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คูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 

(Standard  Operating Procedure) 
 

 

 

 

 

ชื่องาน การดําเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

 
 
 
 

 
 
                               นางสาวชมพูนุท ศรีภราพิทักษ 

                                              ผูจัดทํา 

 

นางสาวสุภาภรณ สุวรรณบุรี 

หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

ผูบังคับบัญชาระดับตน 

 

สารบัญ 
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1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหงานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ

อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนกระบวนการตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน และมุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน    

ที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ

กระบวนการ 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให             

การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร

ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบรกิาร ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู  

 
2. ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานการดําเนินคดีแพงกรณีเงินยืมเพ่ือการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเปนเงินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดสรรใหนักศึกษายืมใชสําหรับ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยไมเก่ียวกับเงินยืมเพ่ือการศึกษาที่ภาครฐัจัดสรร 

 
3. คําจํากัดความ 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

 หนวยงาน หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก  
   สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย สวนงาน 
   หรอืหนวยงานอ่ืนที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

 เงนิยืม หมายถึง เงนิยืมเพื่อการศกึษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    จัดสรรใหยืม 

  ลูกหน้ี หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ียืมเงิน 

    เพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยและพนสภาพการเปน 

    นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ศูนยบริการการศึกษา หมายถึง ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 สวนการเงิน หมายถึง สวนการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 สวนอาคารสถานที่ หมายถึง สวนอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 หนวยยานพาหนะ หมายถึง หนวยยานพาหนะ สวนอาคารสถานที่  

    สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ สํานักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 งานจัดเก็บ หมายถึง งานจัดเก็บ สวนสารบรรณและนิติการ  

   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 งานไปรษณยี หมายถึง งานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ  

   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 หัวหนาสวน หมายถึง หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ  

   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 หัวหนางาน หมายถึง หัวหนางานนติิการ สวนสารบรรณและนิติการ  

   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผูบริหาร รบัผิดชอบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ สั่งการ ลงนาม 

 4.2 หัวหนาสวน รับผิดชอบ ใหความเห็นชอบ สั่งการ 

 4.3 หัวหนางาน รบัผิดชอบ กํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนิติกร 

 4.4 นิติกร รับผิดชอบ ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อสรุปขอมูลทางคดี  

    รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับคดี  

    ประมวลขอเท็จจริง ยกรางคําฟอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

    การดําเนินคดี ประสานสํานักอัยการเพ่ือดําเนินการทางคดี  

    และเปนผูแทนคดีในกระบวนพิจารณาชั้นศาล 

 4.5 หนวยงาน รับผิดชอบ ใหขอเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดําเนินคดี   
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผงัการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

1 

 ไดรับขอมูลลูกหนี้             

เงินยืมจากสวนการเงิน

และบัญชี 

ไดรับขอมูล              

ทุกเดือน 

ชมพูนุท/                

นติิกร 

1 วัน รายละเอียดหน้ี

คางชําระและการ

ชําระเงินในแตละ

เดือนของลูกหน้ี

ทุกราย 

2 

 1. นับอายุความ 5 ป 

จากวันท่ีลูกหนี้พน

สภาพการเปนนักศึกษา

โดยประสานขอมูลวัน

สําเร็จการศึกษา กับ

งานจัดเก็บ และ

ประสานขอมูลวันพน

สภาพการเปนนักศึกษา

ในกรณีอ่ืนกับ

ศูนยบริการการศึกษา              

2. ตรวจสอบประวัติ

การชําระหน้ีของลูกหน้ี            

3. คัดเลือกลูกหน้ีท่ีไม

ชําระหนี้และหรือขาด

การชําระหน้ีตั้งแต 1 ป 

ขึ้นไป สําหรับเตรียม

ดําเนินคดี 

 

1. กําหนดวัน

ครบอายุความได            

2. จําแนกลูกหนี้

ไวสําหรับเตรียม

ดําเนินคดี  

ชมพูนุท/               

นติิกร 

1 วัน/

ลูกหน้ี               

1 ราย 

1. ประกาศ

รายชื่อผูสําเร็จ

การศึกษาของ

มหาวิทยาลัย            

2. เอกสารแสดง

วันพนสภาพการ

เปนนักศึกษา

กรณีอ่ืน              

3. เอกสารตามผัง

การปฏิบัติงาน

ลําดับ 1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทําหนังสือทวงถาม

ลูกหน้ีและผูค้ําประกัน 

เสนอ                              

–หัวหนางาน ตรวจสอบ              

–หัวหนาสวน พิจารณา                     

–ผูบริหาร ลงนาม                             

2. จัดสงหนังสือทวง

ถามใหลูกหนี้และผูค้ํา

ประกันตามท่ีอยูท่ี

ปรากฏในทะเบียนบาน

ทางไปรษณียตอบรับ                 

1. ลงนาม

หนังสือทวงถาม

เรียบรอย                 

2. จัดสงหนังสือ

ทวงถาม

เรียบรอย                 

3. รวบรวม

ขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน

ครบถวน 

ชมพูนุท/             

นติิกร 

30 วัน 1. พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2533                   

2. พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ   

พ.ศ. 2546                   

3. ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

เร่ืองแตงตั้ง

รับขอมูลยอดหนี้เงินยืม

คางชําระ 

ตรวจสอบอายุความและประวัติ

การชําระหน้ี 

รวบรวมขอเท็จจริง 

และพยานหลักฐาน 
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3. แสวงหาและรวบรวม

พยานเอกสารตลอดจน

ขอเท็จจริงที่เก่ียวของ

กับรูปคดีจากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

อธิการบดี          

4. ระเบียบ

มหาวิทยาลัย             

วาดวยเงินยืมเพื่อ

การศึกษาสําหรับ

นักศึกษา               

5. ประกาศ

รายชื่อผูสําเร็จ

การศึกษาของ

มหาวิทยาลัย            

6. เอกสารแสดง

วันพนสภาพการ

เปนนักศึกษา

กรณีอ่ืน              

7. สัญญายืมเงิน

ยืมเพื่อการศึกษา                  

8. สัญญาค้ํา

ประกันการยืม

เงินเพ่ือการศึกษา           

9. เอกสารแสดง

การชําระเงิน  

(ถามี)                  

10. เอกสารแสดง

ยอดหน้ีคางชําระ                

11. สําเนา

ทะเบียนบานของ

ลูกหน้ี                

12. สําเนา

ทะเบียนบานของ

ผูค้ําประกัน             

13. สําเนา

หนังสือทวงถาม

ลูกหน้ี และ

ไปรษณียตอบรับ            

14. สําเนา

หนังสือทวงถาม  

ผูค้ําประกันและ

ไปรษณียตอบรับ 
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1. จัดทําบันทึก                

ขออนุมัติดําเนินคดีและ

เปนผูแทนคดี                   

2. รางคาํฟอง                   

3. จัดเตรียมเอกสาร

พยานหลักฐานแนบทาย

คําฟอง                          

จัดทําบันทึก               

ขออนุมัติและ              

คําฟอง                    

เสร็จเรียบรอย 

ชมพูนุท/                

นติิกร 

10 วัน 1. บันทึกขอ

อนุมัติดําเนินคดี

และเปนผูแทนคดี            

2. หนังสือมอบ

อํานาจใหนิติกร

ดําเนินคดี                  

3. ใบแตง

ทนายความ 

สําหรับอัยการ               

4. หนังสือนําสง

สํานวนคดี                   

5. รางคําฟอง              

6. พยานหลักฐาน

ตามผังการ

ปฏิบัติงานลําดับ 

3  

5 

 

 

 

1. เสนอหัวหนางาน

ตรวจสอบ                         

2. เสนอหัวหนาสวน

พิจารณา                         

3. เสนออธิการบดี

พิจารณาและลงนาม          

                           

อนุมัติและ                

ลงนามเรียบรอย 

ชมพูนุท/               

นติิกร 

ขึ้นอยูกับ           

ผูตรวจสอบ

และ             

ผูพิจารณา 

เอกสารตามผัง

การปฏิบัติงาน

ลําดับ 4 

6 

 

 

 

จัดสงสํานวนคดีให

สํานักงานอัยการตาม

ภูมิลําเนาลูกหน้ีทาง

ไปรษณียตอบรับโดย

ประสานกับงาน

ไปรษณีย 

จัดสงเรียบรอย ชมพูนุท/              

นติิกร 

1 วัน 1. หนังสือนําสง

สํานวนคดี              

2. รางคําฟอง           

3. พยานหลักฐาน 

4. ใบแตง

ทนายความ                   

7 

 

 

 

 

 

1. จัดเตรียมเอกสาร

เพ่ิมเติมตามท่ีไดรับแจง

จากพนักงานอัยการ                               

2. ทําบันทึกขออนุมัติ

เดินทางไปสํานักงาน

อัยการ                    

3. ประสานกับหนวย

อนุมัติเรียบรอย ชมพูนุท/              

นติิกร 

ขึ้นอยูกับ           

ผูตรวจสอบ

และ                 

ผูพิจารณา 

1. เอกสาร

เพ่ิมเติมตามท่ี

ไดรับแจง เชน 

รายละเอียดการ

คํานวณทุนทรัพย 

(ตนเงินและ

ดอกเบ้ีย) สําเนา 

จัดทําเอกสารเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินคดี 

 

 

จัดสงสํานวนคดี 

ใหพนักงานอัยการ 

เสนอขออนุมัติดําเนินคดี 

เสนอขออนุมัติเดินทาง                

ไปใหขอเท็จจริง 
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 ยานพาหนะในการขอใช

รถไปปฏิบัติงาน                          

4. เสนอ                        

- หัวหนางานตรวจสอบ             

- หัวหนาสวนพิจารณา 

กรณีใชรถมหาวิทยาลัย               

- ผูบริหารพิจารณา 

กรณีใชรถสวนตัว 

                                

ทะเบียนบาน

ลูกหน้ีและผูคํ้า

ประกัน สําเนา

พยานหลักฐาน

แนบทายคําฟอง

สําหรับสงศาล 

ลูกหน้ี และผูค้ํา

ประกัน เปนตน             

2. บันทึกขอ

อนุมัติเดินทาง

และเอกสาร

ประกอบ ไดแก 

เอกสาร

ตรวจสอบ

งบประมาณ และ

ใบขอใชรถ

สําหรับเดินทาง

ไปปฏิบัติงานนอก

พื้นท่ี                    

8 

 

 

 

 

 

เดินทางไปสํานักงาน

อัยการตามภูมิลําเนา

ลูกหน้ีเพ่ือใหขอเท็จจริง

และเอกสารเพ่ิมเตมิ

ตามที่ไดรับแจงจาก

พนกังานอัยการ                   

ใหขอเท็จจริง

และเอกสาร

เรียบรอย 

ชมพูนุท/               

นติิกร 

-ให

ขอเท็จจริง 

1 วัน หรือ

ตามท่ี

พนกังาน

อัยการ

กําหนด                 

-การ

เดินทาง

ขึ้นอยูกับ

ระยะทาง 

เอกสารเพ่ิมเติม

ตามท่ีไดรับแจง  

9 

 

 

 

 

 

1. จัดทําบันทึกขอ

อนุมัตคิาฤชาธรรมเนียม

และคาใชจายดําเนินคดี

ตามจํานวนท่ีไดรับแจง

จากพนักงานอัยการ                       

2. จัดทําหนังสือ              

นําสงเงิน                               

3. เสนอหัวหนางาน

ตรวจสอบ                             

อนุมัติและ                

ลงนามเรียบรอย 

ชมพูนุท/                

นติิกร 

ขึ้นอยูกับ

ผูตรวจสอบ

และ             

ผูพิจารณา 

1. บันทึกขอ

อนุมัติคาฤชา

ธรรมเนียมและ

คาใชจาย

ดําเนินคดี                    

2. เอกสาร

ตรวจสอบ

งบประมาณ                

ใหขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 

ตอพนักงานอัยการ 

เสนอขออนุมัติคาฤชาธรรมเนียม

และคาใชจายดําเนินคดี 
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4. เสนอหัวหนาสวน

พิจารณา                           

5. เสนอผูบริหาร

พิจารณาและลงนาม                                    

3. หนังสือ            

นําสงเงิน  

10 

 1. ประสานกับสวน

การเงินเพ่ือขอใหจัดทํา

เช็ค หรือขอยืมเงินสด

ยอย                             

2. จัดสงเช็คหรือเงินใน

รูปแบบอ่ืน เชน 

ธนาณัติ ใหสํานักงาน

อัยการทางไปรษณีย

ตอบรับโดยประสานกับ

งานไปรษณีย 

จัดสงเรียบรอย ชมพูนุท/              

นติิกร 

3 วัน หนังสือนําสงเงิน

และเช็คหรือเงิน

ในรูปแบบอื่น 

เชน ธนาณตัิ               

11 

 

 

 

1. ทําบันทึกขออนุมัติ

เดินทางไปศาลตามท่ี

ไดรับแจงจากพนักงาน

อัยการ                          

2. ประสานกับหนวย

ยานพาหนะในการขอใช

รถไปปฏิบัติงาน                   

3. เสนอ                        

- หัวหนางานตรวจสอบ             

- หัวหนาสวนพิจารณา 

กรณีใชรถมหาวิทยาลัย            

- ผูบริหารพิจารณา 

กรณีใชรถสวนตัว 

อนุมัติเรียบรอย ชมพูนุท/                

นติิกร 

ขึ้นอยูกับ

ผูตรวจสอบ

และ       

ผูพิจารณา 

บันทึกขออนมุัติ

เดินทางและ

เอกสารประกอบ 

ไดแก เอกสาร

ตรวจสอบ

งบประมาณ และ

ใบขอใชรถ

สําหรับเดินทาง

ไปปฏิบัติงานนอก

พื้นท่ี 

12 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางไปศาลตาม

ภูมิลําเนาลูกหน้ีเพ่ือ

ดําเนินกระบวนการใน

ชั้นศาล เชน ไกลเกลี่ย 

สืบพยาน 

ดําเนินการ               

ในช้ันศาล

เรียบรอย 

ชมพูนุท/                

นติิกร 

-ดําเนินการ

ชั้นศาล 1 

วัน หรือ

ตามคําสั่ง

ศาล                 

-การ

เดินทาง

ขึ้นอยูกับ

ระยะทาง 

1. หนังสือมอบ

อํานาจ ตามผัง

การปฏิบัติงาน

ลําดับ 4                           

2. อากรแสตมป 

30 บาท ติดบน

หนังสือมอบ

อํานาจและขีดฆา

อากรแสตมป                                

3. รางสัญญา

ประนีประนอม

จัดสงคาใชจาย 

ใหพนักงานอัยการ 

ดําเนินกระบวนการในชั้นศาล 

 

เสนอขออนุมัติ                       

เดินทางไปศาล 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. รบัขอมูลยอดหนี้เงินยืมคางชําระ สวนการเงินสงขอมูลลูกหนี้ทุกรายใหงานนิติการเปนประจําทุกเดือน 

ประกอบดวย 1. ชื่อและรหัสนักศึกษา 2. รายละเอียดหนี้คางชําระ                

3. รายละเอียดการชําระเงิน 4. สถานะลูกหนี้ (กําลังศึกษาหรือพน

สภาพการเปนนักศึกษา)  

2. ตรวจสอบอายุความและประวัติ 

การชําระหนี้ 

 

1. ตรวจสถานะลูกหนี้วา อยูระหวางศึกษาหรือพนสภาพการเปน

นักศกึษาหากพนสภาพการเปนนักศึกษาตองตรวจสอบวากรณีใด 

-กรณีลูกหนี้สําเร็จการศึกษา ตองตรวจสอบหลักฐานจากประกาศ

รายชื่อผูสําเร็จการศกึษาของมหาวิทยาลัยโดยประสานกับงานจัดเก็บ 

-กรณีลูกหนี้พนสภาพดวยเหตุอ่ืน ตองตรวจสอบหลักฐานแสดงวันพน

สภาพโดยประสานกับศูนยบริการการศึกษา 

2. นับอายุความ 5 ป จากวันที่ลูกหนี้พนสภาพการเปนนักศึกษา 

3. ตรวจสอบประวัติการชําระหนี้ของลูกหนี้ 

4. คัดเลือกลูกหนี้ที่ไมชําระหน้ีและหรือขาดการชําระหนี้ตั้งแต 1 ป   

ขึ้นไป สําหรับเตรียมดําเนินคดี 

3. รวบรวมขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน 

 

1. ทําหนังสือทวงถามลูกหนี้และผูค้ําประกัน เสนอ                    

– หัวหนางาน ตรวจสอบ               

– หัวหนาสวน พิจารณา                      

– ผูบริหาร พิจารณาลงนาม                                  

2. จัดสงหนังสือทวงถามใหลูกหนี้และผูค้ําประกันตามที่อยูที่ปรากฏ  

ในทะเบียนบานทางไปรษณียตอบรับ (ตรวจสอบที่อยูโดยทําหนังสือ  

กรณลูีกหน้ีขอ

ผอนชําระ 

13 

 

 

 

ไดรับสําเนาคําพิพากษา

จากพนักงานอัยการ  

ไดรับสําเนา               

คําพิพากษา

เรียบรอย 

ชมพูนุท/            

นติิกร 

ขึ้นอยูกับ            

ผูสงสําเนา

คําพิพากษา 

สําเนา                     

คําพิพากษา 

ศาลมีคําพิพากษา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

ขอคัดสําเนารายการทะเบียนราษฎรกับนายทะเบียนสํานักทะเบียน

อําเภอเมืองนครราชสีมา) 

3. แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนขอเท็จจริงที่เก่ียวของ

กับรูปคดจีากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพยานหลักฐานประกอบดวย 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533                    

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546  

    (เอกสารลําดับที่ 1-2 สืบคนไดจากเว็ปไซตของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

3. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแตงตั้งอธิการบดี           

4. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยเงินยืมเพื่อการศกึษาสําหรับนักศึกษา  

5. ประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    (เอกสารลําดับที่ 3-5 ประสานกับงานจัดเก็บ) 

6. เอกสารแสดงวันพนสภาพการเปนนักศึกษากรณีอ่ืน                           

    (เอกสารลําดับ 6 ประสานกับศูนยบรกิารการศึกษา) 

7. สัญญายืมเงินยืมเพ่ือการศึกษา                   

8. สัญญาค้ําประกันการยืมเงินเพ่ือการศึกษา   

9. เอกสารแสดงการชําระเงนิ (ถามี)                   

10. เอกสารแสดงยอดหนี้คางชําระ  

    (เอกสารลําดับที่ 7-10 ประสานกับสวนการเงิน)                    

11. สําเนาทะเบียนบานของลูกหนี้                 

12. สําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกัน 

  13. สําเนาหนงัสือทวงถามลูกหนี้ และไปรษณียตอบรับ             

14. สําเนาหนังสือทวงถามผูคํ้าประกันและไปรษณียตอบรับ 

     (ไปรษณียตอบรับลําดับที่ 13-14 ประสานกับงานไปรษณีย) 

4. จัดทําเอกสารเพ่ือขออนมุัติ

ดําเนินคดี 

 

1. จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินคดีและเปนผูแทนคดี หนังสือมอบ

อํานาจใหนิติกรดําเนินคดี ใบแตงทนายความสําหรับพนักงานอัยการ 

และหนังสือนําสงสํานวนคดีใหสํานักงานอัยการตามภูมิลําเนาลูกหนี้                

2. รางคําฟอง                        



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การดําเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

หนวยงาน .............................................. รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_01 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 12 จาก 16 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

3. จัดเตรียมพยานหลักฐานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานลําดับ 3                  

แนบทายคําฟอง 

5. เสนอขออนุมัติดําเนินคดี 1. เสนอหัวหนางานตรวจสอบ   

2. เสนอหัวหนาสวนพิจารณา                          

3. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติดําเนินคดีและลงนามในหนังสือ               

มอบอํานาจ ใบแตงทนายความ และหนังสือนําสงสํานวนคดี 

6. จัดสงสํานวนคดีใหพนักงานอัยการ จัดสงสํานวนคดีใหสํานักงานอัยการตามภูมิลําเนาลูกหนี้ทางไปรษณีย

ตอบรับโดยประสานกับงานไปรษณีย 

7. เสนอขออนุมัติเดินทางไปให

ขอเท็จจรงิเพ่ิมเติม 

1. จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมตามที่ไดรับแจงจากพนักงานอัยการ เชน 

รายละเอียดการคํานวณทุนทรัพย (ตนเงินและดอกเบ้ีย) สําเนาทะเบียน

บานลูกหนี้และผูค้ําประกัน สําเนาพยานหลักฐานแนบทายคําฟอง

สําหรบัสงศาล ลูกหนี้ และผูคํ้าประกัน เปนตน                               

2. ทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปสํานักงานอัยการ และเอกสารประกอบ 

ไดแก เอกสารตรวจสอบงบประมาณ และใบขอใชรถสําหรับเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 

3. ประสานกับหนวยยานพาหนะในการขอใชรถไปปฏิบัติงาน                        

4. เสนอ 

- หัวหนางานตรวจสอบ                         

- หัวหนาสวนพิจารณา กรณีใชรถมหาวิทยาลัย              

- ผูบริหารพิจารณา กรณีใชรถสวนตัว 

8. ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอพนักงาน

อัยการ 

เดินทางไปสํานักงานอัยการตามภูมิลําเนาลูกหนี้เพ่ือใหขอเท็จจริงและ

เอกสารเพ่ิมเติมตามที่ไดรับแจงจากพนักงานอัยการ 

9. เสนอขออนุมัติคาฤชาธรรมเนียม

และคาใชจายดําเนินคดี 

1. จัดทําบันทึกขออนุมัติคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายดําเนินคดีตาม

จํานวนที่ไดรบัแจงจากพนักงานอัยการ 

2. ตรวจสอบงบประมาณ                        

3. จัดทําหนงัสือนําสงเงิน 

4. เสนอหัวหนางานตรวจสอบ                               

5. เสนอหัวหนาสวนพิจารณา                           

6. เสนอผูบริหารพิจารณาและลงนาม 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การดําเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

หนวยงาน .............................................. รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_01 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 13 จาก 16 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

10. จัดสงคาใชจายใหพนักงานอัยการ 1. ประสานกับสวนการเงินเพ่ือขอใหจัดทําเช็คหรือขอยืมเงินสดยอย            

2. จัดสงเช็คหรือเงินในรูปแบบอื่น เชน ธนาณัติ ใหสํานักงานอัยการ

ทางไปรษณียตอบรับโดยประสานกับงานไปรษณีย 

11. เสนอขออนุมัติเดินทางไปศาล 1. รับแจงกําหนดวันสืบพยาน/ไกลเกลี่ย จากพนักงานอัยการ 

2. ประสานกับหนวยยานพาหนะในการขอใชรถไปปฏิบัติงาน 

3. ทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปศาลและแนบเอกสารประกอบ ไดแก 

เอกสารตรวจสอบงบประมาณ และใบขอใชรถสําหรับเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่  

  4. เสนอ 

- หัวหนางานตรวจสอบ                         

- หัวหนาสวนพิจารณา กรณีใชรถมหาวิทยาลัย              

- ผูบริหารพิจารณา กรณีใชรถสวนตัว 

12. ดําเนินกระบวนการในชั้นศาล 1. ติดอากรแสตมป 30 บาท บนหนังสือมอบอํานาจของขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานลําดับ 4 และขีดฆาอากรแสตมป  

2. รางสัญญาประนีประนอมสําหรับใชในกรณลีูกหนี้ขอผอนชําระ 

3. เดินทางไปศาลตามภูมิลําเนาลูกหนี้ เ พ่ือดําเนินกระบวนการ                     

ในชั้นศาล เชน ไกลเกลี่ย สืบพยาน เปนตน 

13. ศาลมีคําพิพากษา เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลว พนักงานอัยการจะขอคัดคําพิพากษาจาก

ศาลและจัดสงสําเนาคําพิพากษาใหมหาวิทยาลัย 

7. ระบบติดตามประเมินผล 

 7.1  ติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor)  

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 

8. เอกสารอางอิง 

8.1  พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 
8.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 

8.3  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยเงนิยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
8.4  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองหนี้ อายุความ และสัญญา 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การดําเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

หนวยงาน .............................................. รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_01 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 14 จาก 16 

 

 

 

9. แบบฟอรมที่ใช 

9.1 ใบแตงทนายความ (แบบพิมพศาล) 

9.2 คําฟอง (แบบพิมพศาล) 
9.3 คํารอง/คําขอ (แบบพิมพศาล)  

9.4 สัญญาประนีประนอมยอมความ (แบบพิมพศาล) 

9.5 แบบฟอรมการขอใชรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

9.6 แบบรายงานการไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ  
 

10. ปญหา/ความเสี่ยง/ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  

 

ที่ ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวัง

สําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1.  รับขอมูลยอดหนี้เงนิยืม               

คางชําระ 

ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เนื่องจากการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละ

รายไมสม่ําเสมอ 

ตรวจสอบยอดหนี้ เปน

ประจําทุกเดือน 

2. ตรวจสอบอายุความและ

ประวัติการชําระหนี้ 

1. ขอมูลวันพนสภาพการเปนนักศึกษามี

ความคลาดเคลื่อน 

2. ประวัติการชําระหนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงทุกเดือน 

1. ถือขอมูลตามประกาศ

ผูสําเร็จการศึกษา หากพน

ส ภาพ กรณี อ่ื นต อ ง ใ ช

เ อ ก ส า ร ยื น ยั น จ า ก

ศูนยบรกิารการศึกษา 

2.  ต ร วจสอบยอด หนี้               

อีกคร้ังกอนจัดทําหนังสือ

ทวงถาม 

3. รวบรวมขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน 

ไดรบัเอกสารลาชา เ ร ง รัด และติ ด ต าม กับ

หนวยงาน 

4. จัดทําเอกสารเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินคดี 

ขอมูลยอดหนี้มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  

ตรวจสอบยอดหนี้อีกคร้ัง

กอนวันเสนอขออนุมัติ 

5. เสนอขออนุมัติดําเนินคดี เปลี่ยนผูอนุมัติและลงนามในหนังสือใน

ฐานะรักษาการแทนอธิการบดีบอยคร้ัง 

ต ร ว จ ส อ บ ก อ น เ ส น อ             

ขออนุมัติ 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การดําเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

หนวยงาน .............................................. รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_01 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 15 จาก 16 

 

 

ที่ ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวัง

สําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

6. จัดสงสํานวนคดีใหพนักงาน

อัยการ 

กรณีสงทางไปรษณีย ไมไดรบัใบตอบรับ

ในประเทศ (ใบเหลือง) กลับคืน จึงไมมี

หลักฐานแสดงวามีผูรับเรื่องแลว 

ติดตามผลการสงสํานวน

คดีทางเว็ปไซตของบริษัท

ไปรษณียไทย จํากัด 

7. เสนอขออนุมัติเดินทางไปให

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 

ไดรบัทราบกําหนดวันกระชั้นชิด จึงไม

สามารถทําเรื่องขออนุมัติกอนเดินทางได  

แจงหัวหนาสวนดวยวาจา 

และทํ า เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติ

ภายหลัง 

8. ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอ

พนักงานอัยการ 

ติดภารกิจเรงดวนในวันที่ตองเดินทางไป

พบพนักงานอัยการ 

ประสานทาง โทรศัพท

โดยเรว็และขอวันนัดใหม 

9. เสนอขออนุมัติคาฤชาธรรม

เนียมและคาใชจายดําเนินคดี 

ไดรบัทราบจํานวนคาใชจายและวันยื่น

ฟองกระชั้นชิด จึงไมสามารถทําเรื่องขอ

อนุมัติกอนนาํสงเงนิได  

สํ ารองจายไปกอนและ          

ทําเรื่องขออนุมัติภายหลัง 

10. จัดสงคาใชจายใหพนักงาน

อัยการ 

กรณีสงทางไปรษณีย ไมไดรบัใบตอบรับ

ในประเทศ (ใบเหลือง) กลับคืน จึงไมมี

หลักฐานแสดงวามีผูรับเรื่องแลว 

ติดตามผลการสงสํานวน

คดีทางเว็ปไซตของบริษัท

ไปรษณียไทย 

11. เสนอขออนุมัติเดินทางไปศาล ไดรบัทราบกําหนดวันกระชั้นชิด จึงไม

สามารถทําเรื่องขออนุมัติกอนเดินทางได  

แจงหัวหนาสวนดวยวาจา 

และทําเร่ืองขออนุมัติ

ภายหลัง 

12. ดําเนินกระบวนการในชั้นศาล จํานวนเงินท่ีลูกหนี้ขอผอนชําระในแตละ

งวดนอยกวา 2,000 บาท ซึ่งนอยกวาที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเงินยืมเพื่อ

การศกึษากําหนดไว 

ขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล 

ซึ่ งศาลจะพิจารณาจาก

รายไดของลูกหนี้ 

13. ศาลมีคําพิพากษา ไดรบัสําเนาคําพิพากษาลาชา ประสานกับนิติกรประจํา

สาํนักงานอัยการ 

 

ภาคผนวก  

ก. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 สืบคนไดจากเว็ปไซตของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C112/%C112-20-2533-001.pdf) 

ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สืบคนไดจากเว็ปไซต

ของกระทรวงศึกษาธิการ  (http://www.moe.go.th/moe/th/office/powerMOE2556.pdf) 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การดําเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

หนวยงาน .............................................. รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_01 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 16 จาก 16 

 

 

ค. ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเงินยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษา สืบคนไดจากเว็ปไซตของ

มหาวิทยาลัย (http://203.158.7.37/edcx/) 

ง. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่องหนี้  อายุความ และสัญญา สืบคนไดจากเว็ปไซต               

ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general) 

จ. แบบพิมพศาล เชน ใบแตงทนายความ คําฟอง คํารอง สัญญาประนีประนอมยอมความ                   

สืบคนไดจากเว็ปไซตของสํานักงานศาลยุติธรรม  (https://www.coj.go.th/home/formcoj.html) 

ฉ. แบบฟอรมการขอใชรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัย และแบบรายงานการไปปฏิบัติงาน               

นอกมหาวิทยาลัยในประเทศ สืบคนไดจากเว็บไซตของสวนอาคารสถานที่ (web.sut.ac.th/dbg/)   

ช. ตรวจสอบผลการสงไปรษณีย เฉพาะลงทะเบียนและดวนพิเศษ (EMS) สืบคนไดจากเว็บไซตของ

บรษิัท ไปรษณียไทย จํากัด (https://www.thailandpost.co.th)  

ซ. ตัวอยางหนังสือแจงขอมูลยอดหนี้เงินยืมคางชําระจากสวนการเงินและบัญชี 

ฌ. รางหนังสือทวงถามลูกหนี้และผูค้ําประกัน 

 


