
 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เรื่อง  กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตัดหนี้เป็นสูญของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตาม  การเร่งรัด  การดําเนินคดี 
และการตัดหนี้เป็นสูญของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีทิศทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง  
ของมนุษย์โดยการแนะนําของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตัดหนี้เป็นสูญ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตัดหนี้เป็นสูญ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ   

และให้หมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ การติดตามหนี้สินจากลูกหนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ก่อนลงนามในสัญญากู้ยืมเงินต้องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการชําระหนี้ ให้ผู้กู้ยืมและ 

ผู้ค้ําประกันทราบเพื่อถือปฏิบัติ  รวมทั้งต้องแจ้งให้ทราบความเป็นลูกหนี้ร่วมด้วย 
(๒) ถ้าผู้กู้ยืมไม่ชําระเงินต้นไม่ว่าในงวดใด  ให้ทวงถามเป็นหนังสือโดยการส่งทางไปรษณีย์ 

ตอบรับและแจ้งมูลหนี้และให้ชําระหนี้ที่ค้างชําระตามกําหนดเวลาในสัญญา  และแจ้งผู้ค้ําประกันทราบ 
(๓) ในการทวงถามเป็นหนังสือ  ให้ดําเนินการตรวจสอบที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันของผู้กู้ยืมและ   

ผู้ค้ําประกันทุกรายจากสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  หรือสํานักทะเบียนราษฎรท้องถิ่น 
(๔) ให้รายงานผลการปฏิบัติเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบทุกครั้ง  พร้อมทั้งรวบรวม

หลักฐานไว้ในทะเบียนลูกหนี้รายบุคคลด้วย 
(๕) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดชั้นคุณภาพ

ลูกหนี้ตามที่เลขาธิการกําหนดเพื่อสะดวกในการจัดการเร่งรัดหนี้สินอย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันคดีขาดอายุความและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนทุกสามเดือน  และมีบันทึก 
การส่งมอบงานในกรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
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ข้อ ๔ การเร่งรัดหนี้สินจากผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) กรณีดําเนินการตามข้อ  ๓  แล้วพบว่า  ผู้กู้ยืมรายที่ไม่ชําระหนี้หรือไม่มีการตอบรับใด ๆ  

ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุที่ไม่ชําระหนี้  และประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้และทรัพย์สินของผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน  รวมทั้งแนะนําชี้แจงการชําระหนี้  
โดยให้บันทึกการเยี่ยมบ้านตามแบบ  (ลน.๑)  ท้ายประกาศ 

(๒) กรณีผู้กู้ยืมประสงค์จะขยายระยะเวลาการชําระหนี้  ให้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ 
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  (ลน.๒)   

(๓) กรณีไม่สามารถดําเนินการตาม  (๒)  ได้  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกปากคําผู้น่าเชื่อถือหรือผู้นํา
ท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนไว้เป็นพยานตามแบบ  (ลน.๓)  ท้ายประกาศ 

(๔) กรณีไม่สามารถติดตามผู้กู้ยืมให้ชําระหนี้ได้  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทน 
(๕) กรณีไม่ชําระหนี้เป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่สิบสองงวดขึ้นไป  หรืออายุความเหลือไม่ถึง   

หกเดือน  ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมพิจารณาบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินทั้งหมดคืน   
ข้อ ๕ การดําเนินคดีเพื่อบังคับเอาจากทรัพย์สินของผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน  ให้เลขาธิการ 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) จัดลําดับผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันที่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องส่งฟ้องคดี  โดยจัดลําดับผู้กู้ยืม 

และผู้ค้ําประกันที่จะส่งฟ้องคดีก่อนหลังตามอายุความที่ใกล้จะหมดหรือเป็นกรณีมีเหตุที่ต้องบอกเลิก
สัญญาและต้องฟ้องเรียกหนี้ทั้งหมดคืน   

(๒) ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดหรือสํานักงานอัยการจังหวัดแล้วแต่กรณี  เพื่อฟ้องคดี 
โดยรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีตามที่พนักงาน 
อัยการกําหนด   

(๓) ไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้เพื่อระงับข้อพิพาทโดยเร็ว  ซ่ึงดําเนินการได้ในขั้นตอนก่อนส่ง
เรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องคดี  หรือดําเนินการชั้นพนักงานอัยการ  หรือกรณีในชั้นศาล  ทั้งนี้   
การประนอมหนี้ไม่สามารถตัดหนี้บางส่วนได้   

(๔) บังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีหมายบังคับคดีภายในกําหนด
ระยะเวลาการบังคับคดีตามสมควร 

ข้อ ๖ การดําเนินการตัดหนี้เป็นสูญ  เม่ือดําเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนในระเบียบแล้ว   
แต่ยังไม่ได้รับชําระหนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนรายงานผลการปฏิบัติต่อสํานักงานเพื่อแต่งตั้ง
คณะทํางานซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานอย่างน้อยสามคนทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การตัดหนี้เป็นสูญหรือไม่  ทั้งนี้  ให้คณะทํางานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบ  (ลน.๔)   
ท้ายประกาศ  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 
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ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  ให้สํานักงานรวบรวมข้อเท็จจริง  
พยานบุคคล  และพยานเอกสารในกรณีต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) กรณี ผู้ กู้ยืมและผู้ค้ําประกันเสียชีวิต  หรือศาลมีคํา ส่ังเป็นคนสาบสูญตามข้อ  ๘   
ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้แก่  สําเนาใบมรณะบัตรของลูกหนี้และผู้ค้ําประกัน  หรือสําเนาคําส่ังศาลว่าเป็นคนสาบสูญ  
และพยานบุคคลหรือพยานเอกสารที่คณะทํางานเชื่อได้ว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดตกแก่ทายาทที่จะชําระหนี้ได้ 

(๒) กรณีดําเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของผู้ กู้ยืมและ   
ผู้ค้ําประกันได้ตามข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้แก่  หลักฐานที่รับรองว่าคดีถึงที่สุด  หลักฐานแสดงว่ามีเจ้าหนี้
รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน  หรือคําบังคับคดีหรือคําส่ังของศาล 
ในคดีถูกฟ้องล้มละลาย  และหลักฐานแสดงว่าผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันไม่มีทรัพย์สินใด ๆ  จะชําระภายใน
กําหนดอายุความ  การบังคับคดีหรือคําพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๓) กรณีคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า 
ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันตกอยู่ในสภาพไม่สามารถชําระหนี้ได้โดยส้ินเชิงตามข้อ  ๑๐  ของระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ได้แก่   

 (ก) พยานบุคคลซ่ึงเป็นผู้นําท้องถิ่นหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้อย่างน้อยสองคนและเอกสาร  
ที่รับรองว่าผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ  ทําให้กิจการที่เกิดจากการกู้ยืม
หรือ  ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้รับความเสียหาย  หลักฐานที่ได้รับการชดเชยจากรัฐ  รายงาน 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

 (ข) พยานบุคคลซ่ึงเป็นผู้นําท้องถิ่นหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้อย่างน้อยสองคนที่รับรอง   
ว่าไม่สามารถติดตามผู้กู้และผู้ค้ําประกันได้  หรือผู้กู้และผู้ค้ําประกันตกอยู่ในวิสัยที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

 (ค) พยานเอกสารที่แสดงว่าเป็นหนี้ที่ขาดอายุความ  หรือยังไม่ขาดอายุความแต่ไม่มี
หลักฐานหรือมีหลักฐานไม่เพียงพอที่ จะฟ้องผู้ กู้ยืมและผู้ ค้ํ าประกันได้   รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

(๔) กรณีคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า 
ถ้าฟ้องผู้ กู้ยืมและผู้ค้ําประกันแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับมูลหนี้ตามข้อ  ๑๑  ของระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ได้แก่  จํานวนหนี้ที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันค้างชําระทั้งหมด  มูลค่าทรัพย์สินของผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกัน 
ที่สามารถบังคับคดีได้จากการสืบทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  หนังสือความเห็นจากสํานักงาน 
อัยการสูงสุดเก่ียวกับประมาณการค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี  และรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน  ซ่ึงมีมติว่าหากจะฟ้องผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันรายนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับมูลหนี้ 
ที่จะได้รับชําระ   



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๕) กรณีการตัดหนี้ สูญในกรณี ไม่สามารถบังคับคดีได้ภายในอายุความตามข้อ  ๑๕   
ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยการตัดหนี้เป็นสูญ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้แก่  สําเนาคําพิพากษาถึงที่สุด  หลักฐานการติดตามบังคับคดี  หรือพยานบุคคลที่เป็น
ผู้นําท้องถิ่นหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้อย่างน้อยสองคนที่รับรองว่าผู้กู้ยืมและผู้ค้ําประกันตามคําพิพากษา 
ไม่มีทรัพย์สิน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศิริรัตน์  อายุวัฒน ์
รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



(แบบ ลน.๑) 
แบบบันทึกการเยี่ยมบา้นลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ครั้งที่............/................ 

               สถานที่...................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............ 

๑. ชื่อผู้กู้ยืม (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... อายุ ............ปี  
เลขที่สัญญา................................. ลงวันที่ .................................. ยอดเงินค้างชําระ .................................. บาท 
(........................................................................................) ชําระครั้งสุดท้ายวันที่.............................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ..................................................... ทรัพย์สินในปัจจุบันระบุ ............................................... 
…………..................................................มูลค่าประมาณ........................................................................................ 

๒. ชื่อผู้ค้ําประกัน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อายุ...............ปี  
อาชีพปัจจุบัน......................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................. 
............................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ................................................ 
ทรัพย์สินในปัจจุบันระบุ................................................มูลค่าประมาณ............................................................ 

๓. ชื่อผู้ให้ถ้อยคํา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ...............ปี 
ความสัมพันธ์กับผู้กู้ยืม/ผู้ค้ําประกัน..........................................................(เฉพาะกรณีพบญาติพ่ีนอ้งของลูกหนี้) 

๔.วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม  และผลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน....................................................................................................... 
 ๔.๒ ผลการดําเนินการในปัจจุบัน....................................................................................................... 

๕. สภาพปัญหาและสาเหตุที่ผิดนัดชําระหนี้/ไม่ชําระหนี้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

๖. ข้อแนะนําแก่ลูกหนี้และผู้ที่เก่ียวข้อง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

      ลงชื่อ................................................ผู้ให้ถ้อยคํา 

             (................................................) 

      ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน 

             (.................................................) 

หมายเหตุ ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อไม่มีผลผูกพันต่อหนี้ 

 

 

 



(แบบ ลน.๑) 
-๒- 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 

สรุปผลการทวงหนี้และประเมินความสามารถในการชําระหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
   
      ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน 
             (.....................................................) 



(แบบ  ลน.๒) 

หนังสือรับสภาพหนี้ / ความรับผิดต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

ทําที่.......................................................................... 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ................. 

เรียน   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ผู้ว่าราชการจังหวัด......................................   

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล.......................................อายุ............. ปี  
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที.่..........ถนน...................แขวง/ตําบล.................................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด....................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่........................................................................
ออกให้เมื่อวันที่....................................................ออกให้โดย....................................................หมดอายุวันที่.............................  
ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี(นาย/นาง/นางสาว)................................................... 
นามสกุล...............................................อายุ..............ปี   อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่...........ถนน....................................................
แขวง/ตําบล.................................................อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................................ออกให้เมื่อวันที่....................................................
ออกให้โดย....................................................หมดอายุวันที่.............................เป็นผู้ค้ําประกัน  ตามสัญญาเลขที่.............................. 
ลงวันที่..............................................เป็นจํานวนเงิน ................................................. บาท  (..............................................................)  
โดยจะผ่อนชําระเป็นรายเดือน/งวด ละ.................. บาท (.......................................)  รวมทั้งสิ้น........................เดือน/งวด 
ซึ่งมีกําหนดชําระครั้งแรกเมื่อวันที่..........................................................ในปัจจุบันยังคงค้างชําระอยู่จํานวน...............             
เ ดือน/งวด รวมเป็นเงิน ....................................... บาท (....................................................................................) นั้น 
 

ในการนี้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ขอยอมรับว่ายังคงมีหนี้ค้าง
ชําระกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชําระจํานวน................................บาท 
(.......................................................................) โดยจะผ่อนชําระเป็นรายเดือน/งวด ละ.........................บาท 
(.......................................................................) รวมทั้งสิ้น...............เดือน/งวด กําหนดชําระภายในวันที่..................................
ของทุกเดือน  จะเริ่มชําระภายในวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ................ จนกว่าจะชําระหนี้ครบถ้วน             
และหากข้าพเจ้าผิดนัด ชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  ให้ถือว่าผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด  ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
เรียกให้ชําระหนี้ทั้งหมดได้  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียม            
ในการติดตามทวงถาม  ดําเนินการ  เพื่อบังคับชําระหนี้ด้วย และให้ถือสัญญาเป็นอันเลิกกันโดยมิต้องบอกกล่าว            
และข้าพเจ้าจะชําระหนี้ที่ยังค้างไว้ทั้งหมด 

ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ด้วยดี  โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

       ลงชื่อ ................................................................. ผู้รับสภาพหนี้ 
 (.............................................................) 
       ลงชื่อ ................................................................... พยาน 
 (.............................................................) 
       ลงชื่อ .....................................................................พยาน 

 (.............................................................)     



(แบบ  ลน.๓) 

แบบบันทึกถ้อยคําบคุคลน่าเชื่อถือ/ผูน้ําทอ้งถิ่นเก่ียวกับลูกหนี้กองทนุส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ครั้งที่............/................ 

         วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
ข้อมูลของผู้ให้ถ้อยคํา 

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ..............ปี 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .....................................................อาชีพ..........................................................                      
ตําแหน่งปัจจุบัน..................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

๒. ข้าพเจ้า 

  รู้จักกับผู้กู้ยืม/ผู้ค้ําประกัน  

  ไม่รู้จักกับลูกหนี้ เนื่องจาก................................................................................................................... 

๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกหนี้ (ผู้กู้ยืมและผู้ค้าํประกัน) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน 

 ลงชื่อ................................................ผู้ให้ถ้อยคํา 
      (....................................................) 

 ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่/ผู้บันทึก 
         (.....................................................) 

สําหรบัเจา้หนา้ที ่

ผู้กู้ยืม (นาย/นาง/นางสาว)........................................... อายุ...............ปี  เลขที่สญัญา.....................................    
ลงวันที่......................... ยอดเงินค้างชําระ ................................บาท  (.....................................................................)    
ณ วันที่......................... บ้านเลขที่.......................หมู่บ้าน..........................ถนน.......................................................      
ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.............................. โทรศัพท์........................................... 

ผู้ค้ําประกัน (นาย/นาง/นางสาว)............................................. อายุ.................ปี อาชีพ................................   
บ้านเลขที่.......................หมู่บ้าน......................... ถนน..............................ตําบล/ แขวง...........................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..................................โทรศัพท์…………………………. 



  (แบบ ลน.๔) 

รายงานการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตัดหนี้เป็นสูญ 
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร 

เขียนที่...................................................... 

วันที่........เดือน....................พ.ศ............... 

เรื่อง  การสอบข้อเท็จจริงกรณีการตัดหนี้เป็นสูญ 

เรียน  คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการตัดหนี้เป็นสูญ 

 ด้วยคณะทํางานกลั่นกรองการตัดหนี้เป็นสูญประจําสํานักงาน..............................................
ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกหนี ้

๑.๑ ช่ือผู้กู้ยืม (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................... 

๑.๒ ช่ือผู้ค้ําประกัน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ 

ที่อยู่.....................................................................................................................................................  

๑.๓ สญัญาเลขที่...................ลงวันที่...........................วงเงินกู้ยืม..................................บาท
(.................................................................................................) ยอดค้างชําระ............................บาท
(.................................................................................................) 

๒. ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกหนี้ที่เป็นเหตุแห่งการตัดหนี้เป็นสญู (ปรับข้อเท็จจรงิเขา้กับระเบียบดว้ย) 

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

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

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

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

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

๓. การดําเนนิการของเจา้หน้าที่รบัผิดชอบงานกองทุน 

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

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

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

 

 

 



  (แบบ ลน.๔) 

-๒- 

๔. พยานหลักฐาน 
 (๑) หนังสือทวงถามและสั่งให้ชําระหนี้    จํานวน ............. แผ่น 
 (๒) บันทึกติดตามเยี่ยมบ้าน (แบบ ลน.๑)/ภาพถ่าย (ถ้ามี)  จํานวน ............. แผ่น 
 (๓) หนังสือรับสภาพหนี้/ความผิด (แบบ ลน.๒) (ถ้าม)ี  จํานวน ............. แผ่น 
 (๔) บันทึกถ้อยคําบุคคลที่นา่เชื่อถือหรือผู้นําท้องถิ่น (แบบ ลน.๓) จํานวน ............. แผ่น 
 (๕) พยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบุ................................................ จํานวน ............. แผ่น 

๕. ความเห็นเบื้องต้นของคณะทํางานกลัน่กรองการตัดหนี้เป็นสูญ 

 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานแลว้ เห็นว่า 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

 ทั้งนี้ ได้ส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว จํานวน.........ชุด มาพร้อมนี้ด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  

ลงชื่อ................................................ประธานคณะทํางาน 
          (..............................................) 
 ตําแหน่ง........................................... 

 

ลงชื่อ................................................คณะทํางาน 
          (..............................................) 
 ตําแหน่ง........................................... 

 

ลงชื่อ................................................คณะทํางาน 
          (..............................................) 
 ตําแหน่ง........................................... 


