
หลกัสูตร

การบริหารจัดการสินเช่ือและการตดิตามหนี้

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่นแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้ เปนหลักสูตรของชุมนุมสหกรณเครดิต
ยเูน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด จัดทำข้ึนเพ่ืออบรมบุคคลากรของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ใหมีความรูในการ
ใหสินเช่ือแกสมาชิก ตองพิจารณาถึงความเสีย่ง และความสามารถในการชำระหน้ีของสมาชิก หากสมาชิก
ไมชำระหน้ีตามกำหนดเวลา อาจจะสงผลถึงเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณไมเพยีงพอ จนทำใหสหกรณ/กลุม
ขาดสภาพคลองได ซึ่งผูท่ีทำหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบริหารสินเช่ือ ท้ังคณะกรรมการดำเนินการ และฝาย
จัดการ ตองมีความรูความเขาใจถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
สินเชื่อ ตลอดจนการติดตามทวงหนี้ จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหการติดตามทวงหนี้นั้นมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสินเชื่อและการติดตามทวงหนี้นั้น ตองสอดรับสอดคลองกันจะทำใหการดำเนินงานของสหกรณดำเนินไปได
อยางเปนปกติ

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน รวมกันพัฒนา
หลักสูตรนีข้ึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูไดรบัการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับสินเชื่อและการ
ติดตามทวงหน้ีของกลุม/สหกรณเครดิตยูเน่ียน ไดอยางถูกตองเหมาะสม และทำใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ดำเนินงานของกลุม/สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในการบริหารสินเชื่อและติดตามหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลั ก สูตร  การบ ริหารสิน เช่ือและการติ ดตามห น้ี  ได ผ านการวิพากษหลั กสูต รโดย

ดร.มานะ สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ,นายฉัตรชัย ศิริรัตน ผูอำนวยการกลุมกฎหมาย

และนายศรายุธ ยอดอุทา นิติกรชำนาญการ กลุมกฎหมาย กรมสงเสรมิสหกรณ และผานความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 43 จึงประกาศถือใชเปน

หลักสูตรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ

วันท่ี...
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเช่ือม่ันในคุณคาทาง
จรยิธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ

จะนำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม

หลกัการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณท่ีเกิดข้ึนภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ หลักการ

สหกรณที่กลาวไวขางตน เพื่อรวมคน รวมทุน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนำไปสูการกินดี อยูดี มีสันติสุข
ในสังคมซ่ึงอยูในวงสมัพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งข้ึน เพ่ือสนับสนุน สงเสริมขบวนการ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ หวงใย แบงปน และรับ
ใช  และ คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และวางใจกัน เพื่อพัฒนา
‘คน’ ใหรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันใหบรรลุความสมดุลทั้ง 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยเูนี่ยน
๓. สรางบรกิารเพ่ือยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการสื่อสารคือ มคีวามสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาที่ 1. กฎหมายสหกรณทีเ่กี่ยวของ     1.30 ชม.

หัวขอวิชาที่ 2. กฎหมายในการติดตามหนี้ 4.30 ชม.
หัวขอวิชาที่ 3. การดำเนินคดี การบังคับคดีและคดลีมละลาย   6.00 ชม.
หัวขอวิชาที่ 4. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม  1.30 ชม.

                       รวมท้ังสิน้          13.30 ชม.
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หลักสูตร การบริหารจัดการสินเช่ือและการติดตามหนี้

หลักการและเหตุผล

  ธุรกิจหลักของสหกรณเครดิตยูเน่ียน คือ ธุรกิจสินเชือ่ การใหบริการสินเช่ือภายใตขอตกลง

โดยใหสมาชิกผูกูชำระคืนภายในระยะเวลาตามระเบียบ โดยอาศัยความเช่ือถือ และคุณสมบัติสวนตัว

ของสมาชิกเปนสำคัญ

  การบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้ เปนสิ่งสำคัญที่คณะกรรมการเงินกูและเจาหนาที่

สินเชื่อ ซึ่งเปนผูมีความสำคัญตอการดำเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตองรู เนื่องจากดำเนินธุรกิจสินเชื่อ

หรือบริการอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของกับสหกรณ รวมถึงการควบคุมตดิตามและเรงรัดใหสมาชิกชำระเงินกูตามกำหนด

เพื่อใหการบริหารงานในสหกรณ เปนไปไดดวยความกาวหนาและมั่นคง

  ดวยเหตุผลดงักลาว ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่นแหงประเทศไทย จำกัด จึงไดจัดทำหลักสูตร

การบริหารสินเช่ือและการติดตามหนี้ขึ้น ใชเปนหลักสูตรสำหรับการอบรม ใหคณะกรรมการเงินกู

และเจาหน า ท่ีสินเ ช่ือจะไดมีความ รู  มีทักษะ พรอมเทคนิคในการบริหารสินเ ช่ือ และกลยุทธ ใน

การติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อใหมีความรู เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสินเชื่อ
2. เพ่ือใหมีความรูในดานการติดตามหน้ี
3. เพื่อใหมีความรูในการติดตามคดีและบังคับคดี

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม    กรรมการดำเนินการ ผูจัดการสหกรณ เจาหนาที่สินเชื่อ
ระยะเวลาอบรม  2 วัน

โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาท่ี 1. กฎหมายสหกรณท่ีเก่ียวของ     1.30 ชม.

 หัวขอวิชาที ่2. กฎหมายในการติดตามหนี้ 4.30 ชม.
หัวขอวิชาที ่3. การดำเนินคดี การบังคับคดีและคดีลมละลาย   6.00 ชม.
หัวขอวิชาท่ี 4. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม 1.30 ชม.

                      รวมท้ังส้ิน               13.30 ชม.
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หัวขอวิชาที่ 1 กฎหมายสหกรณที่เก่ียวของ             (1.30  ช่ัวโมง)

1.1. วัตถุประสงค
 1.1.1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจในระบบสหกรณ

 1.1.2. เพ่ือใหมีความรูดานกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการบริหารงานสหกรณ

 1.1.3. เพ่ือใหเกดิการเรยีนรูจากกรณีตัวอยาง

1.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
หัวขอวิชากฎหมายสหกรณที่เกี่ยวของ บรรยายถึงนิยามสหกรณ/หลักการและวิธีการสหกรณ คุณธรรม

จติตารมณ มีการบรรยายใหความรูในข้ันตอนดานการอำนวยสนิเช่ือของสหกรณ  ซ่ึงผูทำหนาท่ีบริหารงานสหกรณ
และผูปฏิบัติงานดานอำนวยสินเชื่อตองรู และเขาใจ ตลอดจนความรูในอำนาจหนาที่นายทะเบียนสหกรณ รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ บรรยายถึง พระราชบัญญัติสหกรณ ในเร่ืองของการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการสหกรณ และเรียนรูกรณีศึกษา ท่ีนาสนใจในการ
ดำเนินงานของสหกรณ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

1.2.1 อำนาจหนาท่ี

 - พ.ร.บ.สหกรณ

 - ขอบังคับสหกรณ

 - ระเบยีบสหกรณ

 - กฎหมายแพงและพาณชิย

1.2.2 การบริหารจัดการสินเช่ือ

 - การใหกูยืม

 - ระเบียบวาดวยการใหกู

 - ความสามารถในการชำระหนี้

1.2.3 กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาที่ 2 กฎหมายในการติดตามหน้ี                        (4.30  ช่ัวโมง)

2.1. วัตถุประสงค
 2.1.1. เพ่ือใหมีความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกบัการติดตามหน้ี

 2.1.2. เพ่ือใหมีความรูเกีย่วกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา

2.1.3. เพ่ือใหเกดิการเรยีนรูจากกรณีศึกษา
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2.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
  บรรยายถึงพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) กฎหมายแพงและ

พาณิชยท่ีเก่ียวกับนิติกรรมสัญญาและหน้ี ดอกเบ้ียเงินกูในปจจุบัน เนนเรื่องสัญญาการกูเงินซึ่งตองถูกตอง

รดักุม ตามขอกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอน ระยะเวลา  ขอควรระวังในการติดตามหน้ี กระบวนการตดิตามหน้ี

ตลอดจนกรณีศึกษา ท่ีนาสนใจและควรรู โดยมีเนือ้หาวิชา ดังนี้

    2.2.1 กฎหมายแพงและพาณิชยทีเ่ก่ียวของ

- เจตนา ระยะเวลาและอายุความ

- การกูยมืเงิน

- การทำสัญญาและขอความในสญัญา

- ค้ำประกนั จำนอง จำนำ

2.2.2. พระราชบญัญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

- การรบัสภาพหนี้และการบังคับชำระหนี้

2.2.3 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสถาบันการเงิน

- ประกาศการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

2.2.4 อายุความแหงสัญญา

2.2.5 กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาที่ 3 การดำเนินคดี การบังคดี และการบังคับคดีลมละลาย   (1.30 ช่ัวโมง)

3.1. วัตถุประสงค
 3.1.1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินคดีและการบังคับคดี

 3.1.2. เพ่ือใหมีความรูกระบวนงาน ในการจดัทำเอกสารการดำเนินคดี

 3.1.3. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติหลังจากไดรับคำพิพากษา

 3.1.4. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับคดีลมละลาย

3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

 การดำเนินคดี การบังคับคดีและคดีลมละลาย บรรยายใหเหน็ถึงกระบวนงานของฝายจัดการและ

กรรมการสหกรณในการดำเนินคดี บังคับคดีและคดีลมละลายตอผูผิดสัญญาชำระหนี้ ตั้งแตข้ันตนจนถึงสิ้นสุด

คดี และนำเสนอกรณีตวัอยางท่ีนาสนใจและควรรูในการดำเนินคดีตอผูผิดสัญญาชำระหนี้ โดยมีเน้ือหาวิชา

ดังนี้
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3.2.1 กระบวนงานของคณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการสหกรณในการดำเนินคดี

 3.2.2 กระบวนงานในการบังคับคดี

 3.2.3 คดีลมละลาย

3.2.4 กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาที ่4 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม (1.30 ชม.)

4.1. วัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลการอบรมเปนรายวิชา และประเมินผลการจัดอบรม รวมถึง

รับทราบขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

 4.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม       (0.30 ชม.)

 4.1.2. การทดสอบความรูหลงัการฝกอบรม        (0.30 ชม.)

 4.1.3. การประเมนิผลการฝกอบรม (0.30 ชม.)

รวมท้ังส้ิน    13.30 ชม.

วิทยากร   วิทยากรภายใน ช.ส.ค. /กรมสงเสริมสหกรณ

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

1. ตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%   = 20 คะแนน

2. ความมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม   = 20 คะแนน

3.  สอบวัดผลการอบรม ผานเกณฑไมต่ำกวา 60%  = 60 คะแนน

วุฒิบัตรโดย  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


