คู่มือการบอกเลิกสัญญาและการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาและการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม
ผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ สอดคล้องในการทำงานในปัจจุบัน
1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติเป็นแบบแผนการทำงานร่วมกันที่เป็นขั้นตอน และ
มีความเข้าใจตรงกันในระบบการทำงาน
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงาน “การบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้” ของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระบวนการ
ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ที่ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนฯ จึงมีความ
จำเป็นต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่
กำหนดในคู่มือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำจะดำเนินการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป
3. ความหมายและคำจำกัดความ
ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันที่ถูกดำเนินคดี หมายถึง ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้ 4 ปี หรือ 5 งวดขึ้นไป
ที่กองทุนฯ กำหนด เพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี
การดำเนินคดี หมายถึง การดำเนินการยื่นฟ้องผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันที่ถูกดำเนินคดีต่อศาล เพื่อขอให้
ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้คืนกองทุนฯ
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองทุนฯ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
4.1 คัดกรองผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันที่ไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ ยืมเงินหรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความก่อนฟ้องคดี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่กองทุนฯ กำหนดเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี
4.2 อนุมัติให้บมจ.กรุงไทยหรือนิติบุคคลอื่นฟ้องคดี สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
4.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง) ผู้รับทุน กรอ. และผู้กู้ยืมกลุ่มธนาคารอิสลาม
- คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
- จัดสรรรายชื่อผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันให้กับผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือก
4.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกองทุนฯ
-ผู้ว่าจ้างตรวจเบิกจ่ายค่าจ้าง
-คืนหลักประกันให้ผู้รับจ้าง
4.5 ปรับปรุงหนี้ตามคำพิพากษา
5. กระบวนการจัดทำ

กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) 1. การบอกเลิกสัญญาและการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ กรณีกรุงไทยฟ้องคดี
ลำดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

1

ธนาคารสรุปข้อมูลผูก้ ยู้ ืมที่คา้ งชาระหนี ้

2

กองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3

จัดทารูปแบบหนังสือบอกเลิกสัญญาผูก้ ยู้ ืม
และผูค้ า้ ประกัน

4

ทาบันทึกเสนอ ผจก. ให้ความเห็นชอบ

5

จ้างจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิก
สัญญาให้ผกู้ ยู้ ืมและผูค้ า้ ประกัน

เบือ้ งต้น

รูปแบบหนังสือบอกเลิก

A

รายงานจากธนาคาร

ธนาคาร

ต.ค.

ธนาคารสรุปข้อมูลผู้กู้ยมื ที่ค้างชำระหนี้ 4 ปี หรือ 5 งวด
ขึ้นไป และผู้กู้ยืมที่พ้นระยะเวลาการผ่อนชำระแต่ยังมี
หนี้ค้าง ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด

ข้อมูลผู้กู้เตรียมบอก
เลิกสัญญา

ฝ่ายคดี

พ.ย.-ธ.ค.

กองทุนฯ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น
ไม่เป็นผู้กู้เสียชีวิต ผู้กู้พิการ ผู้กู้ที่ปิดบัญชีหรือผู้กู้ที่ถูก
ดำเนินคดีแล้ว ยกเว้นเป็นกรณีถอนฟ้อง
จัดทำรูปแบบบอกเลิกสัญญาผู้กู้และผูค้ ้ำประกัน กำหนด
TOR เพื่อจ้างจัดพิมพ์หนังสือบอกเลิกสัญญา

TOR การจัดจ้างพิมพ์ ฝ่ายคดี
หนังสือบอกเลิกสัญญา

เสนอผู้จดั การฯ ให้ความเห็นชอบรูปแบบหนังสือบอกเลิก
ขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาโดยกำหนดให้ชำระหนี้
ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี

รูปแบบหนังสือบอก
เลิกสัญญา

ธ.ค.

ธ.ค.

ม.ค. - ก.พ.

ฝ่ายคดี

พิมพ์หนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาและจัดส่งผู้ หนังสือบอกเลิกสัญญา โรงพิมพ์
กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
ถึงผูก้ ู้และผู้ค้ำประกัน

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการส่ง
จดหมาย

ฝ่ายคดี

ม.ค. - ก.พ.

โรงพิมพ์ จัดทำรายงานผลการส่งจดหมายมายังกองทุนฯ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเงือ่ นไขการเบิกค่าใช้จ่าย

บันทึกถึง ฝอพ. ขอให้
เบิกค่าจ้าง

ฝ่ายคดี

ม.ค. - ก.พ.

ฝคด. พิจารณาข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิก
ค่าจ้าง ดำเนินการส่งเรื่องถึง ฝอพ.

มี.ค.

ฝอพ. ทำบันทึกเบิกจ่ายค่าจ้างเสนอผู้จัดการฯ และ ฝบช
และ ฝกง.ดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง

บันทึกขอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง

ฝ่ายอำนวยการและ
พัสดุ/ฝ่ายบัญชี/ฝ่าย
การเงิน

ธนาคารสรุปข้อมูลผู้กู้ยมื ที่จะถูกดำเนินคดี

รายงานจากธนาคาร

ธนาคาร

ฝคด. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น และขอ
อนุมัติผู้จดั การฯ ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กยู้ ืม
และผูค้ ้ำประกัน
ผู้จัดการฯ อนุมัติฟ้อง

บันทึกขออนุมัติ
ฝ่ายคดี
ดำเนินการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี
อนุมัติให้ดำเนินการ
ผูจ้ ัดการกองทุนฯ
ฟ้องร้องดำเนินคดี และ
ลงนามหนังสือถึง
ธนาคาร

A

6

โรงพิมพ์รายงานผลการส่งจดหมาย ให้
กองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข
การจ้าง

7

8

พิจารณา/ถูกต้อง

ฝอพ. ทาเรื่องจ่ายค่าจ้างเสนอผูจ้ ดั การ

9

ธนาคารสรุปข้อมูลผูก้ เู้ พื่อฟ้องร้องดาเนินคดี

10

ฝคด.ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น และขออนุมตั ิ

11

ผูจ้ ดั การฟ้องร้องดาเนินคดีกบั ผูก้ ยู้ ืมและผูค้ า้ ฯ

พิจารณา/อนุมตั ิ

B

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

ลำดับ

12

ผังกระบวนการ

ธนาคารยื่นฟ้องต่อศาล ตามกระบวนการ
ของศาล

ระยะเวลา

มิ.ย.- ก.ค.

รายละเอียดงาน

ธนาคารยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับผูก้ ู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
ภายในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี
ฝ่ ายคดี.

การ
สืบ
ทรัพย์
บังคับ
คดี
ลาดับ
ผัง
กระบ
วนกา
ร
ระยะเ
วลา
C

รายล
ะเอีย
ดงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

คำฟ้อง

ผู้รับผิดชอบ

ธนาคาร/ศาล/ผู้กู้ยมื
และผูค้ ้ำประกัน

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ

C

13

14

15
16

ธนาคารรายงานผลการดาเนินคดี พร้อม
ปรับปรุงยอดหนีใ้ ห้เป็ นไปตามคาพิพากษา
และขอเบิกค่าจ้าง
ฝคด. ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข
การเบิกค่าจ้าง

พิจารณา/ถูกต้อง

ส.ค. - ธ.ค.

ส.ค. - ธ.ค.

รายงานข้อมูลจาก
ธนาคาร

ฝ่ายคดี

ฝคด. พิจารณาข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิก
ค่าจ้าง

รายงานข้อมูลจาก
ธนาคาร

ฝ่ายคดี

ทำบันทึกเสนอผู้จดั การฯ เพื่ออนุมัติจ่ายค่าจ้าง

บันทึกเสนอผู้จดั การฯ
ขออนุมัติจ่ายค่าจ้าง

ฝ่ายคดี

ผู้จัดการอนุมัติจา่ ยค่าจ้าง

ผู้จัดการฯ อนุมัติการ
เบิกจ่าย

ผู้จัดการกองทุนฯ

ฝคด. ส่งอนุมัติให้ ฝบช , และ ฝกง.ดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าจ้าง

บันทึกขอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง

ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน

ส.ค. - ธ.ค.

17
พิจารณา/อนุมตั ิ

18

ฝคด. ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขการเบิกค่าจ้าง
ส.ค. - ธ.ค.

ฝคด. ทาบันทึกเสนอผูจ้ ดั การกองทุนฯ
อนุมตั ิจ่ายค่าจ้าง

ธนาคารรายงานผลการดำเนินคดีพร้อมปรับปรุงยอดหนี้ให้ สัญญาประนีประนอม ธนาคาร
เป็นไปตามคำพิพากษา และขอเบิกค่าจ้างตามเงื่อนไข
ยอมความ,คำพิพากษา

ฝคด. ส่งเรื่องให้ ฝงบ.จ่ายค่าจ้าง

จบ

ส.ค. - ธ.ค.

ส.ค. - ธ.ค.

กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) 2. การบอกเลิกสัญญาและการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ กรณีกองทุนฯ ฟ้องคดี
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ต.ค.

ธนาคารสรุปข้อมูลผู้กู้ยมื ที่ค้างชำระหนี้ 4 ปี หรือ 5 งวด
ขึ้นไป และผู้กู้ยืมที่พ้นระยะเวลาการผ่อนชำระแต่ยังมีหนี้
ค้าง ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

1

ธนาคารสรุปข้อมูลผูก้ ยู้ ืมที่คา้ งชาระหนี ้

2

กองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3

จัดทารูปแบบหนังสือบอกเลิกสัญญาผูก้ ยู้ ืม

4

ทาบันทึกเสนอ ผจก. ให้ความเห็นชอบ

5

จ้างจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิก

เบือ้ งต้น

และผูค้ า้ ประกัน

รูปแบบหนังสือบอกเลิก

สัญญาให้ผกู้ ยู้ ืมและผูค้ า้ ประกัน

A

พ.ย.-ธ.ค.

ธ.ค.

ธ.ค.

ม.ค. - ก.พ.

รายงานจากธนาคาร

ธนาคาร

กองทุนฯ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ไม่ ข้อมูลผู้กู้เตรียมบอก
เป็นผู้กู้เสียชีวิต ผู้กู้พิการ ผู้กู้ที่ปดิ บัญชีหรือผู้กู้ที่ถูก
เลิกสัญญา
ดำเนินคดีแล้ว ยกเว้นเป็นกรณีถอนฟ้อง

ฝ่ายคดี

จัดทำรูปแบบบอกเลิกสัญญาผู้กู้และผูค้ ้ำประกัน กำหนด
TOR เพื่อจ้างจัดพิมพ์หนังสือบอกเลิกสัญญา

TOR การจัดจ้างพิมพ์ ฝ่ายคดี
หนังสือบอกเลิกสัญญา

เสนอผู้จดั การฯ ให้ความเห็นชอบรูปแบบหนังสือบอกเลิก
ขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาโดยกำหนดให้ชำระหนี้
ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี

รูปแบบหนังสือบอก
เลิกสัญญา

ฝ่ายคดี

พิมพ์หนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาและจัดส่งผู้ หนังสือบอกเลิกสัญญา โรงพิมพ์
กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
ถึงผูก้ ู้และผู้ค้ำประกัน

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการส่ง
จดหมาย

ฝ่ายคดี

ม.ค. - ก.พ.

โรงพิมพ์ จัดทำรายงานผลการส่งจดหมายมายังกองทุนฯ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเงือ่ นไขการเบิกค่าใช้จ่าย

บันทึกถึง ฝอพ. ขอให้
เบิกค่าจ้าง

ฝ่ายคดี

ม.ค. - ก.พ.

ฝคด. พิจารณาข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิก
ค่าจ้าง ดำเนินการส่งเรื่องถึง ฝอพ.

มี.ค.

ฝอพ. ทำบันทึกเบิกจ่ายค่าจ้างเสนอผู้จัดการฯ และ ฝบช
และ ฝกง.ดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง

บันทึกขอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง

ฝ่ายอำนวยการและ
พัสดุ/ฝ่ายบัญชี/ฝ่าย
การเงิน

รายงานจากธนาคาร/
บันทึกอนุมัติหลักการ

ธนาคาร/ฝ่ายคดี

เม.ย.

ธนาคารสรุปข้อมูลผู้กู้ยมื ที่จะถูกดำเนินคดี/ฝคด.อนุมัติ
หลักการจัดจ้างฟ้องคดี
ฝคด. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น และขอ
อนุมัติผู้จดั การฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง tor และจัดทำ
tor
ฝคด.ขอให้ฝา่ ยพัสดุจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อ
ดำเนินคดี

บันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และ
tor
บันทึกขอจัดจ้าง/
บันทึกอนุมัติให้จัดจ้าง
ฟ้องร้องดำเนินคดี

ฝ่ายคดี

A

6

โรงพิมพ์รายงานผลการส่งจดหมาย ให้
กองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข
การจ้าง

7

8

พิจารณา/ถูกต้อง

ฝอพ. ทาเรื่องจ่ายค่าจ้างเสนอผูจ้ ดั การ

9

ธนาคารสรุปข้อมูลผูก้ เู้ พื่อฟ้องร้องดาเนินคดี

10

ฝคด.ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น และขออนุมตั ิ

11

ผูจ้ ดั การฟ้องร้องดาเนินคดีกบั ผูก้ ยู้ ืมและผูค้ า้ ฯ

พิจารณา/อนุมตั ิ

B

พ.ค.

พ.ค.

ฝ่ายอำนวยการและ
พัสดุ/ผู้จัดการกองทุนฯ

ลำดับ

12

ผังกระบวนการ

สานักงานทนายความยื่นฟ้องต่อศาล
ตามกระบวนการของศาล

สานักงานทนายความ

ทนายความ
ลาดั
บ ผัง
ทรัพย์
กระบวนการ
บังคับ
ระยะเ
คดี
วลา
รายละ
เอีลยาดั
ดงาน
บ
เอกสา
รทีเ่ กีผั่ยงวข้อง
ผู้รับผิ
กระบว
ดชอบ
นการ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

สำนักงานทนายความยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมและผู้ คำฟ้อง
ค้ำประกัน ภายในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี

การ
สืบ
ทรัพย์
บังคับ
คดี

สานักงาน

รายละเ
อียด
งาน

มิ.ย.- ก.ค.

รายละเอียดงาน

ฝ่ ายคดี.

การ
สืบทรัพย์บังคับ
คดี

ระยะเว
ลา

ระยะเวลา

ลาดับ
ผัง
กระบ
วนกา
ร
ระยะเ
วลา
C

รายล
ะเอีย
ดงาน

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานทนายความ/
ศาล/ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำ
ประกัน

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ

C

13

14

15
16

ธนาคารรายงานผลการดาเนินคดี พร้อม
ปรับปรุงยอดหนีใ้ ห้เป็ นไปตามคาพิพากษา
และขอเบิกค่าจ้าง
ฝคด. ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข
การเบิกค่าจ้าง

พิจารณา/ถูกต้อง

ส.ค. - ธ.ค.

ส.ค. - ธ.ค.

รายงานข้อมูลจาก
ธนาคาร

ฝ่ายคดี

ฝคด. พิจารณาข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิก
ค่าจ้าง

รายงานข้อมูลจาก
ธนาคาร

ฝ่ายคดี

ทำบันทึกเสนอผู้จดั การฯ เพื่ออนุมัติจ่ายค่าจ้าง

บันทึกเสนอผู้จดั การฯ
ขออนุมัติจ่ายค่าจ้าง

ฝ่ายคดี

ผู้จัดการอนุมัติจา่ ยค่าจ้าง

ผู้จัดการฯ อนุมัติการ
เบิกจ่าย

ผู้จัดการกองทุนฯ

ฝคด. ส่งอนุมัติให้ ฝบช , และ ฝกง.ดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าจ้าง

บันทึกขอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง

ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน

ส.ค. - ธ.ค.

17
พิจารณา/อนุมตั ิ

18

ฝคด. ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขการเบิกค่าจ้าง
ส.ค. - ธ.ค.

ฝคด. ทาบันทึกเสนอผูจ้ ดั การกองทุนฯ
อนุมตั ิจ่ายค่าจ้าง

ธนาคารรายงานผลการดำเนินคดีพร้อมปรับปรุงยอดหนี้ให้ สัญญาประนีประนอม ธนาคาร
เป็นไปตามคำพิพากษา และขอเบิกค่าจ้างตามเงื่อนไข
ยอมความ,คำพิพากษา

ฝคด. ส่งเรื่องให้ ฝกง.จ่ายค่าจ้าง

จบ

ส.ค. - ธ.ค.

ส.ค. - ธ.ค.

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายคดี กำหนดขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาและการฟ้องร้องดำเนินคดี ไว้ดังนี้
1. การบอกเลิกสัญญาและการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้
1.1 ธนาคารกรุงไทย สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ประจำปี ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด
1.2 กองทุนฯ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้กู้เพื่อเตรียมบอกเลิกสัญญา
1.3 ฝ่ายคดี จัดทำรูปแบบ TOR จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกเลิกสัญญา
1.4 จัดทำบันทึกเสนอผู้จัดการกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบรูปแบบหนังสือบอกเลิกสัญญา
1.5 ส่งรูปแบบหนังสือบอกเลิกสัญญาให้โรงพิมพ์ที่จัดจ้าง พิมพ์หนังสือและจัดส่งให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
1.6 โรงพิมพ์จัดทำรายงานผลการส่งหนังสือให้กับผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เพื่อกองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่าย
1.7 ฝ่ ายคดี พิจารณาข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกค่ าจ้าง ดำเนินการทำหนังสือส่งเรื่องถึ ง
ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
1.8 ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ ทำบันทึกเบิกจ่ายค่าจ้างเสนอผู้จัดการกองทุนฯ อนุมัติ และส่งฝ่ายบัญชี และ
ฝ่ายการเงิน ดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง
1.9 หลังจากส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ธนาคารกรุงไทย สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมที่จะถูกดำเนินคดี
1.10 ฝ่ายคดี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น
1.10.1 ขออนุมัติผู้จัดการฯ ให้ธนาคารดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีสำหรับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน (กยศ.)
1.10.2 ขออนุมัติหลักการจ้างฟ้องคดี /แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง tor/จัดทำ tor /บันทึกแจ้งพัสดุ
ให้จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง) ผู้รับทุน กรอ. และผู้กู้ยืม
กลุ่มธนาคารอิสลาม /พัสดุจัดจ้างฟ้องคดี
1.11 ธนาคารกรุงไทยหรือสำนักงานทนายความทำการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้และผู้ประกันภายในวันที่
5 ก.ค. ของทุกปี
1.12 ธนาคารกรุงไทยหรือสำนักงานทนายความรายงานผลการดำเนินคดีพร้อมกับปรับปรุงยอดหนี้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษา และขอเบิกค่าจ้าง
1.13 ฝ่ายคดี ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขการเบิกค่าจ้าง ทำบันทึกเสนอผู้จัดการฯ อนุมัติจ่ายค่าจ้าง
และส่งฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง
7. เอกสารอ้างอิง
กระบวนการปฏิบัติงานหลัก : การดำเนินคดี
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. ช่องทางการติดต่อ
การดำเนินคดี เบอร์ต่อ 562
E-mail: laddawant@studentloan.or.th
หรือ เบอร์ต่อ 580
E-mail: pavineed@studentloan.or.th

