ำหนังสือถึง สบช.ตรวจสอบกำรรับช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำ 

ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำ 

สบน.ท ำบนัทึกขอควำมร่วมมือจำก สกม.ให้ออกหมำยบงัคบั

คดี  

สกม.จดัส่งหมำยบงัคบัคดีพร้อมรำยกำรค่ำใชจ่้ำย 

จดัเก็บใส่แฟ้มลูกหน้ี 

ตรวจสอบภูมิล  ำเนำของจ ำเลย + คู่สมรส 

โดยกำรขอคดัส ำเนำทะเบียนบำ้น,ทะเบียนสมรส 

หรือใบมรณะบตัรกรณีลูกหน้ีเสียชีวติ 

ตรวจสอบพบ ตรวจสอบไม่พบ 

เช่นกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ขอควำมร่วมมือจำก สนง.ที่ดิน 

ตรวจสอบระวำง,สถำนที่ตั้งทรัพยแ์ละถ่ำยภำพสถำนที่

จริง,พร้อมดว้ยขอคดัถ่ำยเอกสำรเก่ียวกบัทีดิน เช่น 

โฉนดที่ดนิ,หนังสือสัญญำจ ำนอง,รำคำประเมินที่ดนิ 

เสนอ ผออ.ขอ

อนุมตัิยึดทรัพย์

ทรัพย ์

ตรวจสอบทรัพยสิ์นทุกปี ก่อนขำดอำยุควำม

ควำม 

ผออ.อนุมตั ิ

ตรวจสอบกำรถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ของ

จ ำเลย,คู่สมรส ตำมภูมิล  ำเนำ รวมถึงทรัพยสิ์น

อื่นๆ เช่น ยำนพำหนะ 

ช ำระหน้ีให้ครบถว้นต่อไป 

จดัเก็บใส่แฟ้มลูกหน้ีและท ำทะเบียนคลุม ขอ้มูลหมำยเลขคดี ด  ำ+แดง 

ลูกหน้ีช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำ 

ตั้งเร่ืองยึดทรัพยล์ูกหน้ี ณ ส ำงำนบงัคบั

คดี 

 

ขั้นตอนการติดตามหนี้หลังจากฟ้องร้องด าเนินคดีและมีค าพิพากษา 
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ขั้นตอนการประนอมหนี้ 

หลงัมีค ำพิพำกษำ 

ลูกหน้ีขอลดดอกเบ้ีย / เงินตน้ 

 

ผออ.อนุมติัเขำ้คณะกรรมกำรประนอมหน้ี 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

อนุมติั 

ลูกหน้ีขอผอ่นช ำระหน้ีเป็นงวด 

สืบทรัพยเ์พ่ือบงัคบัคดี

ต่อไป 

ลูกหน้ีท ำหนงัสือขอประนอมหน้ีกบั อสป. 

ไม่อนุมติั อนุมติั 

สบน.เสนอ ผออ.เขำ้

คณะกรรมกำรประนอมหน้ี 
สบน.เสนอ ผออ.อนุมตัิ

ตำมประสงคล์ูกหน้ี 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ไม่อนุมติั 

ด ำเนินกำรตำมควำม

ประสงคข์องลูกหน้ี 
 

ก่อนมีค ำพิพำกษำ 

สบน.เสนอ ผออ.อนุมตัิ

ตำมประสงคล์ูกหน้ี 

อนุมติั ไม่อนุมติั 

ด ำเนินกำรตำมควำม

ประสงคข์องลูกหน้ี 
 

สืบทรัพยเ์พ่ือบงัคบัคดี

ต่อไป 
ด ำเนินกำรตำมควำม

ประสงคข์องลูกหน้ี 
 

สืบทรัพยเ์พ่ือบงัคบัคดี

ต่อไป 
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ขั้นตอนการบังคบัคดีและขายทอดตลาด 

ตั้งเร่ืองยดึทรัพย ์

ส ำนกังำนบงัคบัคดีประกำศขำยทอดตลำด 

ขำยทอดตลำดได ้

รอกำรติดต่อจำกส ำนกังำนบงัคดีแจง้ยอดหน้ีท่ี

ขำยได ้
สบน.ขอให้ สบช.ตรวจสอบยอดตรงกบัท่ี

บงัคบัคดีแจง้มำหรือไม่ 

สบช.แจง้เพ่ือให้ สบน.ขอรับเงิน 

ถอนกำรบงัคบัคดี 

ขำยทอดตลำดไม่ได ้

สบน.ดูแลกำรขำยทอดตลำดตำมประกำศ 

ครบตำมมูลหน้ี ไม่ครบตำมมูลหน้ี 

น ำเสนอ ผออ.เพ่ือทรำบ ยงัไม่เกิน 10 ปี ให้ตรวจสอบกำรถือครอง

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหม่ต่อเน่ือง 

กรณีเกิน 10 ปี (พิจำรณำตดัหน้ีสูญ) 

ลูกหน้ีติดต่อขอช ำระหน้ีก่อนกำรขำยทอดตลำด 

สบน.ขอระงบักำรขำยทอดตลำดชัว่ครำว 

ลูกหน้ีช ำระไม่ครบถว้น ลูกหน้ีช ำระหน้ีครบถว้น 

บงัคบัคดีต่อ 

รอประกำศขำยทอดตลำดอีกคร้ัง

พร้อมวำงเงินค่ำใชจ่้ำย กบั 

ส ำนกังำนบงัคบัคดี 
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ขั้นตอนการถอนการยดึทรัพย์และถอนการบังคบัคดี 

ลูกหน้ีช ำระหน้ีทั้งหมด 

เสนอ ผออ.เพ่ืออนุมติั ถอนกำรยดึทรัพยแ์ละถอนกำรบงัคบั

คดี 

ผออ.อนุมติั 

ยืน่ค ำร้องขอถอนกำรยดึทรัพยแ์ละถอนกำรบงัคบั ณ 

ส ำนกังำนบงัคบัคดีท่ีตั้งเร่ืองยดึทรัพย ์

พิจำรณำสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

เสนอ ผออ.เพ่ือทรำบ 

ผออ.ไม่อนุมติั 
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ตวัอย่างเอกสารหนังสือต่างๆ 
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บต.๑ 

 
  
 
ท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/ องค์การสะพานปลา 
 ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ 
              เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 

      xxxxxxxx  ๒๕xx 

เรื่อง ขอให้ช าระหนี้ 

เรียน xxxxxxx  xxxxxxxx 

อ้างถึง  สัญญากู้ยืมเงินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง สัญญาเลขท่ีxxxxxxxxx 
ตามสัญญาท่ีอ้างถึง ท่านได้กู้ยืมเงินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง เพื่อน าไป

ซ่อมแซมปรับปรุงประมง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
ปรากฏว่าท่านไม่ได้ช าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญาดังกล่าว มีหนี้ค้างช าระ ณ วันท่ี xx xxxxx 

xxxx ดังนี้ 
หนี้เงินต้นก าหนดช าระ      xxxxxxxxx.xx   บาท 
ดอกเบ้ียถึงก าหนดช าระ     xxxxxxxxx.xx   บาท 
ดอกเบ้ียผิดนัด    xxxxxxxxx.xx     บาท 
รวมหนี้ถึงก าหนดช าระ      xxxxxxxxxx.xx  บาท 
ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ขอให้ท่านน าเงิน จ านวนxxxxxxxxx บาท (xxxxxxxxx.xxxบาท) 

ไปช าระ ท่ีองค์การสะพานปลา ท่ีอยู่ เลข ท่ี  149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีส านักงานสะพานปลาหรือส านักงานท่าเทียบเรือประมงxxxxxxxxxภายในก าหนด 
15 วัน นับจากวันท่ีท่านได้รับหนังสือฉบับนี้  พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดหลังจากวันท่ี xx xxxxx xxxxx อีกส่วน
หนึ่งด้วย  

อนึ่ง หากท่านได้ติดต่อช าระหนี้ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว องค์การสะพานปลาต้องขอ
อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
      

 
 
 
ส านักงานบริหารหนี้ 
โทร. ๐-๒๒๑๑-7300 ต่อ 570 
โทรสาร. ๐-๒๒๑๓-๒๗๘๐ 
 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งขอให้ช าระหนี ้

(ลกูหนีสิ้นเช่ือ) 
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บต.๑ 

 
 
 
ท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/ องค์การสะพานปลา 
 ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ 
              เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 

      xxxxxxxx  ๒๕xx 

เรื่อง บอกกล่าวให้ช าระหนี้เงินกู ้

เรียน xxxxxxx  xxxxxxxx 

อ้างถึง  1. สัญญากู้ยืมเงินโครงการพฒันาและสนบัสนุนการประมง สัญญาเลขท่ี xxxxxxxxx 
2. หนังสือองค์การสะพานปลา ท่ี กษ xxxx.x/xxxx ลงวันท่ี xx xxxxx xxxx 

ตามสัญญาท่ีอ้างถึง ท่านได้กู้ยืมเงินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง เพื่อน าไป
ซ่อมแซมปรับปรุงประมง และหนังสือท่ีอ้างถึง 2 องค์การสะพานปลา แจ้งให้ท่านน าเงินมาช าระหนี้ค้าง
ภายในก าหนด 15 วันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ปรากฏว่าท่านไม่ได้ช าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญาดังกล่าว มีหนี้ค้างช าระ ณ วันท่ี xx xxxxx 
xxxx จ านวนท้ังส้ิน xxxxxxx.xxx บาท (xxxxxxxxxxxxxxxxx บาท)  

ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ขอให้ท่านน าเงิน จ านวนxxxxxxxxx บาท (xxxxxxxxxxx.xxxบาท) 
ไปช าระ ท่ีองค์การสะพานปลา ท่ีอยู่ เลข ท่ี  149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีส านักงานสะพานปลาหรือส านักงานท่าเทียบเรือประมงxxxxxxxxx ภายในก าหนด 7 
วัน นับจากวันท่ีท่านได้รับหนังสือฉบับนี้  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวและท่านยังเพิกเฉย องค์การสะพาน
ปลามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า และด าเนินการในทางกฎหมายกับท่าน ต่อไป 

อนึ่ง หากท่านได้ติดต่อช าระหนี้ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว องค์การสะพานปลาต้องขอ
อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
      

 
 
 
 
 
ส านักงานบริหารหนี้ 
โทร. ๐-๒๒๑๑-7300 ต่อ 570 
โทรสาร. ๐-๒๒๑๓-๒๗๘๐ 
 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งบอกกล่าวให้ช าระหนี ้

(ลกูหนีสิ้นเช่ือ) 
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บต.๑ 
  
 
ท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/ องค์การสะพานปลา 
 ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ 
              เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 

      xxxxxxxx  ๒๕xx 

เรื่อง ขอให้ช าระหนี้ 

เรียน xxxxxxxxxxxxxxx 

อ้างถึง   1. หนังสือองค์การสะพานปลา ท่ี xxxxxxxxxxxxxxx ลงวันท่ี xxxx xxxxxx xxxx  
ตามท่ีอ้างถึง ท่านได้ท าสัญญาเช่าอาคารตลาดรายย่อย ล็อคท่ี xxx กับส านักงานสะพาน

ปลาxxxxxxxx ปรากฏว่า ท่านมิได้ช าระหนี้ค่าเช่าให้เป็นไปตามสัญญาเช่าทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา 
ท าให้ท่านมีหนี้ค้างช าระ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งส้ิน xxxxxxxxxxxxx บาท  โดยแยกตามรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าเช่าอาคาร  ล็อคท่ี xxx (เดือนxxxxxxxxx xxxx)จ านวน)xxxx.xxบาท 
2. ค่าเช่าพื้นท่ีตลาดปลา   (เดือนxxxxxxxxxxxxxxxx) จ านวน xxxxxx.xx บาท 
3. ค่าน้ าประปา (เดือนxxxxxxxxxxxxxxxx) จ านวน xxxxxx.xx บาท 
4. ค่าไฟฟ้า (เดือนxxxxxxxxxxxxxxxxxx) จ านวน xxxxxx.xxบาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน xxxxxx.xxx บาท 
  ฉ ะ นั้ น  โ ด ย ห นั ง สื อ ฉ บั บ นี้ ข อ ใ ห้ ท่ า น น า เ งิ น  จ า น ว น xxxxxxxxx บ า ท 
(xxxxxxxxxxxxxxxxบาท) ไปช าระท่ีองค์การสะพานปลา ท่ีอยู่เลขท่ี 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีส านักงานxxxxxxxxxxxxxxxx ภายในก าหนด 15 วัน นับจากวันท่ีท่าน
ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวและท่านยังเพิกเฉย องค์การสะพานปลามีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า และด าเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย ต่อไป 

อนึ่ง หากท่านได้ติดต่อช าระหนี้ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว องค์การสะพานปลาต้องขอ
อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
      

 
 
 
 
ส านักงานบริหารหนี้ 
โทร. ๐-๒๒๑๑-7300 ต่อ 570 
โทรสาร. ๐-๒๒๑๓-๒๗๘๐ 
 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งขอให้ช าระหนี ้

(ลกูหนีก้ารค้า) 
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บต.๑ 

  
 
ท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/ องค์การสะพานปลา 
 ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ 
              เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 

      xxxxxxxx  ๒๕xx 

เรื่อง บอกกล่าวให้ช าระหนี้ 

เรียน xxxxxxx  xxxxxxxxx 

อ้างถึง   1. หนังสือองค์การสะพานปลา ท่ี กษ xxxxxxxxxxxx ลงวันท่ี xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ตามท่ีอ้างถึง ท่านได้ท าสัญญาเช่าอาคารตลาดรายย่อย ล็อคท่ี xx กับส านักงานสะพานปลา

xxxxxxxxxx ปรากฏว่า ท่านมิได้ช าระหนี้ค่าเช่าให้เป็นไปตามสัญญาเช่าทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา ท า
ให้ท่านมีหนี้ค้างช าระ ณ ปัจจุบัน โดยแยกตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเช่าอาคาร ล็อคท่ี xxx (เดือนxxxxxxxxx xxxx)จ านวน)xxxxxxxบาท 
2. ค่าเช่าพื้นท่ีตลาดปลา (เดือนxxxxxxxxxxxxxxxx) จ านวน xxxxxx.xx บาท 
3. ค่าน้ าประปา (เดือนxxxxxxxxxxxxxxxx) จ านวน xxxxxx.xx บาท 
4. ค่าไฟฟ้า (เดือนxxxxxxxxxxxxxxxxxx) จ านวน xxxxxx.xx บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน xxxxxxxxx บาท 
  ฉ ะ นั้ น  โ ด ย ห นั ง สื อ ฉ บั บ นี้ ข อ ให้ ท่ า น น า เ งิ น  จ า น ว น xxxxxxxxxx บ า ท 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ไปช าระท่ีองค์การสะพานปลา ท่ีอยู่เลขท่ี 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีส านักงานxxxxxxxxxxxxxx ภายในก าหนด 7 วัน นับจากวันท่ีท่านได้รับ
หนังสือฉบับนี้ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวและท่านยังเพิกเฉย องค์การสะพานปลามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า และด าเนินการในทางกฎหมายกับท่าน ต่อไป 

อนึ่ง หากท่านได้ติดต่อช าระหนี้ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว องค์การสะพานปลาต้องขอ
อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
   
 

 
 
ส านักงานบริหารหนี้ 
โทร. ๐-๒๒๑๑-7300 ต่อ 570 
โทรสาร. ๐-๒๒๑๓-๒๗๘๐ 
ป 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งบอกกล่าว

ให้ช าระหนี ้(ลกูหนีก้ารค้า) 
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 บต.๑ 

  
 
ท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/ องค์การสะพานปลา 
 ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ 
              เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 

      xxxxxx  ๒๕xx 

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

เรียน xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 

ด้วยองค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของ xxxxxxxxxxxxxxx เลขประจ าตัว
ประชาชน xxxxxxxxxxxxxxxxxx เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการด าเนินการในกิจการขององค์การสะพานปลา  

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่าน ในการตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของ
xxxxxxxxxxxx ว่ามีสิทธิ์ครอบครองในท่ีดินแปลงใดหรือไม่ และขอส าเนาเอกสารเกี่ยวกับท่ีดิน ท่ีมีค ารับรอง
ส าเนาเอกสาร ได้แก่ ภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน หนังสือสัญญาจ านองท่ีดิน (ถ้ามี) ระวางแผนท่ีของท่ีดิน ราคา
ประเมินของกรมท่ีดิน ท้ังนี้ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การสะพานปลาเป็นผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อ
รับทราบรายละเอียดต่างๆ พร้อมรับเอกสารจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

          (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
      
 
 
 
 

 
ส านักงานบริหารหนี้ 
โทร. ๐-๒๒๑๑-7300 ต่อ 570 
โทรสาร. ๐-๒๒๑๓-๒๗๘๐ 

ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือ

ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
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บรรณานุกรม 

  คูมื่อการบริหารจดัการหนีข้องส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
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