คูมือการใหบริการดานการดำเนินคดีกับผูกูยืมเงิน
ในการดำเนินคดีกับผูกูยืมและผูค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนฯ จะดำเนินคดีภายในวันที่ 5 ของทุก ป
เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนอื่น โดยจะทำการสรุปขอมูลฟองภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแตละปซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินคดี ดังนี้
ขั้นตอน

กองทุนฯ

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน

1.

สรุปรายชื่อผูกูยืมเงิน /ผูค้ำประกันที่จะตองดำเนินการ
ฟองรองดำเนินคดี จากขอมูลของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

-

2.

กองทุนฯ จัดทำขอมูล เตรียมเอกสารการฟองรอง
ดำเนินคดีของผูกยู ืมและผูคำ้ ประกัน เชน สัญญายืมเงิน
ฯลฯ เพื่อประกอบการฟองรองดำเนินคดี

-

3.

กองทุนฯ กำหนดขอบเขตการจางงานดำเนินการฟองรอง
ดำเนินคดี (TOR) และจัดจางสำนักงานทนายความ
ดำเนินการฟองรองดำเนินคดี

-

4.

กองทุนฯ มีหนังสือแจงขอใหชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา
ถึงผูกูยืมและผูค้ำประกันใหชำระหนี้ใหครบถวน หากผู
กูยืมมิไดชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวา
หนังสือฉบับดังกลาวเปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา
และกองทุนฯ มีความจำเปนตองดำเนินคดีกับผูกูยืมและ
ผูค้ำประกันตอศาล

เมื่อผูกูยมื เงินไดรับหนังสือแจงขอใหชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา
สามารถเลือกดำเนินการไดดังนี้
1.ปดบัญชีในคราวเดียว ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือ
2.ชำระหนี้ใหเปนปกติ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือ
โดยสามารถชำระหนีไ้ ดที่

5.

กองทุนฯ คัดกรองผูกูยืมเพื่อฟองรองดำเนินคดีตาม
เงื่อนไขการฟองในแตละป

ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา), ธนาคารอิสลาม (ทุกสาขา)
แอปพลิเคชั่นเปาตัง โดยสามารถตรวจสอบชองทางและ
วิธีการชำระหนีไ้ ดที่
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548321
901
-

ขั้นตอน

กองทุนฯ

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน

6.

กองทุนฯ จะดำเนินการฟองผูกยู ืมเงินและผูค ้ำประกันตอ
ศาลภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกป ตอศาลที่ผูกูยมื
เงินมีภูมลิ ำเนาอยูในเขตศาลโดยเจาพนักงานศาลจะ
นำสงหมายเรียกและสำเนาคำฟองใหแกผูกูยืมและผูค้ำ
ประกัน ดวยวิธีดังตอไปนี้
1. เจาพนักงานศาลจะนำสงหมายเรียกจำเลยและสำเนา
คำฟองใหแกผูกูยืมและผูค้ำประกันตามภูมิลำเนา
(ทะเบียนบาน) ในกรณีทไี่ มพบผูกยู ืมหรือผูค้ำประกัน ณ
ภูมิลำเนา ของบุคคลนั้นๆ หากไดสงใหบุคคลใดที่มีอายุ
เกิน 20 ป ซึ่งอยูหรือทำงานในบานเรือนที่เปนของผูกูยืม
หรือผูค้ำประกัน ใหถือวาไดมีการสงเอกสารถูกตองตาม
กฎหมายแลว
2. การสงโดยวิธีอื่น
2.1 หากไมสามารถนำสงหมายเรียกจำเลยและสำเนาคำ
ฟองใหแกผูกูยืมและผูค้ำประกันได เจาพนักงานศาลจะ
ทำการปดหมายเรียกจำเลยและสำเนาคำฟองไวในที่แล
เห็นไดงาย ณ ภูมลิ ำเนา ของผูกูยมื และผูค้ำประกัน ซึ่ง
จะถือวาผูกูยืมและผูค้ำประกันไดรบั หมายเรียกเมื่อพน
กำหนด 15 วันนับแตวันปดหมาย
2.2 หากไมสามารถนำสงหมายเรียกจำเลยและสำเนาคำ
ฟองใหแกผูกูยืมและผูค้ำประกันได เนื่องจากไมปรากฏที่
อยูตามภูมิลำเนา หรือดวยเหตุอื่นที่ไมสามารถสงหมาย
ดวยวิธีธรรมดาได ศาลจะสั่งใหมีการสงหมายเรียกจำเลย
และสำเนาคำฟองโดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ

1. กรณีผูกูยมื และผูคำ้ ประกันไปศาลเพื่อไกลเกลี่ยผูกยู ืมตอง
ดำเนินการ ดังนี้
- ไปศาลตาม วัน เวลา ที่ศาลนัด เพื่อไกลเกลี่ยและทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความผอนชำระเปนรายเดือน
- ศาลจะมีคำพิพากษาตามยอมตามที่คูความตกลงประนีประนอม
ยอมความกัน
- หากผูกูยืมและ ผูค้ำประกัน ไมสะดวกไปศาลในวันนัด สามารถ
มอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนได
- เมื่อศาลพิพากษาแลวผูกูยืมมีหนาที่ชำระหนี้เปนรายเดือน
ภายในวันที่ 5 ของแตละเดือน ตามที่ศาลสั่ง

7.

2. กรณีผูกูยมื และผูค้ำประกันไมไดไปศาลตามวัน เวลา ที่ศาลนัด
กองทุนฯ จะนำสงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของกับการกูย ืมเงิน
ในการสืบพยาน เพื่อใหศาลมีคำพิพากษาฝายเดียวใหผูกูยมื และผู
ค้ำประกันชำระหนี้เต็มจำนวน
- ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาใหชำระหนี้ ศาลจะออกคำบังคับ
ใหผูกูยืมและผูค ้ำประกันปฏิบัตติ ามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่มีคำพิพากษา กูยืมมีหนาที่ชำระหนี้ตามที่ศาลสั่ง
โดยผูกูสามารถติดตอชำระหนี้ไดที่
ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา), ธนาคารอิสลาม (ทุกสาขา)
และคาทนายความ (ถามี) โดยบัญชีเงินกู กยศ. คาทนายความ
เขาบัญชี 9067 และ กรอ. คาทนายความ เขาบัญชี 92707

ภายหลังจากศาลพิพากษาและพนระยะเวลาที่ตองปฏิบัติ ชำระหนี้ตามคำพิพากษาใหเสร็จสิน้ กอนที่กองทุนฯ จะดำเนินการ
ตามคำบังคับแลวผูกูยมื และผูค้ำประกันไมปฏิบตั ิตามคำ บังคับคดี
บังคับกองทุนฯ ในฐานะเจาหนี้ตามคำพิพากษาจะตอง
ดำเนินการยื่นคำขอตอศาลใหออกหมายบังคับคดี เพื่อ
ยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองตอไป

คูมือการใหบริการดานการบังคับคดีกับผูกูยืมเงิน
ผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันที่ถูกศาลมีคำพิพากษาใหชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือชำระหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความแลว มีหนาที่ชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที ่กำหนด ตามมาตรา 145
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ทั้งนี้ หากผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันผิดนัดชำระหนี้ กองทุนฯ
ในฐานะเจาหนี้ตามคำพิพากษาจำเปนตองดำเนินการสืบทรัพย บังคับคดี โดยการยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิ
เรียกรอง ของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันภายในที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 274 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอน
กองทุนฯ
1. สรุปรายชื่อ
กองทุนฯ ขอขอมูลผูกูยืมเงิน ผูคำ้ ประกัน
ผูกูยืมเงิน
จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผูค้ำประกันที่
จะตองดำเนินการ
บังคับคดี
2. ขอขอมูล
ผูกูยืมเงิน
ผูค้ำประกัน
เพื่อประกอบการ
บังคับคดี
3. จัดจาง
ทนายความ
ดำเนินการ
สืบทรัพย
บังคับคดี
4. ดำเนินการ
สวมสิทธิ
เปนเจาหนี้
ตามคำพิพากษา
5. ออกหมายตั้ง
เจาพนักงาน
บังคับคดี
6. ดำเนินการ
สืบทรัพย และ
ติดตามหนี้

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
-

กองทุนฯ จัดทำหนังสือขอขอมูลของผูกูยืมเงิน
ผูค้ำประกัน กับหนวยงานตางๆ เชน กรมที่ดิน
ธนาคารตางๆ ของสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

-

กองทุนฯ กำหนดขอบเขตการจางงานสืบทรัพย
บังคับคดี (TOR)
และจัดจางสำนักงานทนายความดำเนินการสืบ
ทรัพยบังคับคดี

-

สำนักงานทนายความ ดำเนินการยื่นคำรอง
ขอสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษา
และนำสงหมายแจงใหกับผูกูยืม
และผูค ้ำประกันทราบถึงการเขาสวมสิทธิเปน
เจาหนี้
สำนักงานทนายความยื่นคำรองขอออกหมายตั้ง
เจาพนักงานบังคับคดีตอศาล

ผูกูยืม และผูคำ้ ประกัน ไดรับหมายแจง
การสวมสิทธิแลว แสดงวาทราบถึงการเขาสวมสิทธิ
การเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษา และกองทุนฯ จะดำเนินการบังคับค
ตามคำพิพากษา

สำนักงานทนายความดำเนินตรวจสอบการ
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูกูยมื และผูค้ำประกัน
และ/หรือตรวจสอบการมีสิทธิเรียกรองตางๆ
ของผูกูยืมและผูค้ำประกัน และ/หรือติดตาม
หนี้ใหชำระหนี้ปดบัญชี กอนการบังคับคดี

ผูกูยืม และ/หรือผูคำ้ ประกัน จะตองติดตอชำระหนี้
ปดบัญชีใหเสร็จสิ้น และชำระคาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ (ถา
มี) พรอมทั้งแจงใหกองทุนฯ ทราบ
เพื่อระงับการบังคับคดี โดยการนำสงสำเนาใบเสร็จชำระหนี้ปด บัญ
สำเนาใบเสร็จชำระคาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ
(ถามี) พรอมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพทของผูกูยืม
และ/หรือผูค ้ำประกัน สงใหฝายคดีและบังคับคดี
ผานชองทาง ดังนี้
1. โทรสารหมายเลข 02 016 2667
2. Line@ คดีและบังคับคดี

ขั้นตอน
กองทุนฯ
7. การอายัดทรัพย สำนักงานทนายความดำเนินการอายัดทรัพย
ของผูกูยืมเงินและ/หรือผูค้ำประกัน
1 สำนักงานทนายความดำเนินการยื่นคำ
รองขออายัดสิทธิเรียกรอง ตอเจาพนักงาน
บังคับคดี
2 เจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจงอายัด
เงินเดือนไปยังนายจางของผูกูยืมเงินและ/หรือ
ผูค้ำประกัน และใหนายจางนำสงเงินอายัด
ใหกับเจาพนักงานบังคับคดีเจาของสำนวน
3 เจาพนักงานบังคับคดีไดรับเงินอายัดจาก
นายจางของผูกูยืมเงินและ/หรือผูค ้ำประกัน
แลว จะทำบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน
และแจงใหกองทุนฯ ตรวจรับรองบัญชีแสดง
รายการรับ-จายเงิน
4 กองทุนฯ รับเงินจากสำนักงานบังคับคดี
และนำมาลดหนี้ใหกับผูกูยมื เงิน
และ/ผูค้ำประกัน

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
เมื่อผูกูยมื เงิน และ/หรือผูค้ำประกัน ไดรับแจงจากนายจางวาถูก
หักเงินเดือนเพื่อนำสงเจาพนักงานบังคับคดีในคดีของกองทุนฯ
ในกรณีที่ผูกูยมื มีคาใชจายในการดำรงชีวิตจำนวนมาก และ
ไดรับผลกระทบจากการหักเงินเดือน ผูกูยืมเงิน และ/หรือผูค้ำ
ประกัน สามารถยืน่ คำรองขอลดเงินอายัดตอเจาพนักงานบังคับ
คดี โดยตองแจงเหตุจำเปนในการขอลด พรอมนำสงเอกสาร
ประกอบการเหตุจำเปน
หมายเหตุ ในการขอลดเงินอายัด ขอใหเปนดุลพินิจของเจา
พนักงานบังคับคดี

8. การยึดทรัพย

สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย
ของผูกูยืมเงินและ/หรือผูค้ำประกัน
1 สำนักงานทนายความดำเนินการ
ยื่นคำรองขอตั้งเรื่องยึดทรัพย ณ ที่ทำการ
ตอเจาพนักงานบังคับคดี
2 เจาพนักงานบังคับคดี มีหนังสือแจง
การอายัดที่ดินไปยังสำนักงานที่ดนิ
3 เจาพนักงานบังคับคดี มีหนังสือแจง
การยึดทรัพยใหกับผูถือกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน
(ผูกูยืม และ/หรือผูค้ำประกัน)
และเจาหนี้จำนอง ใหนำสงโฉนดที่ดิน
ใหกับเจาพนักงานบังคับคดี ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับหมาย

9. การประกาศ
ขายทอดตลาด

เจาพนักงานบังคับคดี กำหนดวันขายทอดตลาด
จำนวน 4 นัด และมีการประกาศวันนัดขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน ดังนี้
1. มีหนังสือแจงใหผูมีสวนไดเสีย
ในการบังคับคดีทราบ เชน ผูถือกรรมสิทธิ์
เจาหนี้จำนอง

เมื่อผูกูยมื เงิน และ/หรือผูค้ำประกัน ไดรับหนังสือ
แจงการยึดทรัพย และใหนำสงตนฉบับโฉนดที่ดิน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด จากสำนักงานบังคับคดี
จะตองดำเนินการ ดังนี้
1. นำสงตนฉบับโฉนดทีด่ ินใหกับเจาพนักงาน
บังคับคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ชำระหนี้ปดบัญชี และชำระคาฤชาธรรมเนียมศาล
คาทนายความ (ถามี) พรอมทั้งแจงใหกองทุนฯ ทราบ
เพื่อระงับการบังคับคดี โดยการนำสงสำเนาใบเสร็จชำระหนี้ปด บัญ
สำเนาใบเสร็จชำระคาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ(ถามี)
พรอมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพทของผูกูยืม
และ/หรือผูค ้ำประกัน สงใหฝายคดีและบังคับคดี
ผานชองทาง ดังนี้
2.1 โทรสารหมายเลข 02 016 2667
2.2 Line@ คดีและบังคับคดี
หรือ
3. ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี โดยติดตอทำบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขั้น
บังคับคดี ดังนี้
3.1 สำนักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
3.2 สำนักงานทนายความผูรบั มอบอำนาจ
ผูกูยืมเงิน และ/หรือผูคำ้ ประกัน (ผูถือกรรมสิทธิ์)
ไดรับประกาศขายทอดตลาดทรัพย
จากสำนักงานบังคับคดี จะตองดำเนินการ ดังนี้
1. ชำระหนี้ปดบัญชี และชำระคาฤชาธรรมเนียมศาล
คาทนายความ (ถามี) พรอมทั้งแจงใหกองทุนฯ ทราบ

ขั้นตอน

10. การขาย
ทอดตลาด
11. การรับเงินที่
ไดจากการขาย
ทอดตลาด

กองทุนฯ
2. ประกาศที่สำนักงานบังคับคดี
3. ปดประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพยสิน

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
เพื่อระงับการบังคับคดี โดยการนำสงสำเนาใบเสร็จชำระหนี้ปด บัญ
สำเนาใบเสร็จชำระคาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ(ถามี)
พรอมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพทของผูกูยืม
และ/หรือผูค ้ำประกัน สงใหฝายคดีและบังคับคดี
ผานชองทาง ดังนี้
2.1 โทรสารหมายเลข 02 016 2667
2.2 Line@ คดีและบังคับคดี
หรือ
3. ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี โดยติดตอทำบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขั้น
บังคับคดี ดังนี้
3.1 สำนักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
3.2 สำนักงานทนายความผูรบั มอบอำนาจ
เจาพนักงานบังคับคดี ดำเนินการขายทอดตลาด ผูกูยืมเงิน และ/หรือผูคำ้ ประกัน
ทรัพยสิน
สามารถเขาสูร าคาในการซื้อทรัพยสินได
เจาพนักงานบังคับคดี ทำบัญชีแสดงรายการ
รับ - จายเงิน ที่ไดจากการขายทอดตลาด
และแจงใหกองทุนฯ ตรวจรับรองบัญชีแสดง
รายการรับ-จายเงิน และรับเงินจากสำนักงาน
บังคับคดี นำมาลดหนี้ใหกับผูกูยืมเงิน
และ/ผูค้ำประกัน

อยางไรก็ตาม กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดมีมาตรการชวยเหลือผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันที่ถูกศาล
มีคำพิพากษา โดยคดีอยูระหวางการยึดทรัพย หรือ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย ซึ่งผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันไม
สามารถชำระหนี้ปดบัญชีไดกอนถึงกำหนดขายทอดตลาดทรัพย สามารถดำเนินการติดตอขอไกลเกลี่ยในชั้นบังคับ
คดีได โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นตอนการไกลเกลี่ยและวิธีปฏิบัติของผูกูยืม
ขั้นตอน
1. เมื่อผูกูยืม/ผูคำ้
ประกัน ไดรับหมาย
แจงการยึดทรัพย

กองทุนฯ

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
ผูกูยืมเงิน และ/หรือผูคำ้ ประกันสามารถเลือกดำเนินการ ไ
ดังนี้
1. ปดบัญชีในคราวเดียว โดยสามารถแจงเจาหนาที่
ตรวจสอบยอดหนี้และคาทนายความ (ถามี) และติดตอชำ
หนี้ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และสงหลักฐานการชำร
หนี้ พรอมคาทนายความ ใหฝายคดีและบังคับคดีผาน
ชองทาง
1. โทรสาร 02 016 2667
2. Line@ คดีและบังคับคดี
2. ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี (ผอนชำระหนี้)
1. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (สำนักงานใหญ)
2. สำนักงานทนายความผูรับมอบอำนาจ

ขั้นตอน

กองทุนฯ

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน

2. ตรวจสอบ
เจาหนาที่ฝายคดีและบังคับคดี จะดำเนินการดังนี้
สถานะการยึดทรัพย 1. ตรวจสอบขอมูลเกีย่ วกับการดำเนินคดีของผูม ารับ
และประกาศขาย
บริการ
ทอดตลาด
2. ตรวจสอบสถานการณยดึ ทรัพย การประกาศขาย
ทอดตลาดหรือรายงานผลการขายทอดตลาด ในเว็บไซต
http://asset.led.go.th
ของสำนักงานบังคับคดี (ใชเวลาประมาณ 3 นาที)
3. การจัดทำ
เจาหนาที่จะทำเอกสารในการไกลเกลี่ยในชั้นบังคับคดี
เอกสารไกลเกลี่ย
ใหผูมารับบริการ ดังนี้
ในชั้นบังคับคดี
1.1 บันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี
1.2 หนังสือยินยอมใหดำเนินการแทนการงด
การบังคับคดีชั่วคราว
1.3 หนังสือยินยอมใหดำเนินการแทนการงดการบังคับคดี
ชั่วคราว สำหรับผูถือกรรมสิทธิ์รวม (กรณีทรัพยมผี ูถือกรรม
สิทธิ์รวม)
1.4 รายละเอียดขอปฏิบัติหลังทำไกลเกลี่ย (วิธีปฏิบัติ
หลังทำบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี)
(ใชเวลาประมาณ 5-7 นาที)
4. เจาหนาที่อธิบาย 1. อธิบายรายละเอียดยอดหนี้ การผอนชำระหนี้ตาม
รายละเอียดใหผูกูยมื / เงื่อนไขในบันทึกขอตกลงฯ
ค้ำประกัน ทราบ
2.อธิบายขั้นตอนการติดตอสำนักงานทนายความ
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ย เพื่อดำเนินการไปยื่นคำแถลงขอชะลอการขายทอดตลาด
ชั้นบังคับคดี
ทรัพยที่สำนักงานบังคับคดี พรอมแจงใหผูกูยืม/ผูค้ำ
ประกันทราบวาบันทึกขอตกลงฯ ที่ไดทำกับกองทุนฯ ใน
วันดังกลาว ยังไมมผี ลใหสำนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอนุญาต
ใหชะลอการขายทอดตลาดทรัพย
(ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที)
5. เสนอผูมีอำนาจ เจาหนาที่เสนอผูมีอำนาจลงนามในบันทึกขอตกลง
ลงนามในบันทึกขอ ไกลเกลี่ยฯ (ใชเวลาประมาณ 2 นาที)
ตกลงไกลเกลีย่ ฯ

1.ผูกูติดตอประชาสัมพันธ เพื่อสอบถามการทำไกลเกลี่ย
ชั้นบังคับคดีกรณีถูกยึดทรัพย และแจงหมายเลขบัตร
ประชาชนใหเจาหนาที่ ตรวจสอบขอมูล

6. เจาหนาที่แจง
และนำสงสำเนา
เอกสารการไกล
เกลี่ยชั้นบังคับคดี
ใหสำนักงาน
ทนายความ
7. ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
ดำเนินการผอนชำระ
หนี้ตามบันทึกขอ
ตกลงไกลเกลีย่ ฯ
8. การถอนการยึด
ทรัพยบังคับคดี

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน เตรียมเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อ
ยื่นขอชะลอการขายทอดตลาด

เจาหนาที่จะดำเนินการแจงและนำสงสำเนาบันทึกขอ
ตกลงไกลเกลีย่ ขอพิพาทชั้นบังคับคดี พรอมเอกสารที่
เกี่ยวของใหสำนักงานทนายความที่รับผิดชอบคดีแตละ
สำนักงาน เพื่อติดตอผูกูยืมในการยื่นคำแถลงขอชะลอ
การประกาศขายทอดตลาดทรัพย
(ใชเวลาประมาณ 3-5 นาที)
เจาหนาที่ตรวจสอบการผอนชำระหนี้

2.รอเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล และชี้แจงการชำระหนี้

-

กรณี หากผูกูยืม/ผูคำ้ ประกัน ยินยอมผอนชำระหนี้ตาม
บันทึกขอตกลงฯ ใหลงลายมือชื่อในบันทึกขอตกลงและ
หนังสือยินยอมใหดำเนินการแทนการงดการบังคับคดี
ชั่วคราว

ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน รับเอกสารในการไกลเกลีย่ ชั้น
บังคับคดี

ผอนชำระหนีต้ ามบันทึกขอตกลงไกลเกลีย่ ฯ

เจาหนาที่แจงสำนักงานทนายความเพื่อถอนการยึดทรัพย ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน ปดบัญชีและแจงกองทุนฯ ทราบ
บังคับคดีใหผูกูยมื /ผูค้ำประกัน

ขั้นตอน
9. การขาย
ทอดตลาด

กองทุนฯ
ผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
หากผูกูยืมและ/หรือผูค้ำประกันไมชำระหนี้ใหครบถวน เมื่อผูกูยมื ไมปฏิบัตติ ามบันทึกไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
ถูกตองตามบันทึกไกลเกลีย่ ชั้นบังคับคดี กองทุนฯจะ
กองทุนฯ จะทำการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยดึ ทันที
ดำเนินการขายทรัพยที่ยึดทันที โดยดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อมีการประกาศและขายทรัพย ผูกูยืมและ/หรือผูค้ำ
การขายทอดตลาดทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน
ประกัน อาจเจรจาขอชำระหนี้ปดบัญชีในสวนที่เหลือ
หรือเขาสูร าคาในการซื้อทรัพยที่ขายตามขั้นตอนการ
บังคับคดีได

เหตุขัดของในการขอชะลอการประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพยชั่วคราว

1. กรณีทรัพยที่นำยึดมีผูรับจำนอง ซึ่งผูรับจำนองไมยินยอมใหลูกหนี้ผอนชำระหนี้
กับกองทุนฯ และเจาพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งไมอนุญาตใหงดการบังคับคดีไว
ชั่วคราว
2. กรณีทรัพยที่นำยึดมีผูถือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งผูถือกรรมสิทธิ์รวมยินยอมให
ลูกหนี้ผอนชำระหนี้กับกองทุนฯ และเจาพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งไมอนุญาตให
งดการบังคับคดีไวชั่วคราว
ทั้งนี้ ถากรณีตามขอ 1 และ ขอ 2 เนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดีมคี ำสั่งไม
อนุญาตใหงดการบังคับคดีไวชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้ผอนชำระหนี้ตามบันทึก
ขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีได ดังนั้น ผูกูยืมจึงตองดำเนิน
การชำระหนี้ปด บัญชีกอนที่จะถึงกำหนดการขายทอดตลาดทรัพย

แจงชองทางการติดตอฝายคดีและบังคับคดี สำนักงานทนายความ
4.1 ทางโทรศัพท 02 016 2600 ตอ 550 – 558
4.2 ทาง Fax 02 016 2667
4.3 Line @ กยศ.คดีและบังคับคดี

