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1. วัตถุประสงค 
  1.1 เพื่อใหงานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ

อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนกระบวนการตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน และมุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน    

ที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ

กระบวนการ  

  1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให                 
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบรกิาร ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู  
   
  
2. ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบการชําระหน้ีตามคําพิพากษาคดีแพงของลูกหนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการขอความอนุเคราะหสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (สคช. จังหวัด) ที่อยูในเขตอํานาจศาลท่ีพิจารณาตัดสินคดี  
 
3. คําจํากัดความ 
 มหาวิทยาลัย   หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ผูบริหาร   หมายถึง  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  
 หัวหนาสวน   หมายถึง  หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ  
       สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 หัวหนางาน   หมายถึง  หัวหนางานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ  
       สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 สวนการเงิน   หมายถึง  สวนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 งานไปรษณยี  หมายถึง  งานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ  
       สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 นิติกร   หมายถึง  นิติกร งานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ลูกหนี้   หมายถึง  ลูกหนี้ตามคําพิพากษาคดีแพงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ศาล    หมายถึง  ศาลที่พิจารณาตัดสินคดีนั้น 
 สคช. จังหวัด   หมายถึง  สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ 
       การบังคับคดีจังหวัดตามเขตอํานาจศาลที่พิจารณาตัดสินคดีน้ัน

สํานักงานบังคับคดี  หมายถึง  สํานักงานบังคับคดีตามเขตอํานาจศาลท่ีพิจารณาตัดสินคดีนั้น 
 สํานักงานธุรกิจการคา  หมายถึง  สํานักงานธุรกิจการคาจังหวัดนครราชสีมา 
 ที่วาการอําเภอ  หมายถึง  ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมา 
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 ทรัพยสิน   หมายถึง  วัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได  
       (ลักษณะ 3 เรื่องทรัพย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิขย) 
 กรรมสิทธิ์   หมายถึง  สิทธิทั้งปวงภายในบังคับแหงกฎหมายที่เจาของทรัพยสิน 
       มีสิทธิใชสอย และจําหนายทรัพยสินของตน และไดซึ่งดอกผล 
       แหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตาม และเอาคืนซึ่งทรัพยสิน 
       ของตน จากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวาง 
       มิใหผูอื่นสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
       (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
 
4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผูบรหิาร  รับผิดชอบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ สั่งการ ลงนาม 

 4.2 หัวหนาสวน รับผิดชอบ ใหความเห็นชอบ สั่งการ 

 4.3 หัวหนางาน รบัผิดชอบ กํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนิติกร 

 4.4 นิติกร  รับผิดชอบ ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อสรุปขอมูล รวบรวมพยาน 

       หลักฐานที่เกี่ยวของกับคดี และลูกหน้ีตามคําพิพากษา  

       และประสาน สคช. จังหวัด เพ่ือดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
5. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
 

ลําดับ ผังการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เอกสารที่

เกี่ยวของ 

1 

 รับหมายบังคับคดี

จากสํานักงาน

อัยการคดีศาลแขวง 

หรือสํานักงาน

ไดรับหมายบังคับคดี

ตรงตามคูความในคดี 

พิมพา 1 วัน 1. หนังสือแจง            

การบังคับคดี              

2. สําเนา               

หมายบังคับคดี 
รับหมายบังคับคดี 
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อัยการจังหวัดตาม

เขตอํานาจศาล 

2 

 

 

 

 

 

ทําหนังสือสอบถาม

ขอมูลการชําระหน้ี

และขอสําเนา

เอกสารหลักฐาน

แสดงการรับเงินจาก

สวนการเงินหรือ

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

 

 

ไดรับขอมูลตาราง

คํานวณยอดหน้ีและ

ดอกเบ้ียคางชําระ

ตามคําพิพากษา                 

ท่ีคํานวณถูกตอง 

และหลักฐานแสดง

การรับเงินครบถวน 

พิมพา 5 วัน 1. ตารางคํานวณ

ยอดหน้ีและ

ดอกเบ้ียคางชําระ

2. สําเนาหลักฐาน

แสดงการรบัเงิน 
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จัดทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะห

สคช. จังหวัด เพ่ือ

ดําเนินการบังคับคดี

ตรวจสอบทรัพยสิน

ลูกหน้ี และรวบรวม

เอกสารแนบที่

เกี่ยวของ 

จัดทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะห

เรียบรอย และสําเนา

เอกสารแนบครบถวน  

รับรองสําเนาถูกตอง

เรียบรอยทุกหนา 

พิมพา 1 วัน 1. หนังสือขอความ

อนุเคราะห                  

2. เอกสารแนบ  

  2.1 สําเนาหนังสือ

แจงการบังคับคดี 

  2.2 สําเนา            

หมายบังคับคดี 

  2.3 สําเนา                

คําพิพากษา 
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1. เสนอหัวหนางาน

ตรวจสอบ               

2. เสนอหัวหนาสวน

พิจารณา  

3. เสนอผูบริหาร

พิจารณาและลงนาม

4. จัดสงเอกสารให

สคช. จังหวัด ทาง

ไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับโดยสงท่ีงาน

ไปรษณีย 

ผูบริหารลงนาม และ

จัดสงเอกสารใหสคช. 

จังหวัดเรียบรอย 

พิมพา ขึ้นอยูกับ

ผูตรวจ

สอบและ             

ผูพิจารณา 

เอกสารตามผังการ

ปฏิบัติงานลําดับ 3 

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

เพื่อเตรียมขอความอนุเคราะห 

สคช. จังหวัด ตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้

  

เสนอพิจารณาสงเรื่อง                      

ขอความอนุเคราะห สคช. จังหวัด 

ชําระหน้ี 

ครบถวน 
ตรวจสอบ               

การชําระหนี้ 

ชําระหน้ีไมครบถวน

หรือ ไมชําระหน้ี 

ยุติการบังคับคดี 
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1. ไดรับหนังสือขอ

ทราบผลการบังคับ

คดีจาก สคช.จังหวัด 

เพื่อขอขอมูลลูกหน้ี

เพิ่มเติม

ประกอบการ

ดําเนินการ                    

2. โทรศัพทประสาน

การคลังของศาลเพ่ือ

ตรวจสอบการวางเงิน

ชําระหน้ีที่ศาล               

3. จัดทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะห

ขอมูลลูกหนี้ไปยัง

หนวยงานตาง ๆ คือ 

3.1 สํานักงานบังคับคดี 

3.2 ท่ีวาการอําเภอ 

3.3 สํานักงานธุรกิจ

การคา                 

4. เสนอหัวหนางาน

ตรวจสอบ 

5. เสนอหัวหนาสวน

พิจารณา                 

6. เสนอผูบริหาร

พิจารณาและลงนาม

7. ประสานไปยัง

หนวยงานตาง ๆ  

7.1 จัดสงเอกสารให

สํานักงานบังคับคดี

ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับ

โดยสงที่งาน

ไปรษณีย 
7.2 เดินทางไปท่ีวา

การอําเภอเพ่ือคัด

แบบรับรองรายการ

ทะเบียนราษฎร              

7.3 เดินทางไป

สํานักงานธุรกิจ

การคา และหนังสือ

ผูบริหารลงนาม และ

จัดสงเอกสารให

สํานักงานบังคับคดี

เรียบรอย 

พิมพา 10 วัน หนังสือขอความ

อนุเคราะหขอมูล

ลูกหน้ี 

 

แสวงหาขอมูลลูกหน้ีและ

พยานหลักฐานเพ่ิมเติม 



 คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษาคดีแพง 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_05 แกไขคร้ังที่ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 7 จาก 14 

 

 

 

รับรองทะเบียนนิติ

บุคคล 

6 

 

 

 

1. รวบรวมขอมูล

ลูกหน้ีจากหนวยงาน

ตามขั้นตอนลําดับ 5 

2. จัดทําหนังสือแจง

ผลการบังคับคดี 

และนําสงเอกสาร

ขอมูลลูกหนี้ให สคช. 

จังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

ไดรับขอมูลลูกหนี้

ครบถวนตามท่ี สคช. 

จังหวัด ตองการ ดังน้ี  

1. ขอมูลการวางเงิน

ชําระหนี้ท่ีศาล ระบุ

ชื่อ-สกุล ตําแหนง

เจาหนาท่ีสวนคลัง

ของศาล                        

2. หนงัสือแจงผลการ

ตรวจสอบประวัติบุคคล 

และรายงานการ

ตรวจสอบ ทางไปรษณีย

จากสํานักงานบังคับคดี     

3.  แบบรับรอง

รายการทะเบียน

ราษฎร จากที่วาการ

อําเภอ 

4. หนังสือรับรอง

ทะเบียนนิติบุคคล

จากสํานักงานธุรกิจ

การคา 

พิมพา 30 วัน 1. หนังสือแจงผล

การบังคับคดีให

สคช. จังหวัด                

2. หนังสือแจง            

ผลการตรวจสอบ

ประวัติบุคคล            
3. รายงาน                   

การตรวจสอบ  

ประวัติบุคคล               
4. แบบรับรอง

รายการทะเบียน

ราษฎร              

5. หนังสือรับรอง

ทะเบียนนิติบุคคล 

 

7 
 

 

1. เสนอหัวหนางาน

ตรวจสอบ               

2. เสนอหัวหนาสวน

พิจารณา                 

3. เสนอผูบริหาร

พิจารณาและลงนาม

4. จัดสงเอกสารให

สคช. จังหวัด ทาง

ไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับโดยสงท่ี           

งานไปรษณีย 

ผูบริหารลงนาม และ

จัดสงเอกสารให 

สคช. จังหวัด

เรียบรอย 

พิมพา ขึ้นอยูกับ

ผูตรวจ

สอบและ             

ผูพิจารณา 

เอกสารตามผังการ

ปฏิบัติงานลําดับ 6 

 เสนอพิจารณาสงหนังสือ                     

แจงผลการบังคับคดีให สคช. จังหวัด 

  

รวบรวมขอมูลของลูกหนี้ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษาคดีแพง 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_05 แกไขคร้ังที่ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 8 จาก 14 
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ไดรับหนังสือจาก 

สคช.จังหวัด แจง

และแสดงรายการ

ทรัพยสินที่ลูกหนี้มี

กรรมสิทธ์ิสําหรับใช

เปนขอมูล

ประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ

ยึดหรืออายัดใน

ขั้นตอนตอไป 

 

ไดรับรายงานผลการ

ตรวจสอบทรัพยสิน 

พิมพา ขึ้นอยูกับ          

ผูสง

หนังสือ 

1. หนังสือแจงผล

การตรวจสอบ

ทรัพยสิน                   

2. รายการ

ทรัพยสินท่ีลูกหนี้    

มีกรรมสิทธ์ิ 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. รับหมายบังคับคดี 1. รับหมายบังคบัคดีจากสํานักงานอัยการคดีศาลแขวง หรือสํานักงาน

อัยการจังหวัด ที่รับผิดชอบสํานวนคดีนั้น  

2. ตรวจสอบรายละเอียดในหมายบังคับคดีวาถูกตองตรงตามรายละเอียด

ของคดี คือ   

   2.1 หมายเลขคดีดํา และหมายเลขคดีแดง 

   2.2 ชื่อศาล และประเภทคดี  

  2.3 ชื่อโจทก และจําเลย 

  2.4 รายละเอียดในหมายบังคับคดีตรงตามคําพิพากษา 

   2.5 นิติกรอัยการรบัรองสําเนาถูกตอง 

ไดรับหนังสือแจงผลการ

ตรวจสอบทรัพยสินจาก 

สคช. จังหวัด 



 คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษาคดีแพง 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_05 แกไขคร้ังที่ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 9 จาก 14 

 

 

2. ตรวจสอบการชําระหนี้ 

 

1. ทําหนังสือสอบถามขอมูลการชําระหนี้และขอสําเนาเอกสารหลักฐาน

แสดงการรบัเงินจากสวนการเงินกรณีเปนลูกหนี้โดยตรงของ

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ลูกหนี้ของหนวยวิสาหกิจ

ภายในมหาวิทยาลยั 

2. ประสานกับสวนการเงินหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ิมเติม กรณีมี  

ขอสงสัยในความหมายของถอยคําตามคําพิพากษา เพื่อใหจัดทํา

รายละเอียดตารางคาํนวณยอดหนี้และดอกเบี้ยคางชําระตามคําพิพากษา

ใหถูกตอง และหลักฐานการรับเงินที่ครบถวน 

3. เม่ือไดรบัรายละเอียดยอดหนี้คางชําระแลว ตรวจสอบวาชําระหนี้

ครบถวนตามคําพิพากษาแลวหรือไม หากครบถวนแลวยุติการบังคบัคดี 

หากมีการชําระหนี้ไมครบถวนตามคําพิพากษา หรือไมปรากฏวามีการ

ชําระหนี้ ใหรวบรวมขอมูลเพ่ือดําเนินการสงให สคช. จังหวัด                

ในข้ันตอนตอไป 

 3. รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของเพื่อ

เตรียมขอความอนุเคราะห สคช. 

จังหวัด ตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ 

 

จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห สคช. จังหวัด เพ่ือดําเนินการบังคับคดี

ตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ และรวบรวมเอกสารแนบที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. สําเนาหนังสือแจงการบังคับคดี 

2. สําเนาหมายบังคับคดี 

3. สําเนาคําพิพากษา 

เอกสารแนบท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

4. เสนอพิจารณาสงเรื่องขอความ

อนุเคราะห สคช. จังหวัด 

รวบรวมเอกสารท้ังหมดตามขั้นตอนท่ี 3 และจัดทําบันทึกเพ่ือ 

1. เสนอหัวหนางานตรวจสอบ 

2. เสนอหัวหนาสวนพิจารณา  

3. เสนอผูบริหารพิจารณาและลงนาม 

4. จัดสงเอกสารให สคช. จังหวัด ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

โดยสงที่งานไปรษณีย 

5. แสวงหาขอมูลลูกหนี้และ

พยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

1. ไดรับหนังสือขอทราบผลการบังคับคดีจาก สคช.จังหวัดเพื่อขอขอมูล

ลูกหนี้เพิ่มเติมประกอบการดําเนนิการ 

2. โทรศัพทประสานการคลังของศาลเพื่อตรวจสอบการวางเงินชําระหนี้

ที่ศาล ขอมูลการวางเงินชําระหนี้ท่ีศาล ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนงเจาหนาที่

สวนคลังของศาลผูใหขอมูล 



 คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษาคดีแพง 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_05 แกไขคร้ังที่ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 10 จาก 
14 

 

 

3. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลลูกหนี้ไปยังหนวยงานตางๆ 

ดังน้ี 

3.1 สํานักงานบังคับคดี 

3.2 ที่วาการอําเภอ 

3.3 สํานักงานธุรกิจการคา 

4. เสนอหัวหนางานตรวจสอบ 

5. เสนอหัวหนาสวนพิจารณา 

6. เสนอผูบริหารพิจารณาและลงนาม 

7. ประสานไปยังหนวยงานตาง ๆ  

7.1 จัดสงเอกสารใหสํานักงานบังคบัคดีทางไปรษณียลงทะเบียน 

ตอบรับโดยสงท่ีงานไปรษณีย 

 

7.2 ประสานกับหนวยยานพาหนะในการขอใชรถยนตของ

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเดินทางไปที่วาการอําเภอและสํานักงาน

ธุรกิจการคา  

 7.2.1 เสนอ                         

- หัวหนางานตรวจสอบ             

- หัวหนาสวนพิจารณา กรณีใชรถมหาวิทยาลัย              

- ผูบริหารพิจารณา กรณีใชรถสวนตัว 

7.2.2 เดินทางไปที่วาการอําเภอ และสํานักงานธุรกิจการคา  

เพ่ือประสานขอคัดแบบรบัรองรายการทะเบียนราษฎร และหนังสือ

รับรองทะเบียนนิติบุคคล 



 คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษาคดีแพง 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_05 แกไขคร้ังที่ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 11 จาก 
14 

 

 

 6. รวบรวมขอมูลของลูกหนี้  

  

1. รวบรวมขอมูลลูกหนี้จากหนวยงานตามข้ันตอนท่ี5 ใหครบถวน 

2. จัดทําหนงัสือแจงผลการบังคับคดี ให สคช. จังหวัด ทราบโดยนําสง

สําเนาเอกสารขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ของลูกหนี้แนบเปนเอกสารท่ี

สงไปดวยและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังนี้ 

2.1 ขอมูลการวางเงินชําระหนี้ท่ีศาล ระบุชื่อ-สกุล ตําแหนง

เจาหนาท่ีสวนคลังของศาล ไวในหนังสือแจงผลการบังคับคดี 

2.2 หนังสือแจงผลการตรวจสอบประวัติบุคคล และรายงาน                   

การตรวจสอบทางไปรษณียจากสํานักงานบังคับคดี 

2.3  แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากที่วาการอําเภอ 

2.4 หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลจากสํานักงานธุรกิจการคา 

 7. เสนอพิจารณาสงหนังสือแจง                

ผลการบังคับคดีให สคช. จังหวัด 

1. เสนอหัวหนางานตรวจสอบ 

2. เสนอหัวหนาสวนพิจารณา  

3. เสนอผูบริหารพิจารณาและลงนาม 

4. จัดสงเอกสารให สคช. จังหวัด ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั 

โดยสงท่ีงานไปรษณีย 

8. ไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบ 

 ทรัพยสินจาก สคช. จังหวัด 

ไดรบัหนังสือจาก สคช.จังหวัด แจงและแสดงรายการทรัพยสินท่ีลูกหนี้            

มีกรรมสิทธ์ิสําหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการยึด   

หรอือายัดในขั้นตอนตอไป 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

 7.1  ติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor)  

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 

 

8. เอกสารอางอิง 

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

8.3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

8.4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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9. แบบฟอรมที่ใช 

9.1  คํารอง/คําขอ (แบบพิมพศาล)  

9.2  แบบฟอรมการขอใชรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
9.3  แบบรายงานการไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ  

9.4  คําขอหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล (แบบฟอรมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา) 
 

10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  
 

ที่ ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง 

ขอควรระวังสําคัญท่ีพบในการ

ปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1.  รับหมายบังคับคดี ไดรับหมายบังคับคดีลาชาเกินสมควร

ภายหลังจากยื่นขอหมายไปแลวโดยใช

เวลาเกินกวา 6 เดือน – 1 ป  

สงหนังสือทวงถามการขอ

หมายบังคับคดีไปยัง

สาํนักงานอัยการคดี              

ศาลแขวง หรือสํานักงาน

อัยการจังหวัด 

 

2. ตรวจสอบการชําระหนี้ 1. ไดรับขอมูลลาชาเกินสมควร                

(เกินกวา 2 สัปดาห) 

2. ไดรับขอมูลตารางคํานวณยอดหนี้และ

ดอกเบี้ยคางชําระตามคําพิพากษา                   

ที่คาํนวณไมถูกตอง และหลักฐานแสดง

การรับเงินไมครบถวน  

3. เจาหนาที่การเงินไมเขาใจถอยคํา            

ตามคําพิพากษา  

 

1. โทรศัพทเรงรัดติดตาม

ความคืบหนา และสง

หนังสือทวงถามความ

คืบหนา 

2. คํานวณยอดหนี้เพ่ือ

ตรวจสอบและกระทบ

ยอดกับขอมูลที่ไดรับจาก

สวนการเงินหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3. โทรศัพทชี้แจง หรอืสง         

หนังสืออธิบายความหมาย

ของถอยคําในคําพิพากษา  
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3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ

เพ่ือเตรียมขอความอนุเคราะห 

สคช. จังหวัด ตรวจสอบ

ทรัพยสินลูกหนี้ 

ขอมูลยอดหนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบยอดหนี้คาง

ชําระกอนวันเสนอ

พิจารณา 

4. เสนอพิจารณาสงเร่ืองขอความ

อนุเคราะห สคช. จังหวัด 

เปลี่ยนผูพิจารณาและลงนามในหนังสือ

ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดีหรือ

ปฎิบัติการแทนอธิการบดีบอยครั้ง 

ตรวจสอบกอนเสนอ

พิจารณา 

5. แสวงหาขอมูลลูกหนี้และ

พยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

ไมมีรถยนตของมหาวิทยาลัยใหบริการ

เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ที่วาการ

อําเภอ และสํานักงานธุรกิจการคา 

เนื่องจากไมมีรถยนตวางในชวงเวลานั้น 

ทําบันทึกเสนอผูบริหาร

พิจารณากรณีขอใช                

รถสวนตัวไปปฏิบัติงาน 

6. รวบรวมขอมูลของลูกหนี้ ไดรบัหนังสือแจงผลการตรวจสอบ

ประวัติบุคคล และรายงานการตรวจสอบ  

ทางไปรษณียจากสํานักงานบังคบัคดี

ลาชา จึงรวบรวมสง สคช. จังหวัด ไมทัน

ตามเวลาที่ สคช. จังหวัด กําหนด 

จัดทําหนังสอืแจงขอมูล

ลกูหนี้ให สคช. จังหวัด 

ทราบในสวนของการ

วางเงินที่ศาล ขอมลู

ทะเบียนราษฎร และ

ขอมูลทะเบียนนติิบุคคล

ในเบ้ืองตน และแจงขอมูล

สวนที่เหลือใหทราบ

โดยเร็วเม่ือไดรบัขอมูล

เรียบรอยแลว 

7. เสนอพิจารณาสงหนังสือแจง

ผลการบังคับคดีให สคช. 

จังหวัด 

เปลี่ยนผูพิจารณาและลงนามในหนังสือ

ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดีหรือ

ปฎิบัติการแทนอธิการบดีบอยครั้ง 

ตรวจสอบกอนเสนอ

พิจารณา 

8. ไดรับหนังสือแจงผลการ

ตรวจสอบทรัพยสินจาก สคช. 

จังหวัด 

ไมพบทรัพยสินที่ลูกหนี้มีกรรมสิทธ์ิ สงหนังสือขอความ

อนุเคราะห สคช. จังหวัด 

เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ

ตอไป 
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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) 

ค. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สืบคนไดจากเว็ปไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

ง. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สืบคนไดจากเว็ปไซตของสํานักงานคณะกรรมการ

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

จ. แบบพิมพศาล เชน ใบแตงทนายความ คํารอง 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)  


