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คูมือการปฏิบัติงาน
การผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุนของฝายบริหารหนี้ 1
ใหทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุนของฝายบริหารหนี้ 1
ไดเขาใจในกระบวนการทำงานและสามารถนำไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน “การผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน” ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ฉบั บ นี้ จ ะครอบคลุ ม เนื้ อ หาการดำเนิ น งานเพื่ อ ให บริ ก ารแก ป ระชาชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สรางเสริมความรูความเขาใจใหเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความหมายและคำจำกัดความ
3.1 การผอนผัน การชำระเงิน คืนกองทุน หมายถึง การใหผูกูยืมเงินชำระเงิน คืนกองทุน
แตกตางไปจากจำนวน ระยะเวลา หรือวิธีการที่กำหนดไวในระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา วาดว ยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหเงิน กูยืม เพื่อ การศึก ษาและ
การชำระเงินคืนกองทุน
3.2 ผูไมมีรายได หมายถึง ผูที่ไมมีงานทำ ผูที่ไมไดทำงาน ผูที่ไมไดรับเงินเดือนจากสาเหตุตา งๆ
3.3 ผูมีรายไดไมเกิน 8,008 บาทตอเดือน หมายถึง ผูที่มีรายไดเฉลี่ยหรือไดรับเงินเดือนไมเกิน
เดือนละ 8,008 บาท
3.4 ผูประสบภัยพิบัติ หมายถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ
3.5 ผูมีรายไดถดถอย หมายถึง ผูที่ไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวล
รัษฎากร หักภาษี ณ ที่จาย หักเงินเขากองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
กฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการ
ประกัน สัง คม เมื่อหักจำนวนเงิน งวดที่ครบกำหนดชำระคืน กองทุน ในปนั้น มาเฉลี่ย เปน รายเดื อ น
แลวมีเงินเหลือไมเกิน 2,500 บาท
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3.6 ผูที่มีความจำเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัว หมายถึง ผูที่มีรายไดคงเหลือหลังจากการ
หักคาใชจายที่ใชดูแลบุคคลในครอบครัวแลวเหลือไมเกิน 8,008 บาทตอเดือนซึ่งคาใชจายที่ตองใชดูแล
บุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวย หรือพิการใหคดิ ในอัตรารายละ 2,500 บาท/เดือน
3.7 บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร โดยชอบดวยกฏหมาย

4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบงานการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
1. เจ า หน า ที ่ ง านลดหย อ นหนี ้ มี ห น า ที ่ ร ั บ เรื ่ อ งคำขอผ อ นผั น การชำระเงิ น คื น กองทุน
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู กู ยื ม เงิ น ประสานงานกั บ ผู กู ยื ม เงิ น /ผู ดู แ ล และหน ว ยงานภายนอก
บัน ทึกคำขอตามประเภทคำขอตางๆ ในระบบ จัดทำบันทึกนำเสนอขออนุมัติ/ไมอนุมัติการขอผอนผัน
การชำระเงินคืนกองทุนจากผูมีอำนาจอนุมัติ
2. แจงผลการพิจารณาและปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เพื่อผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน
3. ผูจัดการกองทุนมีหนาที่พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ ผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน

5. กระบวนการจัดทำ

กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน รายละเอียดตามแนบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 ตรวจสอบขอมูลบัญชีเงินกูของผูกูยืมเงินที่ขอผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน วาตองเปน
บัญชีที่ครบกำหนดชำระหนี้และไมเปนผูผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน
6.2 ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ วาครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนฯ
กำหนดหรือไม หากเอกสารไมครบถวนกองทุนฯ มีหนังสือแจงขอเอกสารเพิ่มเติม
6.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน วาครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนฯ
กำหนดหรือไม หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ กองทุนฯ มีหนังสือแจงผลการไมอนุมัติใหผูกูยืมเงินทราบ
6.4 กรณีคุณสมบัติของผูกูยืมเงินครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด
เมื่อตรวจสอบแลว นำขอมูลเขาระบบบริหารหนี้ (DMS) และตรวจสอบเกณฑวาผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ
แลวจัดทำบันทึกนำเสนอขออนุมัติการขอผอนผันการชำระเงินคืนกองทุนตอผูมีอำนาจอนุมัติ
6.5 กรณี ข อผอนผั น รายไดถ ดถอย หรื อ ดู แ ลบุค คลในครอบครัว แจ ง ให ผู กู ยืม เงินทราบ
เพื่อนัดมาลงนามในบันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงิน พรอมผูค้ำประกัน (เดิม) ทุกคน
6.6 ปรับปรุงบัญชีเงินกูตามเงื่อนไขที่กำหนด และตรวจสอบผลการปรับปรุงบัญชีเงินกู
6.7 จัด พิมพห นัง สือแจง ผลการอนุมัติใหผูกูยืม เงินทราบ พรอมตารางการผอนชำระใหม
เมื่อครบกำหนดการขอผอนผันกรณีไมมีรายได รายไดไมเกิน 8,008 บาทตอเดือน ประสบภัยพิบัติ และ
ตารางผอนชำระเปนรายเดือน กรณีรายไดถดถอย ดูแลบุคคลในครอบครัว

7. เอกสารอางอิง

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหยอนหนี้ หรือระงับการเรียกใหชำระหนี้ พ.ศ. 2561
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการผอนผันการชำระเงินคืน
กองทุน กรณีเปนผูไมมีรายได หรือเปนผูมีรายไดไมเกินแปดพันแปดบาทตอเดือน
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาความเสียหายของ
ทรัพยสินอยางรุนแรง กรณีเปนผูประสบภัยพิบัติ หรือการเปนผูมีรายไดถดถอย หรือมีความจำเปนตอง
ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวยหรือพิการ เพื่อขอผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน

8. แบบฟอรมที่ใช

- แบบคำขอ/แบบรายงานการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ./กรอ. 202/62)
- หนังสือรับรองผูกูยืมเงิน (กยศ./กรอ. 203/62)
- บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงิน (กรณีเปนผูมีรายไดถดถอย และดูแลบุคคลในครอบครัว)

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 2600 ตอ 563

7

คูมือการปฏิบัติงาน
การระงับการเรียกใหชำระหนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการระงับการเรียกใหชำระหนีข้ องฝายบริหารหนี้ 1
ใหทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการระงับการเรียกใหชำระหนี้ของฝายบริหารหนี้ 1 ไดเขาใจ
ในกระบวนการทำงานและสามารถนำไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน “การระงับการเรียกใหชำระหนี้” ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับนี้จะครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินงานเพื่อใหบริการแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน สรางเสริมความรูความเขาใจใหเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความหมายและคำจำกัดความ
การระงับการเรียกใหชำระหนี้ หมายถึง การที่กองทุนไมใชสิทธิเรียกรองใหผูกูยืมเงินชำระเงิน
คืนกองทุนในชวงระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเริ่มชำระเงิน
คื น กองทุ น โดยระยะเวลาที่ ร ะงั บ การเรี ย กให ช ำระหนี้ ไ ม นั บ รวมเข า ในระยะเวลาการชำระหนี้
ของผูกูยืมเงินรายนั้น มี 5 กรณี ดังนี้
1. ผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ หมายถึง ผูกูยืมเงินที่มีความพิการตามประเภทความพิการ
ไดแก ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปญญา ความพิการ
ทางการเรียนรู ความพิการทางออทิสติก
2. ผูกูยืมเงินที่เปนโรคติดตอรายแรง หมายถึง ผูกูยืมเงินที่เปนกาฬโรค ไขทรพิษ ไขเลือดออก
ไครเมียนคองโก ไขเวสตไนล ไขเหลือง โรคไขลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห โรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก
โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซารส
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอรส วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก โรคเอดส
3. ผูกูยืมเงินที่เปนโรคเรื้อรัง หมายถึง ผูกูยืมเงินที่เปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย โรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดทาย โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร โรคเยื่อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง โรคหลอดเลือดสมองแตกและอุดตัน โรคตับวายระยะสุดทาย
4. ผูกูยืมเงินที่ไดรับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกตลอดชีวิต
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5. ผูกูยืมเงินเปนผูที่ศาลไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดและกองทุนไดดำเนินการยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ในคดีลมละลายแลว

4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบงานการระงับการเรียกใหชำระหนี้ ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
1. เจาหนาที่งานลดหยอนหนี้ มีหนาที่รับเรื่องคำขอการระงับเรียกใหชำระหนี้ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูกูยืมเงิน ประสานงานกับผูกูยืมเงิน/ผูดูแล และหนวยงานภายนอก บันทึกคำขอตาม
ประเภทคำขอตางๆในระบบ จัดทำบันทึกนำเสนอขออนุมัติ/ไมอนุมัติ การระงับการเรียกใหชำระหนีจ้ าก
ผูมีอำนาจอนุมัติ
2. แจงผลการพิจารณาและปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เพื่อระงับการเรียกใหชำระหนี้
3. ผูจัดการกองทุนมีหนาที่พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติการระงับการเรียกใหชำระหนี้

5. กระบวนการจัดทำ

5.1 กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การระงับการเรียกใหชำระหนี้ รายละเอียดตามแนบ
5.2 กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การรายงานสถานภาพของผูไดรับอนุมัติการระงับ
การเรียกใหชำระหนี้ รายละเอียดตามแนบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 รับเรื่องคำขอการระงับการเรียกใหชำระหนี้
6.2 ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ วาครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนฯ
กำหนดหรือไม หากเอกสารไมครบถวน กองทุนมีหนังสือแจงขอเอกสารเพิ่มเติม
6.3 ตรวจสอบขอมูลบัญชีเงินกูของผูกูยืมเงินทุกบัญชีเงินกู และบันทึกขอมูลรายละเอียด
คำขอของผูกูยืมเงินตามประเภทคำขอในระบบบริหารหนี้ (DMS)
6.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน วาครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนฯ
กำหนดหรือไม หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ กองทุนมีหนังสือแจงผลการไมอนุมัติใหผูกูยืมเงินทราบ
6.5 กรณีคุณสมบัติของผูกูยืมเงินครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนฯ จัดทำ
บันทึกนำเสนอขออนุมติการระงับการเรียกใหชำระหนีต้ อผูมีอำนาจอนุมัติ
6.6 ปรับปรุงทุกบัญชีเงินกูของผูกูยืมเงินที่ไดรับอนุมัติ พรอมทั้งหยุดคำนวณดอกเบี้ยและ
เบี้ยปรับ ณ วันที่ผูกูยืมเงินไดรับอนุมตั ิ และตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินกูที่ไดรับอนุมตั ิการระงับ
การเรียกใหชำระหนี้
6.7 กองทุนมีหนังสือแจงผลการอนุมัติใหผูกูยืมเงินทราบ
6.8 ตรวจสอบข อ มู ล ในรายงานของผู ที่ ครบกำหนดระยะเวลาที่ ต อ งรายงานสถานภาพ
ตามเงื่อนไขที่ผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติการระงับการเรียกใหชำระหนี้ ไดแก เมื่อบัตรผูพิการหมดอายุ /
ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปของผูเปนโรคเรื้อรังหรือโรคติดตอรายแรง / ครบกำหนดระยะเวลา 5 ป
ของผูที่ไดรับโทษจำคุกตลอดชีวิต
6.9 กองทุนมีหนังสือแจงผูกูยืมเงิน-ผูดแู ลใหสงเอกสารที่เกี่ยวของเชนเดียวกับการยื่นขออนุมตั ิ
ครั้งแรก
6.10 ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ วาครบถว นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กองทุนกำหนดหรือไม หากเอกสารไมครบถวน กองทุนมีหนังสือแจงขอเอกสารเพิ่มเติม
6.11 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน วาครบถวนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ
กำหนดหรือไม หากเปนไปตามหลักเกณฑ จัดทำบันทึกนำเสนอขออนุมัติการระงับการเรียกใหชำระหนี้
ตอผูมีอำนาจอนุมัติ
6.12 ปรับปรุงวันที่หมดอายุของบัตรประจำตัวผูพิการ/วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการรายงาน
สถานภาพครั้งตอไป
6.13 กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑ จัดทำบันทึกนำเสนอขออนุมัติยกเลิกการระงับการเรียก
ใหชำระหนี้ตอผูมีอำนาจอนุมัติ
6.14 ปรับปรุงสถานะผูกูยืมเงินเปน “ปกติ” เริ่มคำนวณดอกเบี้ย/เบี้ยปรับ ถัดจากวันที่อนุมัติ
เริ่มงวดการชำระใหมโดยใหนับตอจากงวดการชำระกอนไดรับอนุมัติการระงับการเรียกใหชำระหนี้
ตามตารางการชำระหนี้เดิม (ทุกบัญชี) และตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินกู
6.15 กองทุนมีหนังสือแจงผลการระงับและไมระงับการเรียกใหชำระหนี้ใหผูกูยืมเงินทราบ
พรอมรายละเอียดการชำระหนี้
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7. เอกสารอางอิง

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหยอนหนี้ หรือระงับการเรียกใหชำระหนี้ พ.ศ. 2561
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณากรณีเปนผูพิการหรือ
ทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได เปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการ
เดนชัดหรือรุนแรงจนไมสามารถประกอบการงานได เพื่อขอระงับการเรียกใหชำระหนี้
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณากรณีเปนผูที่ไดรับโทษ
ตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกตลอดชีวิต เปนผูที่ศาลไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และกองทุน
ไดดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีลมละลายแลว เพื่อขอระงับการเรียกใหชำระหนี้

8. แบบฟอรมที่ใช

- แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกใหชำระหนี้ กรณีเปนผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ
เปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงจนไมสามารถประกอบการงานได
(กยศ./กรอ. 207-1)
- แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกใหชำระหนี้ กรณีผูกูยืมเงินไดรับโทษตามคำพิพากษา
ถึงที่สุดใหจำคุกตลอดชีวิต ผูกูยืมเงินที่มีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และกองทุนไดดำเนินการยื่นคำขอ
รับชำระหนี้ในคดีลมละลายแลว (กยศ./กรอ. 207-2)
- หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผูกูยืมเงิน (กยศ./กรอ. 208)
- แบบประเมินความพิการทางจิต (เฉพาะผูกูยืมเงินที่มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม)

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 2600 ตอ 566
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คูมือการปฏิบัติงาน
การระงับหนี้ กรณีผูกูยืมเงินเสียชีวิต
1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการระงับหนี้ กรณีผูกูยืมเงินเสียชีวิตของฝายบริหารหนี้ 1
ใหทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการระงับหนี้ กรณีผูกูยืมเงินเสียชีวิตของฝายบริหารหนี้ 1
ไดเขาใจในกระบวนการทำงานและสามารถนำไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ขอบเขต

คูมือการปฏิบัติงาน “การระงับหนี้ กรณีผูกูยืมเงินเสียชีวิต” ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ฉบั บ นี้ จ ะครอบคลุ ม เนื้ อ หาการดำเนิ น งานเพื่ อ ให บริ ก ารแก ป ระชาชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สรางเสริมความรูความเขาใจใหเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความหมายและคำจำกัดความ

3.1 การระงับหนี้ หมายถึง ความเปนหนี้ไดสิ้นสุดลงหรือไดถูกระงับลง
3.2 เงินโอนหลังตาย หมายถึง เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ไดแก คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา คาครองชีพ ที่กองทุนไดโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสถานศึกษา หรือ ของผูกูยืมเงิน
ภายหลังวันที่ผูกูยืมเงินเสียชีวิต
3.3 ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม หมายถึง สถาบันการเงินที่กองทุนจัดจางใหดูแล จัดการ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

4. หนาที่และความรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบงานการระงับหนี้ กรณีผูกูยืมเงินเสียชีวิต ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
1. เจ า หน า ที่ ง านลดหย อ นหนี้ มี ห น า ที่ รั บ เรื่ อ งการเสี ย ชี วิ ต ตรวจสอบการเสี ย ชี วิ ต กับ
กรมการปกครอง
2. ผูบริห ารและจัด การเงิน ใหกูยืม มีห นาที่ รับเรื่องการเสียชีวิต ตรวจสอบการเสียชีวิต
กับกรมการปกครอง ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เพื่อการระงับหนี้

5. กระบวนการจัดทำการระงับหนี้ กรณีผูกูยืมเงินเสียชีวิต

โดยมีกระบวนการทำงาน (WORKFLOW) รายละเอียดตามแนบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 บันทึกขอมูลผูกูยืมเงินที่เสียชีวิตเขาระบบ เพื่อหยุดการโอนเงิน / หยุดการคำนวณดอกเบี้ย
และเบี้ยปรับ
6.2 ตรวจสอบการโอนเงินหลังเสียชีวิต (มีเงินโอนหลังวันที่เสียชีวิต) หากมีเงินโอนหลังเสียชีวิต
จะแจงใหสาขาระงับการเบิก-ถอนเงินในบัญชีของผูกูยืมเงินและหักกลบเงินคืนกองทุนกอน
6.3 ปรับปรุงยอดหนี้เงินกูยืมกอนเสียชีวิตออกจากบัญชีลูกหนี้ หากมีเงินโอนหลังเสียชีวิต
ที่ตองติดตามทวงถาม จะตองคางหนี้ไวในระบบ (ยอดหนี้คงเหลือ (เงินตน+ดอกเบี้ย+เบี้ยปรับ) ณ
วันที่กำหนดสถานะตาย หรือ สาบสูญ – ยอดเงินโอนหลังเสียชีวิตที่ตองติดตาม)
6.4 จัด ทำรายงานขอมูลผูกูยืมเงิน เสียชีว ิต ที่ร ะงับหนี้ในแตละเดือน โดยประกอบดว ย
รายละเอียดลูกหนี้รายตัว โดยแยกรายละเอียดยอดเงินโอนกอน/หลังเสียชีวิต เพื่อสงใหกองทุน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
6.5 ตรวจทานความถูกตองของรายงานสรุปขอมูลผูกูตายของธนาคาร หากไมถูกตองจะแจงให
ธนาคารแกไข เมื่อถูกตองแลวจะรายงานผลการระงับหนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อทราบ ทุก 3-6 เดือน ภายในเดือนถัดไป นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานสรุปขอมูลผูกูยืมเงิน
เสียชีวิตจากธนาคารครบถวน แลวสงรายงานรายละเอียดการระงับหนี้กอนเสียชีวิตใหฝายบัญชี
เพื่อบันทึกบัญชี
6.6 ติดตามทวงถามเงินโอนหลังเสียชีวิต (คาเลาเรียน/คาครองชีพ) ทั้งจากสถานศึกษา หรือ
ทายาท/ผูปกครอง

7. เอกสารอางอิง

มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

8. แบบฟอรมที่ใช

สำเนาใบมรณบัตร

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 2600 ตอ 564
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คูมือการปฏิบัติงานการตอบหนังสือและขอรองเรียน

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการตอบหนังสือและขอรองเรียนของฝายบริหารหนี้ 1
ให ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการดำเนิ น การและเป น มาตรฐานเดี ย วกั น ในการปฏิ บั ติงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตอบหนังสือและขอรองเรียนของฝายบริหารหนี้ 1 ไดเขาใจ
ในกระบวนการทำงานและสามารถนำไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน “การตอบหนังสือและขอรองเรียน” ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ฉบั บ นี้ จ ะครอบคลุ มเนื้ อ หาการดำเนิน งานเพื่ อ ให บ ริ การแกผู กู ยื ม เงิ น ผูค้ำประกัน หนวยงาน
ภายในกองทุน หนวยงานภายนอกกองทุนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สรางเสริมความรูความเขาใจใหเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความหมายและคำจำกัดความ
ผูกูยืมเงิน หมายถึง ผูกูยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. รวมถึงการใหกูยืมในลักษณะอื่นๆ
ตามที่กองทุนกำหนด
ผูค้ำประกัน หมายถึง ผูค้ำประกันการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
หนวยงานภายในกองทุน หมายถึง ฝายงานและสวนงานอื่นๆ ในสังกัดกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ที่มีความประสงคในการประสานงานกับฝายบริหารหนี้ 1 เกี่ยวกับการใหบริการ
แกผูกูยืมเงินและผูค้ำประกัน
หนวยงานภายนอกกองทุน หมายถึง สวนราชการและองคกรเอกชนที่ติดตอประสานงานเขามา
ที่ฝายบริหารหนี้ 1 ในการขอเขาถึงขอมูลของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกัน รวมถึงติดตามการใหความชวยเหลือ
แกผูกูยืมเงินและผูค้ำประกัน

4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบงานการตอบหนังสือและขอรองเรียน ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
1. คณะกรรมการกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา เปนผูมีอำนาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ทิศทางยุทธศาสตร เปาประสงค นโยบาย และการกำหนดมาตรการตางๆ ซึ่งจะสงผลตอผูกูยืมเงิน
และผูค้ำประกัน
2. ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนผูร ับมอบนโยบายจากคณะกรรมการกองทุนฯ
และแปลงไปสูการปฏิบัติในรูปของแผนการปฏิบัติงานกองทุน โดยผูอำนวยการฝายบริหารหนี้ 1
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จะเปนผูกำกับดูแล รับผิดชอบในระดับปฏิบัติ พรอมทั้งวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญ หา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน
3. เจาหนาที่บ ริห ารงานทั่ว ไป เปน ผูด ำเนิน การตามนโยบายตางๆ ตามที่กำหนด และ
สื่อสารกับผูกูยืมเงิน ผูค้ำประกัน รวมทั้งใหขอมูลกับหนวยงานตางๆ ที่ติดตอเขามายังฝายบริหารหนี้ 1
4. หนวยงานผูรับผิดชอบหลักคือฝายบริหารหนี้ 1
5. หนวยงานสนับสนุนคือฝายงานอื่นๆ ภายในกองทุน

5. กระบวนการจัดทำการตอบหนังสือและขอรองเรียน

การตอบหนังสือและขอรองเรียน หมายถึง การสื่อสารเพื่อใหขอมูลและเสริมสรางความรู
ความเขาใจในงานตามภารกิจของกองทุน รวมทั้งเผยแพรนโยบายและมาตรการตางๆ ตามที่
กำหนดใหผูกูยืมเงิน ผูค้ำประกัน และหนวยงานตางๆ ไดรับทราบและดำเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน โดยมีกระบวนการทำงาน (WORKFLOW) ดังนี้
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กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การตอบหนังสือและขอรองเรียน
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

เริ่ม

5 นาที

1. เมื่อไดรับหนังสือและขอรองเรียนในประเด็นตางๆ จาก
ผู  ก ู  ย ืมเงิ น ผู  ค ้ ำประกั น หน วยงานต างๆ ทั ้ งภายในและ
ภายนอกกองทุน ตองดำเนินการตรวจสอบขอมูลรายละเอียด
ของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันในระบบ DMS เพื่อวิเคราะห
ถึงปญหาและแนวทางแกไข

- หนังสือตนเรื่องที่มี
การสงเขามายัง ฝาย
บริหารหนี้ 1
- รายละเอียดขอมูล
ยอดหนี้/รายละเอียดผู
กูยืมเงิน/ผูค้ำประกัน/
รายละเอียด
statement จากระบบ
DMS
- สำเนาสัญญากูและ
เอกสารประกอบ
- ขอมูลอื่นๆ เชน ขอ
กฎหมาย นโยบาย
มาตรการตางๆ
- บันทึกขอความเพื่อ
นำเสนอ
- หนังสือตอบ
หนวยงานหรือหนังสือ
ตอบขอรองเรียน

1. ฝายบริหารหนี้ 1

1. ตรวจสอบขอมูล
ผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกัน
รายตัวในระบบ DMS
2. จัดทำหนังสือถึงผูบริหารและ
จั ด การเงิ น ให ก ู  ย ื ม ในกรณี ที่
ต องการสำเนาสั ญญากู  ย ื ม หรื อ
เปลี่ยนสถานะบัญชี หรือปรับปรุง
ขอมูล ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัว
ประชาชนให ถ ู กต องตามสั ญญา
กูยืม และรอแจงกลับ
3. จัดทำหนังสือตอบ
หนวยงาน/ผูกูยืมเงิน/
ผูค้ำประกัน

จบ

2. ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงผูบริหารและจัดการเงินให
7-15 วัน กูยืมในกรณีที่ตองการสำเนาสัญญากูยืม (ปฏิเสธการกูยืม
หรือปฏิเสธการค้ำประกัน) หรือเปลี่ยนสถานะบัญชีเปน
“ป ดบั ญชี ” หรื อปรั บปรุ งข อมู ลชื ่ อ - สกุ ล เลขบั ตร
ประจำตัวประชาชนของ ผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกันใหถูกตอง
กรณีตองตรวจสอบความถูกตองใหตรงตามสัญญากูยืม
3. จัดทำบันทึกขอความเสนอหัวหนาสวนงานเพื่อพิจารณา
1-30 วัน ตรวจทานความครบถวน ถูกตองในเนื้อหาและเอกสารที่
จะตองสงออก และใหผูอำนวยการฝาย/รอง ผจก./ผจก.
พิ จารณาให ความเห็นชอบพร อมลงนามในหนังสื อตอบ
หนวยงานหรือหนังสือตอบขอรองเรียน

2. ฝายบริหารหนี้ 1/
ธนาคารกรุงไทย/
ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย/ฝาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
การประสานงาน
3. ฝายบริหารหนี้ 1/
หัวหนากลุมงาน/ผอ.
ฝบน.1/รอง ผจก./
ผจก. เพื่อลงนาม
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 เมื่อไดรับหนังสือและขอรองเรียนในประเด็นตางๆ จากผูกูยืมเงิน ผูค้ำประกัน หนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกกองทุน ตองดำเนินการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกัน
ในระบบ DMS เพื่อวิเคราะหถึงปญหาและแนวทางแกไข
6.2 ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมในกรณีที่ตองการสำเนา
สัญญากูยืม (ปฏิเสธการกูยืมหรือปฏิเสธการค้ำประกัน) หรือเปลี่ยนสถานะบัญ ชีเปน “ปด บัญชี”
หรือปรับปรุงขอมูลชื่อ - สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกันใหถูกตอง
กรณีที่ตองตรวจสอบความถูกตองใหตรงตามสัญญากูยืม
6.3 จัด ทำบัน ทึกขอความเสนอหัว หนา กลุม งานเพื่อพิจารณาตรวจทานความครบถวน
ถูกตองในเนื้อหา และเอกสารที่จะตองสงออก และใหผูอำนวยการฝาย/รอง ผจก./ผจก. พิจารณาให
ความเห็นชอบพรอมลงนามในหนังสือตอบหนวยงานหรือตอบขอรองเรียน

7. เอกสารอางอิง

- หนังสือตนเรื่องทีม่ ีการสงเขามายังฝายบริหารหนี้ 1
- รายละเอียดขอมูลยอดหนี้/รายละเอียดผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกัน/รายละเอียด
statement จากระบบ DMS
- สำเนาสัญญาการกูยืมและเอกสารประกอบ
- ขอมูลอื่นๆ เชน ขอกฎหมาย นโยบาย มาตรการตางๆ
- บันทึกขอความเพื่อนำเสนอ
- หนังสือตอบหนวยงานหรือหนังสือตอบขอรองเรียน

8. แบบฟอรมที่ใช

- แบบฟอรมบันทึกขอความเพื่อนำเสนอภายในกระทรวงการคลังและภายในกองทุน
- แบบฟอรมหนังสือสงออกของกองทุน

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 4888
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คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจาง
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางของฝายบริหารหนี้ 1 ใหทราบถึง
รายละเอีย ดขั้น ตอนการจัด ซื้อจัด จ างและเปน มาตรฐานเดีย วกั น ในการปฏิบั ติ งานเมื่อมีการ
เปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของฝายบริหารหนี้ 1 ไดเขาใจในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและสามารถนำไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน “การจัดซื้อจัดจาง” ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาฉบับนี้จะ
ครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินงานที่สอดคลองกับกระบวนการ ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจาง การเบิก-จายวัสดุ
สำนักงาน และการเคลื่อนยาย/เบิก/ยืม /ซอม/สง คืน /ตรวจนับครุภัณฑข องกองทุน เพื่อเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน สรางเสริมความรูความเขาใจใหเจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขอบังคับที่กำหนดในคูมือนี้
คณะผูจัดทำคูมือจะดำเนินการแกไข พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสอดคลองตอไป

3. ความหมายและคำจำกัดความ
การจั ด ซื ้ อ จั ด จ า ง หมายถึ ง การดำเนิ น การเพื ่ อ ให ไ ด ม าซึ ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื ้ อ จ า ง เช า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ขอบเขตของงาน หมายถึง ขอกำหนดที่ผูวาจางไดกำหนดรายละเอียดตามความประสงค
ที่จะใหผูรับจางดำเนินการ
ราคากลาง หมายถึง ราคาเพื่อใชเปนฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่น
เสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริง

4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจาง ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
4.1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนผูกำหนดแผนความตองการใชงานพัสดุ
4.2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนผูดำเนินการตามแผนความตองการใชพัสดุประจำฝาย
ประกอบดวยเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติง านตามกระบวนการจัดซื้อจัด จางเพื่อใหไ ดรับการอนุมัติจากผูจัดการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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4.3 หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจางคือฝายบริหารหนี้ 1
4.4 หนวยงานสนับสนุนคือฝายอำนวยการและพัสดุ ฝายบัญชี ฝายการเงิน และหนวยงานอื่นๆ
ทุกหนวยงานภายในและภายนอกกองทุนฯ

5. กระบวนการจัดทำการจัดซื้อจัดจาง

การจั ด ซื ้ อ จั ด จ า ง หมายถึ ง การดำเนิ น การเพื ่ อ ให ไ ด ม าซึ ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื ้ อ จ า ง เช า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยเจาหนาที่ฝายบริหารหนี้ 1
ที่ปฏิบัติงานจะตองเขาใจและดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีกระบวนการทำงาน (WORKFLOW) ดังนี้
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กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การจัดซื้อจัดจาง
ลำดับ

ผังกระบวนการ

1.

เริ่ม
1.1 ประชุมฝายจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจำป

1.2 ฝอพ.ดำเนิ นการขอ
อนุมัติแตงตั้งผูดำเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจาง

A, C

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป

5 วัน

1.1 เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณประจำป ฝบน.1 จัดประชุม
ฝาย เพื่อดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง โดยมีการ
กำหนดระยะเวลาที ่ ต  อ งการใช พ ั ส ดุ งบประมาณ
ผู  ร ั บผิ ดชอบ ในการจั ดทำร าง TOR จั ดทำราคากลาง
คณะกรรมการจั ดหาและคณะกรรมการตรวจรั บ พั สดุ
จัดสงให ฝายอำนวยการและพัสดุ
1.2 ฝายอำนวยการและพัสดุ ดำเนินการขออนุมัติแตงตั้ง
ผูจัดทำ TOR และราคากลาง พรอมคณะกรรมการจั ดหา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดสงคำสั่งแต งตั้ง
ดังกลาวให ฝบน.1

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

- เล ม งบประมาณ - ฝายบริหารหนี้ 1
ประจำป ของฝ  าย - ฝ า ยอำนวยการการ
และพัสดุ
บริหารหนี้ 1
- บันทึกขอความแจง
ฝอพ. เพื่อสงแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจำป
- คำสั่งแตงตั้งผูจัดทำ
TOR และราคากลาง
-คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จั ดหาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
- ร างแบบฟอร ม TOR
จจ.02-1
- แบบฟอรมราคากลาง
ที่ ป.ป.ช. กำหนด
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ลำดับ

ผังกระบวนการ
A

2.
2.1 จั ดทำบั นทึ กขอ
อนุมัติแตงตั้งผูทำ TOR

2.2 จัดทำ TOR และ
ราคากลาง

2.3 จัดสง TOR และราคา
กลาง ใหรองผูจัดการฯ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

7-21 วัน 2 การจัดซื้อจัดจาง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
2.1 จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทำ TOR
และราคากลาง
1 วัน

3 วัน

7 วัน

2.2 จัดทำรางขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง
โดยติดตอผูขายอยางนอย 3 ราย

2.3 จัดสงราง TOR และราคากลาง ใหรองผูจัดการฯ ตาม
สายงาน เพื่อพิจารณาใหความความเห็นชอบ

เพื่อพิจารณา

2.4 จัดสงราง TOR และ
ราคากลาง ให ฝอพ.
สอบทานความถูกตอง

B

1 วัน

2.4 จัดสงราง TOR และราคากลาง ให ฝายอำนวยการ
และพัสดุ สอบทานความถูกตองครบถวน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

บั น ทึ ก ข อ ความขอ - ฝายบริหารหนี้ 1
อนุมัติแตงตั้งผูจัดทำ -ฝ า ยอำนวยการและ
TOR และราคากลาง พัสดุ
- ฝายบัญชี
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น - รองผูจัดการ
TOR และราคากลาง - ผูจัดการ

ร า ง TOR และราคา
กลาง

ร า ง TOR และราคา
กลาง ที่รองผูจัดการฯ
ใหความเห็นชอบแลว
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ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

B

2.5 จัดทำบันทึกขอ
อนุมัติหลักการ
งบประมาณ ขอบเขต
ของงานและเปิดเผย
ราคากลาง

7 วัน

2.5 จัดทำบันทึกขอความนำเสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติ
หลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน และเปดเผย
ราคากลาง

C

บั น ทึ ก ข อ ความขอ
อนุมัติหลักการ
งบประมาณ ขอบเขต
ของงาน และเปดเผย
ราคากลาง

ใบขอซื ้ อ (PR) ใน
ระบบ ERP

ผูมีอำนาจอนุมัติ

2.6 จัดทำใบขอซือ้ (PR)
นำสงให ฝบช. ตรวจสอบ
และอนุมตั ิ

เอกสารที่เกี่ยวของ

1 วัน

2.6 จัดทำใบขอซื้อ (PR) ในระบบ ERP และนำสงให
ฝายบัญชี ตรวจสอบและอนุมัติ

ผูรับผิดชอบ
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ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

C

ฝบช. ตรวจสอบ
และอนุมัติ

2.7 จัดสงเอกสารทั้งหมด
ให ฝอพ. ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางตอไป

จบ

1 วัน

2.7 จัดสงเอกสารทั้งหมดให ฝายอำนวยการและพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป

บันทึกขอความ
ขอบเขตของงาน
TOR ราคากลาง และ
ใบขอซื้อ (PR)

ผูรับผิดชอบ
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ลำดับ
3

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
การจัดซื้อจัดจาง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)

3.1 จั ดทำบั นทึ กขอ
อนุมัติแตงตั้งผูทำ TOR

3.2 จัดทำ TOR และ
ราคากลาง

3.3 จัดสงราง TOR และ
ราคากลาง ให ฝอพ.
สอบทานความถูกตอง

3.4 จัดทำบันทึกขอ
อนุมัติหลักการ
งบประมาณ ขอบเขต
ของงานและเปิดเผย
ราคากลาง
A

1 วัน

3.1 จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทำ TOR
และราคากลาง

1 วัน

3.2 จัดทำรางขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง
โดยติดตอผูขายอยางนอย 3 ราย

7 วัน

3.3 จัดสงราง TOR และราคากลาง ให ฝายอำนวยการ
และพัสดุ สอบทานความถูกตองครบถวน

7 วัน

3.4 จัดทำบันทึกขอความนำเสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติ
หลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน และเปดเผย
ราคากลาง

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

-บั น ทึ ก ข อ ความขอ
อนุมัติแตงตั้งผูจัดทำ
TOR และราคากลาง
-ขอบเขตของงาน
TOR และราคากลาง

- ฝายบริหารหนี้ 1
-ฝ า ยอำนวยการและ
พัสดุ
- ฝายบัญชี
- ผูจัดการ

-ร าง TOR และราคา
กลาง

-บั น ทึ ก ข อ ความขอ
อนุมัติหลักการ
งบประมาณ ขอบเขต
ของงาน และเปดเผย
ราคากลาง
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ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

A

ผูมีอำนาจอนุมัติ

3.5 จัดทำใบขอซือ้ (PR)
นำสงให ฝบช. ตรวจสอบ
และอนมัติ

ฝบช. ตรวจสอบ
และอนุมัติ

3.6 จัดสงเอกสารทั้งหมด
ให ฝอพ. ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางตอไป

จบ

1 วัน

3.5 จัดทำใบขอซื้อ (PR) ในระบบ ERP และนำสงให
ฝายบัญชี ตรวจสอบและอนุมัติ

- ใ บ ข อ ซ ื ้ อ ( PR)
ในระบบ ERP

3.6 จัดสงเอกสารทั้งหมดให ฝายอำนวยการและพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป

-บันทึกขอความ
ขอบเขตของงาน
TOR ราคากลางและ
ใบขอซื้อ (PR)

1 วัน

1 วัน

ผูรับผิดชอบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป
1. กำหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ งบประมาณ ผูร ับผิดชอบในการจัดทำราง TOR
และราคากลางพรอมแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. ฝายอำนวยการและพัสดุ ดำเนินการขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทำ TOR และราคากลาง
พรอมคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดสงคำสั่งแตงตั้งดังกลาวให
ฝายบริหารหนี้ 1 ดำเนินการตอไป
การจัดซื้อจัดจาง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
1. ทำบันทึกขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทำราง TOR และราคากลาง
2. จัดทำรางขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง
3. จัดสงราง TOR และราคากลาง ใหรองผูจัดการฯ ตามสายงานพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. จัดสงราง TOR และราคากลาง ใหฝายอำนวยการและพัสดุ สอบทานความถูกตองครบถวน
5. จัดทำบันทึกนำเสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติหลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน และ
เปดเผยราคากลาง
6. จัดทำใบขอซื้อ (PR) ในระบบ ERP และนำสงฝายบัญชี ตรวจสอบและอนุมัติ
7. จัดสงเอกสารทั้งหมดให ฝายอำนวยการและพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจาง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
1. ทำบันทึกขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทำราง TOR และราคากลาง
2. จัดทำรางขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง
3. จัดสงราง TOR และราคากลาง ใหฝายอำนวยการและพัสดุ สอบทานความถูกตองครบถวน
4. จัดทำบันทึกนำเสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติหลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน และ
เปดเผยราคากลาง
5. จัดทำใบขอซื้อ (PR) ในระบบ ERP และนำสงฝายบัญชี ตรวจสอบและอนุมัติ
6. จัดสงเอกสารทั้งหมดให ฝายอำนวยการและพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

7. เอกสารอางอิง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง การเบิก-จายวัสดุสำนักงาน และการเคลื่อนยาย/เบิก/ยืม/
ซอม/สงคืน/ตรวจนับครุภัณฑของกองทุนฯ

8. แบบฟอรมที่ใช

- แบบฟอรมการจัดทำรางขอบเขตของงาน (TOR)
- แบบฟอรมการจัดทำราคากลางตามที่ ปปช. กำหนด
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของหนวยงานในแตละป

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 2600 ตอเบอร 578
email: kraisornm@studentloan.or.th
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คูมือการปฏิบัติงานการติดตามทวงถามหนี้
1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามทวงถามหนี้ของฝายบริหารหนี้ 1
ใหทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้และเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการติดตามทวงถามหนี้ของฝายบริหารหนี้ 1 ไดเขาใจ
ในกระบวนการติดตามทวงถามหนี้และสามารถนำไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. ขอบเขต

คูมือการปฏิบัติงาน “การติดตามทวงถามหนี้” เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการติดตาม
ทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยมีวิธีการติดตาม
ทวงถามหนี้ที่กองทุนฯ ดำเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สรางเสริมความรู
ความเขาใจใหเจาหนาที่แ ละผูปฏิบัต ิงานใหสามารถปฏิบัต ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขอบังคับที่กำหนดในคูมือนี้ คณะผูจัดทำคูมือจะดำเนินการแกไข พัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน การปฏิบัติงานใหสอดคลองตอไป

3. ความหมายและคำจำกัดความ

“การติดตามทวงถามหนี้” หมายถึง การดำเนินการเพื่อแจงขอมูลหนีใ้ หผกู ูยืมเงินและผูค้ำประกัน
รับทราบและดำเนินการชำระหนี้คืนกองทุนฯ
“บริษัทผูรับจาง” หมายถึง บริษัทที่เปนคูสัญญาวาจางงานพิมพหนังสือแจงขอมูลหนี้
หรือติดตามทวงถามหนีผ้ ูกูยืมเงินและ/หรือผูค้ำประกัน

4. หนาที่และความรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบงานการติดตามทวงถามหนี้ ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
4.1 เจาหนาที่ติดตามหนี้ ที่รับผิดชอบงานรูปแบบหนังสือแจงขอมูลหนี้หรือติดตามทวงถามหนี้
ผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกัน การจัดพิมพและจัดสงหนังสือแจงขอมูลหนี้หรือติดตามทวงถามหนี้ผูกูยืมเงิน/ผูค้ำ
ประกัน
4.2 เจ า หน า ที่ ติดตามหนี้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการกำหนดเงื่ อ นไขในการจั ด ส ง SMS, E-mail,
Notification ถึงผูกูยืมเงินที่คางชำระหนี้ตามหมายเลขโทรศัพท
4.3 เจาหนาที่ติดตามหนี้ ที่รับผิดชอบงานโทรศัพทติดตามทวงถามหนี้

5. กระบวนการจัดทำ

การติดตามทวงถามหนี้ คือ การดำเนินการเพื่อแจงขอมูลหนี้ใหกับผูกูยืมเงินและผูค้ำประกัน
รั บ ทราบและดำเนิ น การชำระหนี้ คื น กองทุ น ฯ โดยวิ ธี ก ารส ง หนั ง สื อ แจ ง ข อ มู ล หนี้ ห รื อ ติ ด ตาม
ทวงถามหนี้ ผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกัน การสง SMS, E-mail, Notification และการโทรศัพทติดตามหนี้
กับผูกูยืมเงินตามหมายเลขโทรศัพท ภายในเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
พ.ศ. 2558
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กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) ติดตามทวงถามหนี้
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระบบ (DMS/LCS)

ผูรับผิดชอบ

เริ่ม

1.

จัดทำบันทึกขอความถึง ฝทส.
Review เงื่อนไขในระบบ

1 วัน

2.

ฝบน.1 กำหนดเงื่อนไขในระบบ

1 วัน

การจัดสงหนังสือแจงขอมูลหนี้
/ หนังสือติดตามทวงถามหนี้

2.1

B

ขออนุมัติรูปแบบหนังสือ

5-7 วัน

สงรูปแบบหนังสือและขอมูล
ใหบริษัทผูรับจาง

1 วัน

C

A

อางอิง
1. จัดทำบันทึกขอความถึงฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.
เพื่อยืนยันเงื่อนไขในการจัดทำขอมูลในระบบ - บันทึกขอความแจง คูมือประกอบการใชงาน
ฝทส. เพื ่ อ ยื น ยั น ระบบบริหารหนี้ (DMS) –
2. ฝายบริหารหนี้ 1 กำหนดเงื่อนไขในระบบ DMS/LCS เ ง ื ่ อ น ไ ข ใ น ก า ร การแจงภาระหนี้/แจงหนี้
- กำหนดวันที่จัดทำขอมูลหนังสือแจงขอมูลหนี้ จั ด ทำข อ มู ล ใน
- กำหนดวันที่จัดทำขอมูลหนังสือติดตามทวงถามหนี้ ระบบ
- กำหนดวันที่จัดสง SMS, E-mail, Notification
- กำหนดกลุมโทรศัพทติดตามทวงถามหนี้
2.1 การจัดสงหนังสือแจงขอมูลหนี้/หนังสื อ
ติดตามทวงถามหนี้
- หนังสือแจงขอมูลหนี้ (ระบบ DMS)
- แจงภาระหนี้ชวงปลอดหนี้
- แจงภาระหนี้ครั้งแรก
- ใบแจงหนี้
- หนังสือติดตามทวงถามหนี้ (ระบบ LCS)
- ติดตามทวงถามหนี้
- บอกกลาวผูค้ำประกัน

1.
- ฝายบริหารหนี้ 1
- ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.
- ฝายบริหารหนี้ 1
- ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ฝายอำนวยการ
และพัสดุ
- บริษัทผูรับจาง
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ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

A
บริษัทผูรับจางจัดทำ
ตัวอยางตามขอมูลที่ไดรับ
กองทุนฯ ตรวจทานแบบ
และอนุมัติ
บริษัทผูรับจางพิมพหนังสือ

3 วัน
3-5 วัน

7-10 วัน

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจรับงาน

1 วัน

บริษัทผูรับจางจัดสง
หนังสือและวางบิล
เพื่อขอเบิกคาจาง

1 วัน

คณะกรรมการตรวจรับฯ
ลงนามเสนอเบิกจายเงินคาจาง

3-5 วัน

จบ

2.1.1
2.1.1 ฝายบริหารหนี้ 1 ขออนุมัติรูปแบบ - บันทึกขออนุมัติ
หนังสือแจงขอมูลหนี้/หนังสือติดตามทวงถามหนี้ รูปแบบหนังสือ
2.1.2
2.1.2 ฝายบริหารหนี้ 1 สงรูปแบบหนังสือ
- รู ป แบบหนั ง สื อ ที่
และขอมูลใหบริษัทผูรับจางเพื่อจัดพิมพ
ไดรับอนุมัติ
2.1.3 บริษัทผูรับจางจัดทำตัวอยางหนังสือ - ขอมูลรายละเอียด
ตามรูปแบบและขอมูลที่ไดรับ สงใหกองทุน
ลูกหนี้จากระบบ
2.1.4 กองทุนตรวจทานความถูกตองของ
2.1.3
- ตัวอยางหนังสือ
ตัวอยางหนังสือและอนุมัติใหจัดพิมพหนังสือ
2.1.4
2.1.5 บริษัทผูรับจางพิมพหนังสือ
2.1.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - ตัวอยางหนังสื อ ที่
ไดรับอนุมัติ
2.1.7 บริษัทผูรับจางจัดสงหนังสือและ 2.1.5
วางบิลเพื่อขอเบิกคาจาง
- หนังสือที่จัดพิมพแลว
2.1.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม 2.1.6
เสนอเบิกจายเงินคาจางตอผูจัดการกองทุน
- หนังสือที่จัดพิมพแลว
- เอกสารตรวจรับพัสดุ
2.1.7
- ใบนำสงไปรษณีย
- เอกสารขอเบิกคาจาง
2.1.8
- บันทึกตรวจรับพัสดุ

ระบบ (DMS/LCS)

ผูรับผิดชอบ
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ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

B

2.2

การจัดสง SMS, E-mail,
Notification
สง SMS, E-mail,
Notification ใหผูกูยืมเงิน
ตามกลุมเปาหมาย
บันทึกผลการสง SMS,
E-mail, Notification
สรุปผลการสง
และการชำระหนี้
จบ

1 วัน
1 วัน
1 วัน

2.2 การจัดสง SMS, E-mail, Notification
2.2.1 ระบบ LCS จั ด ส ง SMS, E-mail,
Notification ใหผูกูยืมเงินตามกลุมเปาหมาย 2.2.1
และเงื่อนไขที่กำหนดไว
- ขอความสำหรับสง
2.2.2 ระบบบันทึกผลการสง SMS, E-mail, ถึงผูกยู ืมเงิน
Notification
2.2.3 ระบบจั ด ทำรายงานสรุ ป ผลการ
ส ง SMS, E-mail, Notification และผลการ
ชำระหนี้ตามสถานะลูกหนี้

ระบบ (DMS/LCS)

ผูรับผิดชอบ
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ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

C

2.3
การโทรศัพทติดตามทวงถามหนี้
จัดสรรขอมูลใหผูติดตามหนี้
ผูติดตามหนี้โทรศัพทติดตามหนี้
ตามรายชื่อลูกหนี้ที่ไดรับมอบหมาย
บันทึกผลการโทรศัพท
สรุปผลการชำระหนี้
- ตามสถานะลูกหนี้
- ตามผูติดตามหนี้
จบ

1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

2.3 การโทรศัพทติดตามทวงถามหนี้
2.3.1 ระบบ LCS ทำการจัดสรรขอมูลให
ผูติดตามหนี้ ตามกลุมที่กำหนด
2.3.2 ผูติดตามหนี้โ ทรศัพทติดตามหนี้
ตามรายชื่อลูกหนี้ที่ไดรับจัดสรร
2.3.3 ผูติดตามหนี้บันทึกกิจกรรมผลการ
โทรศัพทติดตามทวงถามหนี้
2.3.4 ระบบจั ด ทำรายงานสรุ ป ผลการ
โทรศัพทติดตามทวงถามหนี้และผลการชำระหนี้
ตามสถานะลูกหนี้/ผูติดตามหนี้

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระบบ (DMS/LCS)

ผูรับผิดชอบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การติดตามทวงถามหนี้
1. จัดทำบันทึกขอความถึงฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยืนยันเงื่อนไขในการจัดทำขอมูล
ในระบบ DMS/LCS
2. ฝายบริหารหนี้ 1 กำหนดเงื่อนไขในระบบ DMS/LCS
- กำหนดวันที่จัดทำขอมูลหนังสือแจงขอมูลหนี้
- กำหนดวันที่จัดทำขอมูลหนังสือติดตามทวงถามหนี้
- กำหนดวันที่จัดสง SMS, E-mail, Notification
- กำหนดกลุมโทรศัพทติดตามหนี้
2.1 การจัดสงหนังสือแจงขอมูลหนี้/หนังสือติดตามทวงถามหนี้
- หนังสือแจงขอมูลหนี้ (ระบบ DMS)
- แจงภาระหนี้ชวงปลอดหนี้
- แจงภาระหนี้ครั้งแรก
- ใบแจงหนี้
- หนังสือติดตามทวงถามหนี้ (ระบบ LCS)
- ติดตามทวงถามหนี้
- บอกกลาวผูค้ำประกัน
2.1.1 ฝายบริหารหนี้ 1 ขออนุมัติรูปแบบหนังสือแจงขอมูลหนี้/หนังสือติด ตาม
ทวงถามหนี้
2.1.2 ฝายบริหารหนี้ 1 สงรูปแบบหนังสือและขอมูลใหบริษัทผูรับจางเพื่อจัดพิมพ
2.1.3 บริษัทผูรับจางจัดทำตัวอยางหนังสือตามขอมูลและรูปแบบหนังสือที่ไดรับ
และจัดสงใหกองทุน
2.1.4 กองทุนตรวจทานความถูกตองของตัวอยางหนังสือและอนุมัติใหจัดพิมพ
หนังสือ
2.1.5 บริษัทผูรับจางพิมพหนังสือ
2.1.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน
2.1.7 บริษัทผูรับจางจัดสงหนังสือและวางบิลเพื่อขอเบิกคาจาง
2.1.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามเสนอเบิกจายเงินคาจางตอผูจัดการกองทุน
2.2 การจัดสง SMS, E-mail, Notification
2.2.1 ระบบ LCS จัดสง SMS, E-mail, Notification ใหผูกูยืมเงินตามกลุมเปาหมาย
และเงื่อนไขที่กำหนดไว
2.2.2 ระบบบันทึกผลการสง SMS, E-mail, Notification
2.2.3 ระบบจัดทำรายงานสรุปผลการสง SMS, E-mail, Notification และผลการ
ชำระหนี้ตามสถานะลูกหนี้
2.3 การโทรศัพทติดตามทวงถามหนี้
2.3.1 ระบบ LCS ทำการจัดสรรขอมูลใหผูติดตามหนี้ ตามกลุมที่กำหนด
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2.3.2 ผูติดตามหนี้โทรศัพทติดตามหนี้ตามรายชื่อลูกหนี้ที่ไดรับจัดสรร
2.3.3 ผูติดตามหนี้บันทึกกิจกรรมผลการโทรศัพทติดตามทวงถามหนี้
2.3.4 ระบบจัดทำรายงานสรุปผลการโทรศัพทติดตามทวงถามหนีแ้ ละผลการชำระ
หนี้ตามสถานะลูกหนี้/ผูติดตามหนี้

7. เอกสารอางอิง

- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
- รูปแบบและเงือ่ นไขรายละเอียดขอมูลลูกหนีร้ ายตัวของผูกูยืมเงิน/ผูค้ำประกัน

8. แบบฟอรมที่ใช

- แบบฟอรมบันทึกขอความเพื่อนำเสนอภายในกองทุน
- แบบฟอรมหนังสือสงออกของกองทุน
- รูปแบบหนังสือแจงขอมูลหนี้/ติดตามทวงถามหนี้
- ขอความสำหรับสง SMS, E-mail, Notification

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 4888
Email : slf_collectors@studentloan.or.th
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คูมือการปฏิบัติงาน
การใหบริการการชำระหนี้
1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการการใหบริการการชำระหนี้แกผูกูยืมเงินให
ทราบถึงชองทางและวิธีการชำระหนี้และเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยน
ผูปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการการชำระหนี้ของฝายบริหารหนี้ 1 และ
เจาหนาที่กองทุนฯ ไดเขาใจกระบวนการทำงานและสามารถนำไปใชในการใหขอมูลแกผูกูยืมเงิน
เพื่อติดตอชำระหนี้ตามชองทางตางๆ ตอไป

2. ขอบเขต

คูมือการปฏิบัติงาน “การใหบริการการชำระหนี้” ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาฉบับนี้
จะแสดงถึงเนื้อหาของชองทางและวิธีการชำระหนี้ สำหรับใหผูกูยืมเงิน ใชเปนชองทางการติดตอ
ชำระหนี้ และสรางเสริมความรูความเขาใจใหเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ในการใหบริการแกผูกูยืมเงินตอไป หากมีการเปลี่ยนแปลงชองทางและวิธีการชำระหนี้
ที่กำหนดไวในคูมือนี้ คณะผูจัดทำคูมือจะดำเนินการแกไข พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองตอไป

3. ความหมายและคำจำกัดความ

3.1 ผูกูยืมเงิน หมายถึง ผูกูยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. รวมถึงการใหกยู ืมในลักษณะอืน่ ๆ
ตามที่กองทุนกำหนด
3.2 ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และรวมถึงธนาคาร
อื่นที่รับชำระหนี้ไดตามที่กำหนดไว
3.3 หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงานที่รับชำระหนี้ตามที่กองทุนกำหนด ไดแก
ที่ทำการไปรษณีย เคานเตอรเซอรวิส เคานเตอรบิ๊กซี มินิบิ๊กซี และรานขายยาเพรียวทุกสาขา
3.4 Mobile Banking หมายถึง การใหบริการธุรกรรมการเงินโดยธนาคารทางโทรศัพทมอื ถือ
หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ผานแท็บเล็ต
3.5 การชำระเงินดวย QR code หมายถึง การชำระเงินดวยคิวอารโคด ที่ตองสรางขึ้นใหมทุกครั้ง
จากระบบตรวจสอบยอดหนี้ หรือ application ‘กยศ Connect’ และสามารถชำระเงินผาน
แอปพลิเคชันไดทุกธนาคาร
3.6 การชำระเงินดวย Barcode หมายถึง การชำระเงินดวย Barcode ที่สรางขึ้นใหมทุกครั้ง
จาก application ‘กยศ Connect’ หรือ หนังสือแจงขอมูลหนี้หรือหนังสือติดตามทวงถามหนี้
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4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบการใหบริการการชำระหนี้ ประจำฝายบริหารหนี้ 1 ประกอบดวย
4.1 เจาหนาที่งานการชำระเงิน เปนผูจัดทำขอมูลยอดการชำระหนี้ และจัดสงหนังสือแจงเตือน
ขอมูลหนี้ใหแกผูกูยืมเงินเพื่อติดตอชำระหนี้ตอไป
4.2 ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองตรวจสอบยอดหนี้กอนทำการชำระเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดรับ
ตามสัญญากูยืมเงินคืนใหกองทุนตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนแจงใหทราบ

5. กระบวนการจัดทำ

กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การใหบริการการชำระหนี้ รายละเอียดตามแนบ
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กระบวนการทำงาน (WORKFLOW) การใหบริการการชำระหนี้
ลำดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

เริ่ม
1.

1.

1. 1 กองทุ นฯ ส งหนังสือ
แจงขอมูลหนี้หรือติดตาม
ทวงถามหนี้ถึงผูกูยืมเงิน

1.2 ผูกูยืมเงินตรวจสอบยอดหนี้
ที่ตองชำระ
A

1.1 กองทุนฯ จัดทำหนังสือแจงขอมูลหนี้หรือติดตามทวง หนังสือแจงขอมูลหนี้
หรือติดตามทวงถามหนี้
ถามหนี้ถึงผูกูยืมเงินกลุมตางๆ
หนสือแจ
1.2 ผูกูยืมเงินตรวจสอบยอดหนี้ที่ตองชำระดวยตนเอง รายละเอียดยอดหนี้
ได  ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรื อ ที่ต้องชำระ
แอปพลิเคชัน กยศ. Connect

- ฝายบริหารหนี้ 1
- ฝายบริหารหนี้
- ผูกูยืมเงิน
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ลำดับ

ผังกระบวนการ
A

ชองทางและวิธีการชำระหนี้

2.

2.1 ผูกูยืมเงินนำหนังสือแจงขอมูลหนี้
หรื อ ติ ด ตามทวงถามหนี้ หรื อ บั ตร
ประชาชนยื ่ น ติ ด ต อ ชำระเงิ น ผ าน
เคานเตอรของธนาคาร

2.2 การชำระดวยรหัสการ
ชำระเงิน QR Code

2.3 การชำระดวยรหัสชำระเงิน
Barcode

จบ

ระยะเวลา

กองทุ

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

นฯ จัดทำหนังสือแจงหนี้ถึงผูกูยืมเงินกลุมตางๆ
2.1 ผู  ก ู  ย ื มเงิ น นำหนั งสื อแจ งข อมู ลหนี ้ ห รื อติ ด ตาม
ทวงถามหนี้ หรือบัตรประชาชนยื่นติดตอชำระเงินผาน หนังสือแจงขอมูลหนี้
เคาน เ ตอร ธ นาคารกรุ ง ไทย หรื อ ธนาคารอิ ส ลาม หรือติดตามทวงถามหนี้
แหงประเทศไทย
หรือบัตรประชาชน
2.2 ชำระหนี้ดวย QR Code
1.สแกน QR Code เพื่อชำระหนี้ผานแอปพลิเคชันไดทุก QR Code
ธนาคาร
2.หากชำระผ านแอปพลิ เคชั น Krungthai Next หรื อ
เปาตัง ระบบจะลดยอดหนี้ทันที
3.หากชำระผานแอปพลิเคชันธนาคารอื่นนอกเหนื อจาก
Krungthai Next ระบบลดยอดหนี้ภายใน 2-3 วันทำการ
2.3 ชำระหนี้ดวย Barcode
1.สแกน Barcode เพื่อชำระหนี้ผานแอปพลิเคชันได ทุก
Barcode
ธนาคาร หรือ เคานเตอรของหนวยรับชำระ
2.ระบบลดยอดหนี้ใหภายใน 2 – 5 วันทำการ
3.หนวยรับชำระคิดคาธรรมเนียมในการชำระหนี้ 10 บาท

ผูรับผิดชอบ

- ผูกูยืมเงิน
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารอิ ส ลาม
แหงประเทศไทย
แอปพลิ เ คชั น ของ
ธนาคาร
แอปพลิ เ คชั น ของ
ธนาคาร
- เคานเตอรรับชำระ
- ที่ทำการไปรษณีย / POST OFFICE
- เคานเตอรเซอรวิส / COUNTER
SERVICE
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
- ธนาคารไทยพาณิชย
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
- ธนาคารกสิกรไทย
- เคานเตอรบิ๊กซีทุกสาขา
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 กองทุนสงหนังสือแจงขอมูลหนี้และติดตามทวงถามหนีถ้ ึงผูกูยืมเงิน
6.2 ผูกูยืมเงินตรวจสอบยอดหนี้ที่ตองชำระดวยตนเองไดทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th
หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
6.3 ผู กู ยื ม เงิ น นำหนั ง สื อ แจ ง ข อ มู ล หนี้ ห รื อ ติ ด ตามทวงถามหนี้ หรื อ บั ต รประจำตั ว
ประชาชน ยื่นติดตอชำระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
6.4 การชำระหนี้ ด ว ย QR Code ผ า นแอปพลิ เ คชั น สามารถชำระหนี้ ได ทุ ก ธนาคาร
หากชำระผานแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ เปาตัง ระบบลดยอดหนี้ใหทันที และหากชำระผาน
แอปพลิเคชันธนาคารอื่นนอกเหนือจาก Krungthai Next หรือเปาตัง ระบบลดยอดหนี้ภายใน 2-3 วันทำการ
6.5 การชำระหนี้ดวย Barcode ผานแอปพลิเคชันไดทุกธนาคาร หรือ เคานเตอรของหนวยรับ
ชำระ โดยหนวยรับชำระจะคิดคาธรรมเนียม 10 บาท และระบบจะลดยอดหนี้ใหภายใน 2- 5 วันทำการ

7. เอกสารอางอิง

- พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
- กฎหมาย ขอกำหนด/แนวปฏิบัติการรับชำระหนี้ของหนวยรับชำระที่เกี่ยวของตางๆ
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8. แบบฟอรมที่ใช

- หนังสือแจงขอมูลหนี้และหนังสือติดตามทวงถามหนี้ถึงผูกูยืมเงินกลุมตางๆ
- แบบฟอรมรหัสการชำระเงิน Barcode, QR Code

9. ชองทางการติดตอ

ฝายบริหารหนี้ 1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เบอรโทรศัพท 0 2016 4888

