
แนวทางการแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการบังคับคดีโดยไม่จัดจ้างทนายความ 

     สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกโดยสหกรณ์ก ำหนดระเบียบในกำรปฏิบัติ ซึ่งในระเบียบ

ดังกล่ำวก ำหนดกำรใช้หลักประกันเงินกู้ ประกอบด้วย บุคคลท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์แห่งนั้น และใช้หลักทรัพย์

อันปลอดภำระจ ำนอง เพื่อค้ ำประกันเงินกู้ของตนเอง สหกรณ์หลำยแห่งมีกำรฟ้องร้องสมำชิกลูกหนี้เงินกู้หรือ

ลูกหนี้กำรค้ำท่ีผิดสัญญำ โดยมีกำรจัดจ้ำงและมอบอ ำนำจให้ทนำยควำมเป็นผู้ด ำเนินกำร ซึ่งหลำยสหกรณ์

ประสบปัญหำคือไม่มีเงินทุนเพียงพอในกำรจัดจ้ำงทนำยควำม และมีสหกรณ์บำงแห่งท่ีไม่มีกำรฟ้องร้องสมำชิก

ลูกหนี้ เนื่องจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำหำกมีกำรฟ้องร้อง นอกจำกสหกรณ์จะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องคดีแล้ว 

สหกรณ์ยังต้องมีค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชีในรูปของ “ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ” ซึ่งถ้ำมีกำรฟ้องร้องสมำชิกลูกหนี้

จ ำนวนมำก กำรต้ังบัญชีค่ำใช้จ่ำย “ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ” ก็จะเพิ่มขึ้นตำมล ำดับ และมีอีกหลำยสหกรณ์ท่ีมี

ฟ้องร้องคดีเสียค่ำจ้ำงทนำยควำมและค่ำใช้จ่ำยในช้ันศำล จนกระท้ังศำลออกค ำบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตำมค ำ

พิพำกษำภำยใน 30 วัน นับแต่วันอ่ำนค ำพิพำกษำแล้ว ปรำกฏว่ำลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำ และสหกรณ์

ก็ไม่ด ำเนินกำรบังคับคดี นอกจำกสหกรณ์ไม่ได้รับกำรช ำระหนี้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำแล้ว ยังท ำให้สหกรณ์และ

สมำชิกเส่ือมเสียผลประโยชน์ อันอำจน ำไปสู่กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินของสหกรณ์ในอนำคต อีก

ท้ังหลำยสหกรณ์ไม่มีทุนเพียงพอในกำรจัดจ้ำงทนำยควำมเพื่อด ำเนินกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ 

ประกอบกับเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรแนะน ำให้สหกรณ์

ด ำเนินกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ อำจท ำให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำยและเส่ือมเสียประโยชน์   

1. การบ่งชี้ความรู้ : กำรจำกส ำรวจควำมรู้ของเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบในกำรแนะน ำ 

ส่งเสริม สหกรณ์ พบว่ำส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ซึ่งส่วน

ใหญ่สหกรณ์จะเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยกำรจัดจ้ำงทนำยควำมให้เป็นผู้ด ำเนินกำร แสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรของสหกรณ์ยังขำดควำมรู้ จึงต้องจัดจ้ำงทนำยควำม ท ำให้สหกรณ์เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ส ำรวจ

สอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์แล้ว ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำร

เรียนรู้ขั้นตอนในกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำโดยสหกรณ์เป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ : เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอนใน

กำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำสำมำรถไปถ่ำยทอดและแนะน ำให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ได้

อย่ำงถูกต้อง จึงต้องเชิญผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกฎหมำยในเรื่องกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำ

พิพำกษำมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนกำรไปขอควำมรู้ ค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ี

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด และเมื่อเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจดีแล้วจึงไปแนะน ำ ถ่ำยทอด

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่งขั้นตอนกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ 

สหกรณ์สำมำรถด ำเนินกำรได้เองโดยไม่ต้องจัดจ้ำงทนำยควำม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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  2.1 สหกรณ์ต้องประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีวำระประชุม เรื่องกำรบังคับคดีลูกหนี้

ตำมค ำพิพำกษำและมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกำรยื่นเรื่องต่อ

ศำล ประกอบด้วย ส ำเนำค ำพิพำกษำ ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร (ครั้งท่ีมีมติท่ี

ประชุม) หนังสือมอบอ ำนำจของสหกรณ์ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้แทนสหกรณ์ โดยไปยื่นค ำขอต่อศำล 

(จังหวัดท่ีออกค ำพิพำกษำ) เพื่อให้ศำลออกหมำยบังคับคดีให้แก่สหกรณ์เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ซึ่งอำจใช้เวลำ

ประมำณ 2-3 วัน ท่ีศำลจะออกหมำยบังคับคดีให้แก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์สำมำรถขอคัดส ำเนำหมำยบังคับคดี

ได้ท่ีศำลท่ีไปยื่นค ำขอ หรือไปขอคัดส ำเนำหมำยบังคับคดีได้ท่ีส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด (เสียค่ำธรรมเนียม)    

2.2 เมื่อผู้แทนสหกรณ์ได้รับหมำยบังคับคดีแล้ว ให้น ำหมำยบังคับคดีดังกล่ำวไปแจ้ง และ 

แถลงต่อเจ้ำพนักงำนบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินหรืออำยัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ซึ่งเจ้ำหนี้

ตำมค ำพิพำกษำจะต้องด ำเนินกำรภำยใน 10 ปี นับแต่วันท่ีมีค ำพิพำกษำช้ันท่ีสุด โดยสหกรณ์ต้องด ำเนินกำร

สืบทรัพย์ของลูกหนี้เองซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยไปขอคัดส ำเนำทะเบียนบ้ำนว่ำลูกหนี้ยังมีภูมิล ำเนำเดิมหรือไม่ 

จำกนั้นจึงไปสืบทรัพย์ประเภทท่ีดิน ณ ส ำนักงำนท่ีดินอ ำเภอในพื้นท่ี รวมท้ังบัญชีเงินฝำกธนำคำรต่ำง ๆ  

2.3 เมื่อสหกรณ์สืบทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได้แล้ว ให้ไปแจ้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดี

เพื่อยึดทรัพย์สินหรืออำยัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ยกเว้นเงินเดือน/ค่ำจ้ำงของลูกหนี้ท่ีได้รับ

ไม่เกิน 20,000.-บำทต่อเดือน ไม่สำมำรถอำยัดได้ รวมท้ังทรัพย์ท่ีลูกหนี้ใช้ในกำรยังชีพ หลังจำกนั้นเจ้ำ

พนักงำนบังคับคดีจะด ำเนินกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้ให้แก่

สหกรณ์เจ้ำหนี้ต่อไป 

2.4 ถ้ำสหกรณ์เจ้ำหนี้ มีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่ำลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำมีทรัพย์สินท่ีจะต้องถูก 

บังคับคดีมำกกว่ำท่ีตนทรำบหรือมีทรัพย์สินท่ีจะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทรำบว่ำทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่หรือเก็บรักษำ

ไว้ท่ีใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือไม่ สหกรณ์เจ้ำหนี้ตำมค ำ

พิพำกษำมีสิทธิยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อท ำกำรไต่สวนเกี่ยวกับกิจกำรและทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้ 

 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ : เพื่อไม่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำ

พิพำกษำของเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ หมดไปและสูญหำย จึงมี

ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐำน เอกสำรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรบังคับคดี

ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ไว้ในแฟ้มเอกสำรท่ีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน และมอบให้มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน

เพื่อให้คนรุ่นหลังสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมท่ีมีกำรประชุมในเรื่องนี้ ส่ือ

บันทึกเสียงกำรให้ควำมรู้ เอกสำร/แผ่นพับของส ำนักงำนบังคับคดี หนังสือมอบอ ำนำจของสหกรณ์ในกำร

ด ำเนินกำรบังคับคดี ตัวอย่ำงแบบค ำร้องต่ำงๆ ของศำลและส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด เป็นต้น 
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 4. การประมวลและทบทวนความรู้ : เนื่องจำกขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำรบังคับคดีอยู่ภำยใน

บทบัญญัติของกฎหมำยจึงจ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมข่ำวครำวควำมเคล่ือนไหวของระบบกฎหมำยและ

กระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

สหกรณ์ มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง เปล่ียนแปลงองค์ควำมรู้ ให้เป็นไปและสอดคล้องกับหลักกฎหมำยอย่ำง

สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

 5. การเข้าถึงองค์ความรู้ : เพื่อให้กำรเข้ำถึงข้อมูลและส่ือต่ำงๆ ในเรื่องกำรบังคับคดีลูกหนี้ตำมค ำ

พิพำกษำ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว หน่วยงำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ ต้องสร้ำงช่องทำงในกำร

เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (IT) ได้แก่ เพิ่มช่องทำงใน Web board บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดและของสหกรณ์ ตลอดจนเอกสำร แผ่นพับ ท้ังท่ีจัดท ำ 

เองและของหน่วยงำนกระบวนกำรยุติธรรม 

 6. การเรียนรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ : ท าได้โดยอาจจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ต่างๆท่ีมีการฟ้องร้องลูกหนี้จนคดีถึงท่ีสุดแต่ยังไม่มี

การบังคับคดี หรืออาจใช้วิธีการใช้ช่องทางโทรศัพท์ในการขอความรู้ ตลอดจนให้ผู้ท่ีมีความรู้ไปถ่ายทอดให้

คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  
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            (๗) 
            ค าร้อง / ค าแถลง / ค าขอ 
 
 

  
 

คดีหมายเลขด าที่ .................   
 

/๒๕............   
คดีหมายเลขแดง...................   

 
/๒๕............   

        ศาล ......................................................................... 

                  วันที่............เดือน.................................. พุทธศักราช ๒๕........... 

        ความ ................................................................................ 

 ...................................................................................................................................

........................ 

โจทก์ 

 
 

............................................................................................................................. . 

 

จ าเลย          
 
                     ข้าพเจ้า  ............................................................................................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ----                             

เช้ือชาติ...................สัญชาติ................อาชีพ..............................เกิดวันที…่...…เดือน………….......พ.ศ.……….. 

อายุ............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...............ถนน.................................................................... 

ตรอก/ซอย.......................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................................... 

จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................................. 

โทรสาร……………….………….................…... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ….................................................………. 
      
โทรศัพท์ 
      

ขอยื่นค าร้อง / ค าแถลง / ค าขอ มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้     

ข้อ  ....…………………………………………………………..................................................…………..……………………

……………………………………………..........................................................................……………..……………………

……………………………………….....................................................................................…………..…………………

………………………………....................................................................................................……….. 

 
หมายเหตุ ข้าพเจ้ารอฟังค าสั่งอยู่  ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว 

   ..................................................... ผู้ร้อง / ผู้แถลง / ผู้ขอ 

 

 
 

ระหว่าง 



บรรณานุกรม 
  

 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสำมัคคี จ ำกัด : รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 

          2. website ส ำนักงำนทนำยควำมชนะ ชนะพล  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


