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 กองกองทุนละสงสริมควำมสมอภำคคนพิกำรเดຌด ำนินครงกำรสริมสรຌำง
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จ กำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
ประจ ำปี โ5ๆเ ขึๅนพืไอ฿หຌคนพิกำร ผูຌดูลคนพิกำรละองค์กรภำคีครือขำยทีไกีไยวขຌอง 
ขຌำถึงกำร฿ชຌบริกำรของกองกองทุนละสงสริมควำมสมอภำคคนพิกำรเดຌอยำงถูกตຌอง 
รวดรใว ปรง฿ส ละมีประสิทธิภำพ ประกอบกับท ำ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ ฿น                 
กฎ ระบียบ กฎหมำย ละนวทำงปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌองกับคนพิกำร 

 กองกองทุนละสงสริมควำมสมอภำคคนพิกำร จึงเดຌจัดท ำคูมือนวทำงกำร
ปฏิบัติตำมครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี โ5ๆเ พืไอประยชน์ตอผูຌปฏิบัติงำนละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง ฿หຌสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงถูกตຌอง ละบรรลุวัตถุประสงค์
ของครงกำร เดຌอยำงมีประสิทธิผลละประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 
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ครงกำรสรมิสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบรกิำรของกองทนุสงสริมละพฒันำคณุภำพชวีติคนพิกำร 
ประจ ำป ีโ5ๆเ 

แ.หลักกำรละหตผุล 

  กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ดยกองกองทุนละสงสริมควำมสมอภำค             
คนพิกำร เดຌด ำนินกำรสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ดยมีภำรกิจหนึไงคือ กำร฿หຌบริกำรกูຌยืม
งินกองทุนพืไอกำรประกอบอำชีพกคนพิกำรละผูຌดูลคนพิกำรดยเมมีดอกบีๅย ดยริไมด ำนินกำรมำตัๅงต
ปี พ.ศ. โ5ใ่ ซึไงปัจจุบันมีผูຌกูຌยืมงินกองทุนฯ จ ำนวนทัๅงสิๅน แใใ,ไแ้ รำย ปຓนงิน ใ,5้ๆ,ไ่ๆ,ใๆ่.5เ.ู บำท               
ิสำมพันหຌำรຌอยกຌำสิบหกลຌำนสีไสนปดหมืไนหกพันสำมรຌอยหกสิบปดบำทหຌำสิบสตำงค์  ีิขຌอมูล ณ กรกฎำคม โ55 ี้ 
ปัจจุบันมีลูกหนีๅทีไยังอยูระหวำงกำรช ำระจ ำนวนเมนຌอยกวำ ่เุเเเ รำย ซึไงจำกผลกำรด ำนินงำนทีไผำนมำ      
มีจ ำนวนผูຌ฿ชຌบริกำรพิไมมำกขึๅนทุกโ ปี ปีละประมำณ แเุเเเ รำย ละคณะกรรมกำรสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรหงชำติ เดຌ฿หຌควำมส ำคัญตอคุณภำพชีวิตคนพิกำรมำกขึๅน ดยพิไมวงงินกูຌยืมส ำหรับคนพิกำร
จำก ไเุเเเ.ู บำท ิสีไหมืไนบำทถຌวนี ปຓน ๆเุเเเ.ู บำท ิหกหมืไนบำทถຌวนี ละกรณีมีควำมจ ำปຓนทีไจะกูຌยืมงิน
มำกกวำ ๆเุเเเ.ูบำท ิหกหมื ไนบำทถຌวนี ฿หຌพิจำรณำปຓนรำยโ เป ตเมกิน แโเุเเเ.ูบำท                    
ิหนึไงสนสองหมืไนบำทถຌวนี พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับภำวะศรษฐกิจละกำรด ำนินชีวิต฿นปัจจุบัน ซึไง฿น
ปีงบประมำณ โ55้ มีคนพิกำรละผูຌดูลคนพิกำรทัไวประทศเดຌขຌำมำรับบริกำรจำกกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร ปຓนจ ำนวนมำกกวำ แโุเเเ รำย ซึไงสดง฿หຌหในวำคนพิกำรละผูຌดูลคนพิกำรมีควำมสน฿จ
ทีไจะ฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ มำกยิไงขึๅน ดยมีผลมำจำกกำรด ำนินครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำร
฿ชຌบริกำรของกองทนฯ ฿นปี พ.ศ. โ55่ – พ.ศ. โ55้ ของกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรทีไ
ผ ำ น ม ำ  ป ร ะ ก อ บ กั บ รั ฐ บ ำ ล มี น  ย บ ำ ย ฿ หຌ มี ก ำ ร บู ร ณ ำ ก ำ ร ง ำ น ฿ น รู ป  บ บ   ป ร ะ ช ำ รั ฐ                                                                
ของทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌอง พืไอขับคลืไอนประทศละสรຌำงกำรพัฒนำประทศ฿หຌมีควำมมัไงคัไงอยำงยัไงยืน 
พรຌอมทัๅงปຓนกำรลดควำมหลืไอมลๅ ำของสังคม กำรสรຌำงอกำสกำรขຌำถึงบริกำรของรัฐอยำงตใมทีไ ตลอดจนปຓน
กำรประสำนควำมรวมมือ฿นกำร฿หຌบริกำรของกองทุนฯ ระหวำงศูนย์บริกำรคนพิกำรละภำคีครือขำยกับ                
คนพิกำรละผูຌดูลคนพิกำรเดຌอยำงทัไวถึง ซึไงปຓนกำรปฏิบัติงำนชิงรุกของกองทุนฯ ฿นกำรด ำนินงำน                 
กำรสงสริมกำร฿หຌบริกำรของกองทุนฯ อีกทัๅงปຓนกำรสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรทุกระดับ฿หຌ
ปຓนเปอยำงรวดรใว ทัไวถึง ละปຓนธรรม  
 คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเดຌ฿หຌควำมส ำคัญ           
กับกำรบริกำรของกองทุนฯ ละสอดคลຌองกับกำรจัดตัๅงศูนย์บริกำรคนพิกำร จึงเดຌมีมติคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ครัๅงทีไ แเ/โ55้ มืไอวันทีไ โเ กันยำยน โ55้                     
อนุมัติ฿หຌกรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ด ำนินครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ                       
กำร฿ชຌบริกำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี งบประมำณ โ5ๆเ ดยมุงนຌน
กำร฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสงสริมกำรขຌำถึงกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ ฿นชิงรุก฿หຌกับคนพิกำร ผูຌดูล             
คนพิกำรละภำคีครือขำยรวมถึงสิทธิหนຌำทีไขຌอผูกพันตำมกฎหมำยของผูຌ฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ ละกิดควำม
คลองตัวของกำรด ำนินงำน฿นตละจังหวัดเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุดของผูຌ฿ชຌบริกำร
กองทุนฯ ตอเป  
  กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ดยกองกองทุนละสงสริมควำมสมอภำค               
คนพิกำร จึงหในควรด ำนินกำรครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริม                  
ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี โ5ๆเ 
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2. วตัถปุระสงค์ 

  2.1 พืไอ฿หຌจຌำหนຌำทีไศูนย์บริกำรคนพิกำร ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองเดຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
กีไยวกับกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรูຌละกำร฿หຌควำมชวยหลือกคนพิกำรเดຌอยำง
มีประสิทธิภำพ  
         2.2 พืไอชีๅจงขຌอผูกพันทำงกฎหมำย ขຌอผูกพันตำมสัญญำ ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ                 
เดຌรับทรำบละกิดควำมตระหนักรูຌละขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ มำกยิไงขึๅน 

   2.3 พืไอ฿หຌคนพิกำรละผูຌดูลคนพิกำรขຌำถึงกำร฿ชຌบริกำรกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรเดຌอยำงทัไวถึง ตอนืไอง ละรวดรใว ดยค ำนึงถึงควำมปรง฿ส฿นกำรบริหำรงำนของ
กองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ละตระหนักรูຌถึงสิทธิ หนຌำทีไตำงโ ทีไเดຌบัญญัติเวຌ฿นกฎหมำย
฿นกำรช ำระหนีๅ กำรบริหำรจัดกำรหนีๅสิน ละลดอัตรำกำรคຌำงช ำระของลูกหนีๅ 
  2.4  พืไอนิ ทศละติดตำมประมินผลกำรประกอบอำชีพของผูຌ กูຌ ยืมงินกองทุนฯ                             
฿นปีงบประมำณ ๎๑๑๙ ละนะนวทำงกำรประกอบอำชีพทีไยัไงยืน฿หຌกับคนพิกำร 

๎.  กลุมปງำหมำย 

       แ. จຌำหนຌำทีไผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนคนพิกำร  
  โ. จຌำหนຌำทีไศูนย์บริกำรคนพิกำรละภำคีครือขำยทัไวประทศ  
  ใ. ผูຌ฿ชຌบริกำรละผูຌทีไกีไยวขຌอง 
ใ. กิจกรรม 

  กำรด ำนินครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี โ5ๆเ พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรปຓนเปอยำงมีประยชน์สูงทีไสุด จึงก ำหนด
กิจกำรหลัก โ กิจกรรม พืไอปຓนกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับงำนกองทุนฯ ละกำรปฏิบัติงำน            
฿หຌมีศักยภำพพรຌอมประสิทธิภำพ ดยมีกิจกรรม ดังนีๅ 
                     แ. กำรจัดประชุมสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี โ5ๆเ ทัๅงสวนกลำงิกรุงทพมหำนครี ละสวนภูมิภำค 

            โ. สวนภูมิภำคสำมำรถด ำนินกำรจัดจຌำงพนักงำนทีไมีควำมรูຌ฿นงำนของกองทุนสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ด ำนินกำรลงพืๅนทีไพืไอสงสริมกำร฿ชຌบริกำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร กำรติดตำมประกอบอำชีพของคนพิกำรทีไเดຌรับงินกูຌยืม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จดัประชุมสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
กำร฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ ทัง้สว่นกลาง
(กรุงเทพมหานคร)และสว่นภูมิภาค 

จดัจຌำงหมำบริกำรผูຌทีไมีควำมรูຌ
฿นงำนของกองทุนสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
ด ำนินกำรลงพืๅนทีไ 

ู3ู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทีไ แ  
  กำรจัดประชุมสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี โ5ๆเ 

 แ.แ ซักซຌอมกำรด ำนินงำนตำมครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จกำร฿ชຌบรกิำรของกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวติคนพกิำร 
ประจ ำปี โ5ๆเ 
 ฉพำะสวนกลำง ิกรุงทพมหำนครี ด ำนินกำรจัดประชุมส ำหรับ
จຌำหนຌำทีไ฿นตละจังหวัด พืไอซักซຌอมกำรด ำนินงำนตำมครงกำร
สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จกำร฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี โ5ๆเ พืไอทรำบวัตถุประสงค์ 
วิธีกำรด ำนินครงกำร ละรำยงำนผลกำรด ำนินครงกำร฿หຌกับ
สวนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรม  จ. 



ูไู 
กิจกรรมทีไ แ  
แ.โ ด ำนินกำรจัดประชุมชีๅจงลูกหนีๅกองทุนฯ ทัๅงสวนกลำงละสวนภูมิภำค   

ด ำ  นิ น ก ำ ร จั ดป ร ะชุ ม ชีๅ  จ ง กลุ ม  ปງ ำ หม ำยทีไ  ปຓ น                   
ลูกหนีๅกองทุนคนพิกำร ิกลุมปງำหมำยหลักี  ละจຌำหนຌำทีไของ
ศูนย์บริกำรคนพิกำร อำสำสมัครพัฒนำสังคมชวยหลือคนพิกำร 
ิอพมก.ี อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมูบຌำน ิอสม.ี ละ                        
ึภำคีครือขำยทัๅงสวนกลำงละสวนภูมิภำค ิกลุมปງำหมำยรองี                    
ิซึไ ง นຌนกลุมปງำหมำยหลักทีไ ปຓนลูกหนีๅกองทุนฯปຓนส ำคัญี                     
พืไอทรำบถึงกำรด ำนินงำนของกองทุนฯ ละสริมสรຌำงควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นวัตถุประสงค์ ละกำร฿หຌบริกำรของกองทุนฯ ตลอดจนรูปบบวิธีกำรปຓนหนวยรับค ำขอ วิธีกำร
ผอนช ำระ ชองทำงกำรช ำระหนีๅ ขຌอผูกพันทำงกฎหมำยส ำหรับผูຌ฿ชຌบริกำรของกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรละภำคีครือขำยสำมำรถสงตอผูຌ฿ชຌบริกำรกองทุนฯ ฿หຌกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองเดຌ 
รวมถึงกำรชวยหลือประสำนงำนตำงโ ระหวำงสวนกลำงละระดับทຌองถิไนกับระดับจังหวัดอยำงดียิไงขึๅน ดย
฿นกำรจัดประชุมดังกลำวสำมำรถด ำนินกำรจัดประชุมเดຌตำมควำมหมำะสมของงบประมำณละพืๅนทีไ 

ดยนืๅอหำทีไชีๅจงควรปຓนภำรกิจงำนทีไกีไยวกับกำรบริกำร฿หຌกูຌยืมงินกองทุนฯ รวมถึงกำรขຌำถึงสิทธิ
ละหนຌำทีไ กฎ ระบียบ หรือกฎหมำยทีไกีไยวขຌองกับคนพิกำร ชน 

 ชีๅจงบทบำทภำรกิจหนຌำทีไหลักของกองทุนฯ อำทิชน กำรบริกำร฿หຌคนพิกำร ละผูຌดูล

คนพิกำรกูຌยืมงินพืไอปຓนทุนประกอบอำชีพหรือขยำยกิจกำร ุกำรสนับสนุนครงกำร

สงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรด ำนินกำรตำมระบียบ ุกำรสงสริมละสนับสนุน

กำรสรຌำงอกำสกำรมีงำนท ำของคนพิกำรตำมพระรำชบัญญัติ 

 ชีๅจงละ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับสิทธิละกำรขຌำถึงสิทธิของคนพิกำร ตำมพระรำชบัญญัติสงสริม

ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. โ55เ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55ๆ 

 ชีๅจงขຌอกฎหมำยทำงดຌำนนิติกรรมสัญญำงินกูຌยืม ขຌอบังคับ หนຌำทีไ ขຌอผูกพันรวมเปถึง                 

ควำมรับผิดตำมสัญญำ 

 นะน ำกำรบริหำรจัดกำรหนีๅสิน วำงผนกำร฿ชຌจำย฿นครัวรือน รวมถึงชีๅนะชองทำง                 

สริมอำชีพ฿หຌกับกลุมปງำหมำยละประชำสัมพันธ์ ชองทำงกำรช ำระคืนงินกองทุน 

ึึึึหมำยหตุ กำรด ำนินกำรดังกลำว฿หຌด ำนินครงกำรภำย฿นจังหวัด ละหຌำมมีก ำหนดกำรพืไอศึกษำ                
ดูงำน 

 
 

 

*ภาคีเครือข่าย คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ผู้น าท้องถ่ิน อาทิ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 
ประธานชุมชมหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย/บุคคลที่เก่ียวข้องกับคนพิการ 
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กิจกรรมทีไ โ ิฉพำะสวนภูมิภำคี 
  สวนภูมิภำคด ำนินกำรจัดจຌำงหมำบริกำรอกชน฿นบืๅองตຌน 
ด ำนินกำรลงพืๅนทีไ  พืไอสอบขຌอทใจจริงของผูຌ จะ฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ                     
ละติดตำมกำรประกอบอำชีพส ำหรับคนพิกำรละผูຌดูลคนพิกำร ทีไเดຌรับอนุมัติ
฿นปีงบประมำณ โ55้  ดยก ำหนดหลักกณฑ์ละกรอบอัตรำคำตอบทน฿นกำร
ปฏิบัติงำน฿นอัตรำ ใเเ บำท/วัน ิก ำหนด แ วัน ปริมำณงำนเมตไ ำกวำ 5 รำย 
หำกเมถึง 5 รำย ฿หຌนับปຓนอัตรำรำยละ ๆเ บำที ทัๅงนีๅเดຌจัดท ำบบฟอร์มกำร
ปฏิบัติงำนพืไอประกอบกำรบิกจำยตำมภำคผนวก ซึไงผูຌรับจຌำงทีไลงพืๅนทีไตຌองสำมำรถบอกรำยละอียดของกำร
ลงพืๅนทีไ฿หຌกับคณะอนุกรรมกำรสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรระดับจังหวัด หรือ จຌำหนຌำทีไกองทุนฯ 
เดຌ    
  นอกจำกนีๅ หำกส ำนักงำนพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์จังหวัด มีควำมประสงค์
ประชำสัมพันธ์ ละจຌงยอดคงคຌำง ฿หຌคนพิกำรทรำบสิทธิคนพิกำรกใสำมำรด ำนินกำรเดຌภำย฿ตຌกิจกรรมนีๅ 
 

ึึึหมำยหตุ : ทัๅงนีๅอยูระหวำงท ำควำมตกลงกับกรมบัญชีกลำง฿นกำรบิกจำยคำตอบทน 

โครงสรา้งกิจกรรมที ่  



 
ูๆู 

 
กำรด ำนินกำรจัดจຌำงหมำบริกำร 

- ฿หຌจัดจຌำงหมำบริกำร฿หຌปຓนเปตำมระบียบพัสดุ พ.ศ.โ5ใ5 ละทีไกຌเขพิไมติม 
- ระยะวลำกำรจัดจຌำงหมำบริกำร฿หຌสิๅนสุดสัญญำ ณ วันทีไ ใเ กันยำยน โ5ๆเ 

คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัคร 
 คุณสมบัติทัไวเปของผูຌซึไงจะเดຌรับจຌำง 
 แ. มีสัญชำติเทย 
 โ. ผูຌรับจຌำงตຌองมีอำยุเมตไ ำกวำ โเ ปีบริบูรณ์      *หำกมียำนพำหนะสวนตัวจะเดຌรับพิจำรณำปຓนพิศษ 
     ใ. วุฒิเมตไ ำกวำมัธยมศึกษำปีทีไ ใ หรือ มีควำมรูຌดຌำนคนพิกำร ประสบกำรณ์ดຌำนกำรท ำงำนกีไยวกับ            
คนพิกำรเมนຌอยกวำ แ ปี 
      ไ. เมปຓนบุคคลลຌมละลำย 
      5. เมปຓนผูຌมีกำยทุพพลภำพจนเมสำมำรถปฏิบัติหนຌ ำทีไ เดຌ เรຌควำมสำมำรถ หรือจิตฟัດนฟือน                    
เมสมประกอบ หรือปຓนรคตำมทีไก ำหนดเวຌ฿นประกำศก ำหนดรคทีไปຓนลักษณะตຌองหຌำมบืๅองตຌนส ำหรับ
พนักงำนทศบำล ดังนีๅ 
   ิกี รครืๅอน฿นระยะติดตอหรือ฿นระยะทีไปรำกฏอำกำรปຓนทีไรังกียจกสังคม 
   ิขี วัณรค฿นระยะอันตรำย 
   ิคี รคทຌำชຌำง฿นระยะทีไปรำกฏอำกำรปຓนทีไรังกียจกสังคม 
   ิงี รคติดยำสพติด฿หຌทษ 
   ิฉี รคพิษสุรำรืๅอรัง 
  6. เมปຓนผูຌด ำรงต ำหนงทำงกำรมือง กรรมกำรพรรคกำรมือง หรือจຌำหนຌำทีไ฿นพรรคกำรมือง 
  7. เมปຓนผูຌด ำรงต ำหนงผูຌบริหำรทຌองถิไน คณะผูຌบริหำรทຌองถิไน สมำชิกทศบำล 
  8. เมปຓนผูຌคยตຌองรับทษคุกดยค ำพิพำกษำถึงทีไสุด฿หຌจ ำคุก พรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ วຌนต
ปຓนทษส ำหรับควำมผิดทีไเดຌกระท ำดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ 
  9. เมปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหนวยงำนอืไนของรัฐ 
  10.เมปຓนขຌำรำชกำรหรือลูกจຌำงของสวนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจຌำงของหนวยงำนอืไนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจຌำงของรำชกำรสวนทຌองถิไน 
  แ1. มีภูมิล ำนำ฿นจังหวัดทีไจะรับจຌำง 
   แ2. มีควำมสมัคร฿จละจิตอำสำ 
  13. ตຌองเมปຓนผูຌมีรำยเดຌประจ ำของภำครัฐละอกชน 
 
ลักษณะงำนของผูຌรับจຌำงหมำบริกำร฿นกำรลงพืๅนทีไตำม กิจกรรมทีไ โ  
             แ. ลงพืๅนทีไสอบขຌอทใจจริงตำมค ำรຌองขอกูຌยืมงิน หรือ ลงพืๅนทีไพืไอติดตำม อำชีพของลูกหนีๅกองทุนฯ  
             โ. ด ำนินกำรสอบขຌอทใจจริงดยกำรยีไยมบຌำน หรือประสำนองค์กรทีไขอรับกำรสนับสนุนพืไอขอ
ขຌอมูลพิไมติม ละวิครำะห์ควำมปຓนเปเดຌของค ำรຌองขอกูຌยืมงินละควำมนำชืไอถือของผูຌคๅ ำประกัน                    
ตำมประกำศคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร รืไองกณฑ์ชีๅวัดกำร
พิจำรณำ฿หຌกูຌยืมงินทุนประกอบอำชีพจำกกองทุนฯ 
    ใ. ลงพืๅนทีไตຌองสำมำรถบอกรำยละอียดของกำรลงพืๅนทีไ฿หຌกับคณะอนุกรรมกำรสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรระดับจังหวัด หรือ จຌำหนຌำทีไกองทุนฯ เดຌอยำงถูกตຌองละปຓนขຌอมูลทีไปຓนจริง 



 
ู็ู 
 

  ไ. ชีๅจงสิทธิละสวัสดิกำรตำมกฎหมำยทีไคนพิกำรมีสิทธิเดຌรับ ตำม พระรำชบัญญัติสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรหงชำติ พ.ศ. โ55เ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55ๆ 
            5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตอผูຌบังคับบัญชำหรือจຌำหนຌำทีไทีไก ำกับดูล ตำมบบ ิรงแ.ละรงโ.ี 
            ๆ. หำกน ำขຌอมูลผูຌ฿ชຌบริกำรเปปຂดผย฿หຌสืไอมสียหรือน ำขຌอมูลเป฿ชຌ฿นทำงทุจริต ผูຌรับจຌำงหมำ
บริกำรตຌองรับผิดชอบ฿นควำมสียหำยทีไกิดขึๅนทัๅงปวง 
อัตรำคำตอบทน ิจຌำงหมำบริกำรอกชนี 

- จัดจຌำงปຓนรำยวัน ิเมวຌนวันหยุดรำชกำรี ฿นอัตรำ ใเเ บำท/วัน  
- ก ำหนด แ วัน เมตไ ำกวำ 5 รำย 
- แ วันเมถึง 5 รำย ฿หຌนับปຓนอัตรำรำยละ ๆเ บำท  

ชน แวัน ยีไยมเดຌ ใ รำย คิดรำยละ ๆเ บำท  ิๆเ บำท x 3รำย = 180 บำที ปຓนตຌน 

ึึึหมำยหตุ รำยชืไอ ขຌอมูลรวมทัๅงอกสำรทีไจ ำปຓนส ำหรับ฿ชຌ฿นกำรลงพืๅนทีไของผูຌ฿ชຌบริกำรกองทุนฯ ฿หຌ
จຌำหนຌำทีไทีไรับผิดชอบดูลงำนดຌำนคนพิกำรของกองทุนฯ ปຓนผูຌก ำหนดละตรียมตำมควำมหมำะสม฿หຌกับ 
ผูຌรับจຌำง฿นตละวัน 
 ทัๅงนีๅขอ฿หຌจังหวัดซักซຌอมละชีๅจงรำยละอียด฿หຌผูຌรับจຌำงหมำบริกำรอกชนเดຌขຌำ฿จวิธีกำร
ละนวทำงกำรปฏิบัติ฿หຌชัดจน 
 

 

 

 

 

 

 

ึึึหมำยหตุ : บบอกสำรตำงโ ตำมภำคผนวก 
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กิจกรรม โ  กำรประชำสัมพันธ์ ละจຌงยอดคงคຌำง ฿หຌคนพิกำรทรำบสิทธิคนพิกำร  
    หำกส ำนักงำนพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์จังหวัด มีควำมประสงค์
ประชำสัมพันธ์ ละจຌงยอดคงคຌำง ฿หຌคนพิกำรทรำบสิทธิคนพิกำรกใสำมำรด ำนินกำรเดຌภำย฿ตຌกิจกรรมทีไ โ นีๅ  

 จังหวัดสำมำรถจัดสงหนังสือ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำรกองทุนฯ ชน จຌงกำรช ำระงิน฿หຌกับ
ลูกหนีๅ สงจดหมำยจຌงกำรผิดนัดของลูกหนีๅถึงผูຌคๅ ำประกัน กำรจຌงยอดคงคຌำง 

 ละกำรประชำสัมพันธ์อืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับสิทธิประยชน์ของคนพิกำรดยสำมำรถ
ด ำนินกำรเดຌภำย฿ตຌกิจกรรมทีไ โ นีๅ  

                                                           

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทั้งนี้ การด าเนินการทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถน าเงินที่เหลือแต่ละ
กิจกรรมมาถัวจ่ายขา้มกิจกรรมอ่ืนได้  ตัวอย่างเชน่ เงินจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 
เหลือ 5,000.- บาท จะไม่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมที่2ได ้ เป็นต้น 

จดัจา้งพนกังาน 

โครงสรา้งกิจกรรมที ่  

ขຌอควรระวงั: 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำนนิครงกำร 

สวนกลำง ิกรงุทพมหำนครี 

 รำยงำนผลกำรด ำนนิครงกำรนบัจำกด ำนนิครงกำรสรใจสิๅนภำย฿น แ5 วนั 

สวนภมูภิำค 

 รำยงำนผลกำรด ำนนิครงกำรนบัจำกด ำนนิครงกำรสรใจสิๅนภำย฿น แ5 วนั สงสวนกลำง 
ิกรงุทพมหำนครี 

อำทิชน 

 บบตำรำงรำยงำน รง.แูโ 

 อกสำร หลกัฐำน กำรบิกูจำย ตำมครงกำร 

 รำยงำนผลกำรจดัประชุมชีๅจงของตละครัๅง   
 ละอกสำรอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับครงกำร ฯลฯ 

 

 

฿หຌทำงสวนภมูภิำครวบรวมท ำปຓนรปูลมรำยงำน หรือรวบรวม฿หຌปຓนหมวดหมูปຓนลมรำยงำน฿หຌรยีบรຌอย 
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทนุส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าปี 2560 

***หมายเหตุ : การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเดือน ก.ย.60 
 

1.จัดประชุมสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
กำร฿ชຌบริกำรของกองทุนฯ  

2.จัดจຌำงพนักงำนทีไมีควำมรูຌ฿น
งำนของกองทุนสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
ด ำนินกำรลงพืๅนทีไ 
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ทีไมำ : ASTV ผูຌจัดกำรรำยวัน 
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กำรจดัชัๅนลูกหนีๅ  
        
           กำรจัดชัๅนลูกหนีๅพืไอปຓนนวทำงกำรวำงผนกำรติดตำมลูกหนีๅเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละปຓนเป
ตำมขัๅนตอนตำมกฎหมำย ละระบียบ รวมถึงปງองกันเม฿หຌกิดควำมสียหำยท ำ฿หຌหนีๅงินปຓนสูญ อีกทัๅงยังปຓน
นวทำงกระตุຌนตือนลูกหนีๅ฿หຌมีวินัย฿นกำรผอนช ำระงินคืนตรงตำมสัญญำ 
กำรจดัชัๅนลูกหนีๅจำกระบบงำนกองทนุสงสรมิละพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร 

 

 

 

 

 

 

***หมำยหตุ : กำรจัดชัๅนลูกหนีๅ พืไอชวยวำงผน฿นกำรติดตำมเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละลดปัญหำขัๅนตอน
กำรติดตำมกับลูกหนีๅช ำระดี ละปຓนประยชน์฿นกำรก ำกับดูลลูกหนีๅ  

บนัทกึขຌอมลู฿นระบบ 

หลังจำกด ำนินกำรกิจกรรมทีไ แ หรือกิจกรรมทีไ โ ฿หຌทำงจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองด ำนินกำรบันทึกขຌอมูล 
เมวำจะปຓนค ำรຌอง กำรท ำสัญญำ ระบบงำนติดตำม฿หຌปຓนปัจจุบันสมอ พืไอปຓนประยชน์฿นกำรด ำนินงำน
฿นดຌำนตำงโ เมวำจะปຓน งำนงินกูຌ งำนครงกำร งำนกำรติดตำม งำนจຌำงงำนคนพิกำร งำนบัญชี                       
ลຌวนกีไยวขຌองกันทัๅงสิๅน ละยังพิไมควำมสะดวก฿นกำรด ำนินงำน฿นดຌำนตำงโ ซึไงจะท ำ฿หຌฐำนขຌอมูล                        
มีประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนโ ตำงกใปຓนเปอยำงรวดรใว ปรง฿ส ละชืไอถือเดຌ มำกยิไงขึๅน 
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ภาคผนวก 
........................................................................................................................................... 

ภำคผนวก           
 ู บบรำยงำนผลบบรำยงำนด ำนินครงกำรฯ บบรง.แ บบรง.โ บบติดตำม
ผลกำรประกอบอำชีพ 

ู.ระบียบคณะกรรมกำรสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรหงชำติวำดຌวย 
กำรพิจำรณำอนุมัติกำรจำยงินพืไอกำรสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรละ 
กำรจัดท ำรำยงำนสถำนะกำรงินละกำรบริหำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร ิฉบับทีไใี พ.ศ.โ55่ 

ู.ประกำศคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิต                
คนพิกำร รืไอง กณฑ์ชีๅวัดกำรพิจำรณำ฿หຌกูຌยืมงินทุนประกอบอำชีพจำกกองทุนสงสริม
ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

ู.บบสอบขຌอทใจจริงกำรกูຌยืมงินกองทุนฯ ประภทคนพิกำรหรือผูຌดูลคนพิกำร
ปຓนรำยบุคคล ภำย฿นวงงิน ไเุเเเ บำทุ ๆเุเเเ บำทุ แโเุเเเ บำท 

ู.บบบันทึกกำรยีไยมบຌำนลูกหนีๅงินกองทุนฯ ิลน.แี/บบบันทึกถຌอยค ำบุคคล
นำชืไอถือ/ผูຌน ำทຌองถิไนทีไกีไยวกับลูกหนีๅกองทุนฯ ิลน.ใี 

ู.ตัวอยำงหนังสือจຌงขຌอมูลกำรช ำระหนีๅละจ ำนวนงินคຌำงช ำระ/จຌงยืนยันยอด 
ู.บอร์ทรศพัท์กองทุนฯ/ผนทีไตัๅงกองทุนฯ



 หนา   ๗ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการจัดทํา

รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และ 
การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“องคกรภาคเอกชน”  หมายความวา  องคกรดานคนพิการ  องคกรชุมชน  องคกรธุรกิจ  หรือ

องคกรอื่นตามที่คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่นอง  หรือบุคคล 

อื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ   
“หนวยงานภาครัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 

อย างอื่น   ราชการสวนภูมิภาค   หนวยงานสวนกลางที่ ต้ังอยู ในสวนภูมิภาค   โรงเ รียนหรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐ  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 



 หนา   ๘ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ   

ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจน
กําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

การขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ 
 

 

ขอ ๕ หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือ
โครงการจากกองทุนตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีที่ทาํการหรือสํานักงานใหญต้ังอยูในทองที่ทีจ่ะย่ืนคําขอไมนอยกวาหกเดือน 

(๒) มีคณะกรรมการ  บุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีที่ปรึกษา 
ที่มคีวามรูเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

(๓) มผีลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการหรือเกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน 

(๔) มรีะบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มปีระสิทธิภาพ 

ขอ ๖ แผนงานหรือโครงการที่จะได รับการสนับสนุนจากกองทุนตองมี ลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นโยบายรัฐบาล  หรือนโยบายของ
คณะกรรมการ   

(๒) มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  และมีผลตอการสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
(๓) สรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
(๔) มีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการหรือมีหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานคนพิการเขารวม

บริหารจัดการหรือใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 



 หนา   ๙ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

กรณีเปนหนวยงานภาครัฐตองเปนแผนงานหรือโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือเปนโครงการ 
ทีไ่มสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

กรณีเปนองคกรภาคเอกชนตองเปนแผนงานหรือโครงการที่ดําเนินงานมาแลวโดยมีทุนหรือ
เงินสมทบอยูบางสวน  หรือเปนแผนงานหรือโครงการใหมและตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนราชการและแหลงทุนอื่น ๆ  หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ 

ความในวรรคหนึ่ ง   ไมใชบั งคับกับแผนงานหรือโครงการที่ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนดใหหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนดําเนินการ 
เปนการเฉพาะเพื่อประโยชนตอคนพิการและประชาชน 

ขอ ๗ รายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เชน  คาใชจายในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพิทักษสิทธิ  การสนับสนุนใหคนพิการ
สามารถดํารงชีวิตอิสระ  มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย  และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  มีสวนรวม 

ทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได   

(๒) คาใชจายเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  เชน  คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีข้ึน  หรือดํารงสมรรถภาพหรือ
ความสามารถที่มอียูเดิมไว  โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย  การศาสนา  การศึกษา  สังคม  อาชีพ  

หรือกระบวนการอื่นใด  เพื่อใหคนพิการไดมโีอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ   

(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  เชน  

คาใชจายเพื่อการสนับสนุนเกี่ยวกับจัดการศึกษาและการฝกอาชีพ  การมีงานทํา  การสงเสริม 

การประกอบอาชีพ  บริการส่ือหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใดเพื่อให
คนพิการสามารถประกอบอาชีพทั้ งในสวนอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการ   
หรือหนวยงานภาครัฐ   

(๔) คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่เก่ียวของกับ   

คนพิการ  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง  การดําเนินงาน  การสรางความเขมแข็ง 
ขององคกรดานคนพิการทั้งในสวนองคกรของคนพิการ   หรือองคกรหรือหนวยงานที่ทํางาน 

เพื่อคนพิการ  การเสริมสรางเครือขายในทุกระดับเพื่อใหองคกรตาง ๆ  สามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิ 
คนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง   



 หนา   ๑๐ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๕) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการสมาคมสภาคนพิการ 
ทกุประเภทแหงประเทศไทยตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๗   

(๖) คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน  เชน  การบริหารจัดการกองทุน  การจัดหา
ผลประโยชน  การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 

(๗) คาใชจายในเร่ืองอื่นที่เกิดประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 

อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนประกาศกําหนด  ในกรณีที่ยังมิไดประกาศกําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายในเร่ืองใด  

ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ   
ขอ ๘ ในกรณีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานกองทุนในเชิงรุก  อาจกําหนดวงเงินและรายการคาใชจายเพื่อสนับสนุน 

ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  จัดทําแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเสนอตอคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนก็ได   

หมวด  ๒ 

การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

 

 

ขอ ๙ ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายบุคคลตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) กรณีเปนคนพิการ 
   (๑) มีบตัรประจําตัวคนพิการ 
   (๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อประกอบอาชีพ 

ในทองที่ที่ย่ืนคําขอ   

   (๓) มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพในเร่ืองที่ขอรับการสนับสนุน   

   (๔) บรรลุนิติภาวะ  เวนแตคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น 

   (๕) มีชือ่ในทะเบียนบานหรือมีถ่ินที่อยูถาวรในทองที่ที่ย่ืนคําขอกูไมนอยกวา
เกาสิบวัน 

   (๖) ไมมปีระวัติเสียหายในการกูเงินจากกองทุน  เวนแตไดดําเนินการแกไข
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  หรือเปนกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น 



 หนา   ๑๑ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   (๗) กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองไดชําระหนี้มาแลวไมนอยกวารอยละ 
หกสิบของวงเงินกูยืมทั้งหมดและเมื่อไดการอนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มอียูเดิมทั้งหมด 

   (๘) มีความสามารถชําระคืนเ งินกู ยืมไดและมีบุคคลที่น า เชื่ อ ถือได 
เปนผูคํ้าประกัน   

  (ข) กรณีเปนผูดูแลคนพิการ   
   (๑) มีคุณสมบัติตาม  (ก)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘) 

   (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๓) ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากผูแทนองคกรดานคนพิการ  กํานัน

ผูใหญบาน  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา  ขาราชการระดับ  ๓  หรือเทียบเทา
ข้ึนไป  หรือมีหลักฐานเชื่อไดวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบตัรประจําตัวคนพิการซ่ึงมิไดมีหนี้สิน
จากกองทุน   

ขอ ๑๐ ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายกลุมนอกจากมีคุณสมบัติตามขอ  ๙  แลว  
ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุประสงค
รวมกันเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน  หรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน  

หรือดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก  มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีระบบ
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได  ทัง้นี้  ตองมีสมาชิกกลุมไมนอยกวาสองคน 

(๒) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุมอยางสม่ําเสมอมาแลว 
ไมนอยกวาหกเดือน 

(๓) ดําเนินกิจการของกลุมในทองที่ จังหวัดที่ ย่ืนคําขอตอเนื่องจนถึงวันย่ืนคําขอแลว 
ไมนอยกวาหกเดือน 

(๔) ไดรับการรับรองเปนหนังสือรับรองจากองคกรดานคนพิการที่ เปนนิติบุคคลหรือ
หนวยงานภาครัฐวาเปนกลุมที่มผีลงานนาเชื่อถือจริง   

(๕) มแีผนงานหรือโครงการของกลุมที่จะดําเนินการตอไปอยางชัดเจน 

ขอ ๑๑ วงเงินใหกูยืมและกําหนดการชําระคืน   

(๑) การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายบุคคล  ไมเกินรายละส่ีหมื่นบาท  ผอนชําระภายใน
หาปโดยไมมดีอกเบี้ย   



 หนา   ๑๒ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายกลุม  ไมเกินหนึ่งลานบาท  ผอนชําระภายในหาป
โดยไมมดีอกเบี้ย  ทัง้นี้  วงเงินเฉลี่ยตอบุคคลไมเกินวงเงินตาม  (๑)   

การชําระคืนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนใหความเห็นชอบ  โดยคํานึงถึงประเภทอาชีพที่ ย่ืนขอกู ยืมเงินของแตละบุคคลหรือกลุม   

แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 

การพิจารณาอนุมัติการจายเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการและการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

 

 

ขอ ๑๒ การย่ืนคําขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  และการกูยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพ  ในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนตอสํานักงานหรือหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการที่ไดรับมอบหมาย  สําหรับในสวนภูมิภาคใหย่ืนตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด 

ใหสํานักงานหรือหนวยงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

ตามวรรคหนึ่ง  ทาํหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละแผนงานหรือโครงการหรือ
คําขอกู ยืมเงินทุนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  พรอมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  กอนเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติตอไป 

ในกรณีกลุมเปาหมายตามแผนงานหรือโครงการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูมากกวาหนึ่งจังหวัด  

หรือมิไดมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในจังหวัดที่ย่ืนคําขอรับการสนับสนุนนั้น  ใหนําเสนอตอสํานักงาน
พิจารณากอนเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ไดรับคําขอตามขอ  ๑๒  แลว  ใหพิจารณา
แผนงานหรือโครงการ   หรือคําขอกู ยืม เ งินทุนประกอบอาชีพโดยไมชักช า   แลว เสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนอยางนอย 
เดือนละครั้ง  เวนแตไมมกีารเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน   

ในกรณีกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารกองทุนเปนกรรมการบริหารหรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่เสนอแผนงานหรือโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน



 หนา   ๑๓ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  หามมิใหเขารวมพิจารณาแผนงาน
หรือโครงการหรือคําขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพนั้น 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  
หรือการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนกุรรมการที่เก่ียวของ  
หรือสํานักงานหรือหนวยงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแลวแตกรณี  
อาจใหผูแทนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เก่ียวของชี้แจง
รายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  กลุมบุคคล  หรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุน 

จากกองทุนก็ได   
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาอนุมัติการจายเงินใหผูขอรับการสนับสนุนแผนงาน

หรือโครงการ  หรือผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  แลวแตกรณี  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสร็จ 

ขอ ๑๖ ใหหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับอนุมัติ 

เงินจากกองทุนทําสัญญารับเงินกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๑๗ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บคุคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน
จะตองยินยอมใหสํานักงานและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรวจเย่ียม 

การดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน  หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียน 

และหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบคุคลที่เก่ียวของ 
ขอ ๑๘ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บคุคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน

ตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของแผนงานหรือโครงการที่ไดรับการอนุมัติ   

ใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติกอนดําเนินการ 
ในกรณีทีห่นวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บคุคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน

มิไดดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับการอนุมัติ  ใหปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  

แลวดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลตอคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาตอไป 



 หนา   ๑๔ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๙ ใหสํานักงานและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําทะเบียนหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงิน

จากกองทุนเพื่อควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของแผนงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

(๓) สงเสริม  เรงรัด  ติดตาม  และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ขอ ๒๐ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดรายละเอียดการปฏิบั ติ   

และเกณฑชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓   

หมวด  ๔ 

การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจัดทํารายงานการรับ
จายเงินเปนประจําทุกเดือนสงใหสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป  และใหนําสงเงินรายได
ทกุประเภทเขาบัญชีกองทุนทุกส้ินเดือน 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนเปนประจําทุกเดือน
และเสนอตอคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนทุกคร้ังที่มกีารประชุม 

ขอ ๒๓ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละสามคร้ัง 

ขอ ๒๔ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบของทางราชการ 
วาดวยการนั้น  มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 



  



  

                        
 

 
 

ส ำรใจ เมส ำรใจ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลงชืไอ...........................................................................................ผูຌรับรอง
      (.........................................................................................)

      ผูຌอ ำนวยกำรศูนย์บริกำรคนพกิำร ประจ ำจังหวดั....................

ประภทของกำรลงพืๅนทีไ
รวมจ ำนวนทัๅงสิๅน

(รำย)

คำตอบทน
ทัๅงสิๅน
(บำท)

จ ำนวนทีไอนุมัติ
(รำย)

จ ำนวนทีไเมอนุ มัติ
(รำย)

บบรำยงำนผลกำรด ำนินงำนครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จผูຌ฿ชຌบริกำร
กองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี 2560 จังหวัด ...................................

                                         ดือน.....................................                                                             

กิจกรรมทีไ  2 จัดจຌำงหมำบริกำรอกชน

ลงชืไอ........................................................................ผูຌรับผิดชอบงำนกองทุนฯ               
         (.................................................................)

ต ำหนง...................................................................................

ทีไ
ชืไอ -  สกุล

(ผูຌ รับจຌำงหมำอกชน) สอบขຌอทใจริง
กำรขอกูຌยืมงิน

กำรนิทศติดตำม
กำรประกอบอำชีพ

บบ รง.1



  
 

ส ำรใจ เมส ำรใจ
1/10/2559 1 นำย ก.

2 นำย ข.

3 นำย ค.

4 นำย ง.
5 นำย จ.

6 นำย ก.

7 นำย ข.

8 นำย ค.

9 นำย ง.
10 นำย จ.

สอบขຌอทใจริงกำร
ขอกูຌยืมงิน

บบรำยงำนผลกำรด ำนินงำนครงกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จผูຌ฿ชຌบริกำร
กองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ประจ ำปี 2560 จังหวัด ...................................

                                      ของนำย/นำง/นำงสำว......................................................................                                           

     

กิจกรรมทีไ  2 จัดจຌำงหมำบริกำรอกชน

ลงชืไอ...........................................................................................ผูຌรับรอง
      (.........................................................................................)

ต ำหนง...............................................................................

นิทศติดตำมกำรประกอบอำชีพ "ส ำรใจ" หมำยถึง คนพกิำรทีไเดຌรับกำรอนุมตัิงินกูຌยืมกองทุน ฿นปีงบประมำณ 2559 สำมำรถน ำงินเปประกอบอำชีพหรือ น ำงินมำช ำระ฿นปีงบประมำณ 2560

"เมส ำรใจ" หมำยถึง คนพกิำรทีไเดຌรับกำรอนุมตัิงินกูຌยืมกองทุน ฿นปีงบประมำณ 2559 เมสำมำรถน ำงินเปประกอบอำชีพ หรือ เมช ำระ฿นปีงบประมะมำณ 2560

นิทศติดตำมกำรประกอบอำชีพ ประชุมครัๅงทีไ ลงชืไอผูຌ฿หຌถຌอยค ำ

ประภทของกำรลงพืๅนทีไ

          ลงชืไอ..............................................................................ผูຌปฏิบัติงำน
                (..............................................................................)

วันดือนปี ทีไ ชืไอ -  สกุล
ลขทีไสัญญำ/

ลขทีไค ำขอ

บบ รง.โ



 



  



  



 



  



  



  



  



  



  



 



 



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



 

 



   



 

ทีไ ………../............  ส ำนักงำนพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์จังหวัด...    
   ...........................................................................................................................................................                                                                                                                   
       

                ...................... ๎๑๒์ 

รืไอง  จຌงกำรคຌำงช ำระหนีๅงินกูຌยืมกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
 

รียน     

 ตำมทีไทำนเดຌกูຌยืมงินกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ิกองทุนฟืຕนฟูสมรรถภำพ 
คนพิกำรดิมี ทีไกรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ตำมสัญญำลขทีไ                                        .                                         
จ ำนวนงิน                               บำท มืไอวันทีไ                                     ก ำหนดช ำระคืนกองทุนฯ                   
จ ำนวน            งวด งวดละ                      บำท  ดย ณ วันทีไ                          ทำนยังเมมีกำรช ำระ              
ตอยำง฿ด ทำนยังมีจ ำนวนงินคຌำงช ำระอยูจ ำนวน                                      บำท  
 

  กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จึงขอจຌงวำ ทำนเมเดຌช ำระงินกูຌยืมกองทุนสงสริม
ละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ตำมก ำหนด฿นสัญญำ จึงขอจຌง฿หຌทำนช ำระหนีๅงินกูຌยืมกองทุนสงสริมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ตำมจ ำนวนดังกลำว ภำย฿น ํ๑ วัน นับตวันทีไเดຌรับหนังสือฉบับนีๅ  ซึไงผลจำกกำร
ช ำระหนีๅของทำน จะปຓนประยชน์ตอกำรพิจำรณำอนุมัติงินกูຌจำกกองทุนฯ ฿นครัๅงตอ เปดຌวย ละหำกทำน
พิกฉยมิเดຌช ำระคืนตอยำง฿ด  กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรมีควำมจ ำปຓนทีไจะตຌองด ำนินกำร
ตำมกฎหมำยตอเป 
        

 จึงรียนมำพืไอทรำบ  
 

 ขอสดงควำมนับถือ 
                               

 

ิ......................................ี                         
         พัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์จังหวัด....ปฏิบัติรำชกำรทน 

                                                   อธิบดีกรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
 

กอง................................................................ 
กลุม............................................................... 
ทร. ........................................   ิจຌำหนຌำทีไ……………………..) 
 

ึึึหมำยหต ุ: ตัวอยำงบบหนังสอืทวงถำม หำกมีกำรปรบักຌประกำร฿ด ทำงกองทนุฯ จะจຌง฿หຌทรำบ 

  

 
  

  

 

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

 

ทวงถำมผูຌกูຌยืม 



 

   



 

 

ทีไ ............/ว.......                                   .................................................................................   
                                                                                ................................................................... 
                        .......................................................... 
 
                  ................................................................... 

รืไอง   จຌงยืนยันยอดคຌำงช ำระ 

รียน   ................................................ 

  ตำมทีไทำนเดຌกูຌยืมงินกองทุนสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ิกองทุนฟืຕนฟูสมรรถภำพ 
คนพิกำรดิมี ทีไส ำนักงำนพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์จังหวัด........................  สัญญำลขทีไ   ...               
จ ำ น ว น  งิ น            บ ำ ท ิ      ู ตั ว ห นั ง สื อ ู           ี  เ ดຌ รั บ  งิ น กูຌ เ ป  มืไ อ วั น ทีไ                                                                      
ก ำหนดช ำระคืนกองทุน จ ำนวน                      งวด งวดละ                     บำท  ดย  ณ .................           
ทำนยังมียอดคຌำงช ำระอยูจ ำนวน                               บำท ิูตัวหนังสือูี 
 

  กองกองทุนละสงสริมควำมสมอภำคคนพิกำร ขอควำมรวมมือ฿หຌทำนยืนยันยอดหนีๅคຌำงช ำระ
สิๅนสุด ณ                                               ซึไงกำรด ำนินกำรดังกลำวจะปຓนประยชน์ตอทำนละกำร 
ตรวจสอบบัญชีของกองทุนฯ หำกจ ำนวนหนีๅทีไคຌำงช ำระตำมทีไจຌงขຌำงตຌนเมถูกตຌอง หรือผิดพลำดประกำร฿ด              
ปรดจຌงขຌอมูลละยืนยันยอด ตำมรำยละอียดทีไนบมำพรຌอมหนังสือฉบับนีๅ จักขอบคุณยิไง ทัๅงนีๅถຌำทำนเมยืนยัน
ยอดหนีๅ  ภำย฿น แ5 วัน นับจำกวันทีไเดຌรับหนังสือ จะถือวำทำนรับรองยอดหนีๅคຌำงช ำระดังกลำว 
   

  จึงรียนมำพืไอปรดทรำบ  
 

       ขอสดงควำมนับถือ 
                               

 

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

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

 

กอง................................................................... 
กลุม.................................................................. 
ทร. ................................................................  
 

ึึึหมำยหต ุ: ปຓนพยีงตวัอยำงหนงัสือจຌงกำรช ำระ สำมำรถปรบัปลีไยนขຌอควำมเดຌตำมควำมหมำะสม



 หนຌา   ๎๔ 
เลม   ํ๎๔   ตอนพิเศษ   ํ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๏   กุมภาพันธ์   ๎๑๑๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย ์
เรืไอง  กําหนดวิธีปฏิบัตเิกีไยวกับการตัดหนีๅเป็นสูญของกองทุนสงเสริมละพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการหงชาต ิ
วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  พ.ศ.  ๎๑๑๏ 

 

 

ดยทีไเหในเป็นการสมควรกําหนดวิธีปฏิบัติเกีไยวกับการติดตาม  การเรงรัด  การดําเนินคดี 
ละการตัดหนีๅเป็นสูญของกองทุนสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ฿หຌเป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  

ละมีทิศทางเดียวกัน 
อาศัยอํานาจตามความ฿นขຌอ  ๔  หงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการหงชาติ  วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  พ.ศ.  ๎๑๑๏  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคง  
ของมนุษย์ดยการนะนําของคณะอนุกรรมการกลัไนกรองการตัดหนีๅเป็นสูญ  จึงออกประกาศเวຌ  
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการกลัไนกรองการตัดหนีๅเป็นสูญ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ   

ละ฿หຌหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์จังหวัด 
ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศเป็นตຌนเป   
ขຌอ ๏ การติดตามหนีๅสินจากลูกหนีๅ  ฿หຌเจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบงานกองทุนปฏิบัต ิ ดังนีๅ 
(ํ) กอนลงนาม฿นสัญญากูຌยืมเงินตຌองจຌงหลักเกณฑ์ละวิธีการชําระหนีๅ ฿หຌผูຌ กูຌยืมละ 

ผูຌคๅําประกันทราบเพืไอถือปฏิบัต ิ รวมทัๅงตຌองจຌง฿หຌทราบความเป็นลูกหนีๅรวมดຌวย 
(๎) ถຌาผูຌกูຌยืมเมชําระเงินตຌนเมวา฿นงวด฿ด  ฿หຌทวงถามเป็นหนังสือดยการสงทางเปรษณีย์ 

ตอบรับละจຌงมูลหนีๅละ฿หຌชําระหนีๅทีไคຌางชําระตามกําหนดเวลา฿นสัญญา  ละจຌงผูຌคๅําประกันทราบ 
(๏) ฿นการทวงถามเป็นหนังสือ  ฿หຌดําเนินการตรวจสอบทีไอยูทีไเป็นปัจจุบันของผูຌกูຌยืมละ   

ผูຌคๅําประกันทุกรายจากสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  หรือสํานักทะเบียนราษฎรทຌองถิไน 
(๔) ฿หຌรายงานผลการปฏิบัตเิป็นหนังสือตอผูຌบังคับบัญชาเพืไอทราบทุกครัๅง  พรຌอมทัๅงรวบรวม

หลักฐานเวຌ฿นทะเบียนลูกหนีๅรายบุคคลดຌวย 
(๑) ฿หຌเจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบงานกองทุนทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาคดําเนินการจัดชัๅนคุณภาพ

ลูกหนีๅตามทีไเลขาธิการกําหนดเพืไอสะดวก฿นการจัดการเรงรัดหนีๅสินอยางเป็นระบบ  เพืไอประยชน์฿นการ
ป้องกันคดีขาดอายุความละรายงานผล฿หຌคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนทุกสามเดือน  ละมีบันทึก 
การสงมอบงาน฿นกรณีเปลีไยนเจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ 



 หนຌา   ๎๕ 
เลม   ํ๎๔   ตอนพิเศษ   ํ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๏   กุมภาพันธ์   ๎๑๑๔ 
 

 
 

ขຌอ ๔ การเรงรัดหนีๅสินจากผูຌกูຌยมืละผูຌคๅําประกัน  ฿หຌเจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบปฏิบัติ  ดังนีๅ 
(ํ) กรณีดําเนินการตามขຌอ  ๏  ลຌวพบวา  ผูຌกูຌยืมรายทีไเมชําระหนีๅหรือเมมีการตอบรับ฿ด โ  

฿หຌจัดสงเจຌาหนຌาทีไเยีไยมบຌาน  เพืไอศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุทีไเมชําระหนีๅ  ละประเมิน
ความสามารถ฿นการชําระหนีๅละทรัพย์สินของผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกัน  รวมทัๅงนะนําชีๅจงการชําระหนีๅ  
ดย฿หຌบันทึกการเยีไยมบຌานตามบบ  (ลน.ํ)  ทຌายประกาศ 

(๎) กรณีผูຌกูຌยืมประสงค์จะขยายระยะเวลาการชําระหนีๅ  ฿หຌดําเนินการปรับครงสรຌางหนีๅ 
ตามบบทีไเลขาธิการกําหนด  (ลน.๎)   

(๏) กรณีเมสามารถดําเนินการตาม  (๎)  เดຌ  ฿หຌเจຌาหนຌาทีไบันทึกปากคําผูຌนาเชืไอถือหรือผูຌนํา
ทຌองถิไนอยางนຌอยสองคนเวຌเป็นพยานตามบบ  (ลน.๏)  ทຌายประกาศ 

(๔) กรณีเมสามารถติดตามผูຌกูຌยมื฿หຌชําระหนีๅเดຌ  ฿หຌมีหนังสือจຌงผูຌคๅําประกันชําระหนีๅทน 
(๑) กรณีเมชําระหนีๅเป็นเวลาติดตอกันตัๅงตสิบสองงวดขึๅนเป  หรืออายุความเหลือเมถึง   

หกเดือน  ฿หຌตรวจสอบขຌอเทใจจริงพรຌอมพิจารณาบอกเลิกสัญญาละเรียกเงินทัๅงหมดคืน   
ขຌอ ๑ การดําเนินคดีเพืไอบังคับเอาจากทรัพย์สินของผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกัน  ฿หຌเลขาธิการ 

หรือผูຌวาราชการจังหวัดลຌวตกรณี  ตงตัๅงเจຌาหนຌาทีไเพืไอรับผิดชอบดําเนินการ฿นเรืไองตาง โ  ดังนีๅ 
(ํ) จัดลําดับผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกันทีไอยู฿นหลักเกณฑ์ตຌองสงฟ้องคดี  ดยจัดลําดับผูຌกูຌยืม 

ละผูຌคๅําประกันทีไจะสงฟ้องคดีกอนหลังตามอายุความทีไ฿กลຌจะหมดหรือเป็นกรณีมีเหตุทีไตຌองบอกเลิก
สัญญาละตຌองฟ้องเรียกหนีๅทัๅงหมดคืน   

(๎) ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดหรือสํานักงานอัยการจังหวัดลຌวตกรณี  เพืไอฟ้องคดี 
ดยรวบรวมพยานหลักฐานละเอกสารตาง โ  ทีไเกีไยวขຌองเพืไอประยชน์฿นการฟ้องคดีตามทีไพนักงาน 
อัยการกําหนด   

(๏) เกลเกลีไยละประนอมหนีๅเพืไอระงับขຌอพิพาทดยเรใว  ซึไงดําเนินการเดຌ฿นขัๅนตอนกอนสง
เรืไอง฿หຌพนักงานอัยการฟ้องคดี  หรือดําเนินการชัๅนพนักงานอัยการ  หรือกรณี฿นชัๅนศาล  ทัๅงนีๅ   
การประนอมหนีๅเมสามารถตัดหนีๅบางสวนเดຌ   

(๔) บังคับคดีละสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนีๅทีไมีหมายบังคับคดีภาย฿นกําหนด
ระยะเวลาการบังคับคดีตามสมควร 

ขຌอ ๒ การดําเนินการตัดหนีๅเป็นสูญ  เมืไอดําเนินการครบถຌวนตามขัๅนตอน฿นระเบียบลຌว   
ตยังเมเดຌรับชําระหนีๅ  ฿หຌเจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบงานกองทุนรายงานผลการปฏิบัติตอสํานักงานเพืไอตงตัๅง
คณะทํางานซึไงเป็นเจຌาหนຌาทีไของสํานักงานอยางนຌอยสามคนทําหนຌาทีไตรวจสอบขຌอเทใจจริง  ละรวบรวม
พยานหลักฐานทีไเกีไยวขຌองกับลูกหนีๅตละรายเพืไอ฿หຌเดຌขຌอเทใจจริงวา  เป็นเปตามหลักเกณฑ์ละเงืไอนเข
การตัดหนีๅเป็นสูญหรือเม  ทัๅงนีๅ  ฿หຌคณะทํางานสรุปผลการตรวจสอบขຌอเทใจจริงตามบบ  (ลน.๔)   

ทຌายประกาศ  ละพยานหลักฐานทีไเกีไยวขຌองพรຌอมเสนอความเหในตอคณะอนุกรรมการเพืไอพิจารณาตอเป 
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ขຌอ ๓ เพืไอประยชน์฿นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  ฿หຌสํานักงานรวบรวมขຌอเทใจจริง  
พยานบุคคล  ละพยานเอกสาร฿นกรณีตาง โ  ดังนีๅ 

(ํ) กรณีผูຌ กูຌ ยืมละผูຌคๅําประกันเสียชีวิต  หรือศาลมีคําสัไงเป็นคนสาบสูญตามขຌอ  ๔   

ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ  วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  

พ.ศ.  ๎๑๑๏  เดຌก  สําเนา฿บมรณะบัตรของลูกหนีๅละผูຌคๅําประกัน  หรือสําเนาคําสัไงศาลวาเป็นคนสาบสูญ  

ละพยานบุคคลหรือพยานเอกสารทีไคณะทํางานเชืไอเดຌวาลูกหนีๅเมมีทรัพย์สิน฿ดตกกทายาททีไจะชําระหนีๅเดຌ 
(๎) กรณีดําเนินคดีจนถึงทีไสุดลຌวตเมสามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของผูຌ กูຌยืมละ   

ผูຌคๅําประกันเดຌตามขຌอ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ  
วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  พ.ศ.  ๎๑๑๏  เดຌก  หลักฐานทีไรับรองวาคดีถงึทีไสุด  หลักฐานสดงวามีเจຌาหนีๅ
รายอืไนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทัๅงหมดของผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกัน  หรือคําบังคับคดีหรือคําสัไงของศาล 
฿นคดีถกูฟ้องลຌมละลาย  ละหลักฐานสดงวาผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกันเมมีทรัพย์สิน฿ด โ  จะชําระภาย฿น
กําหนดอายุความ  การบังคับคดีหรือคําพิพากษาของศาล฿หຌเป็นบุคคลลຌมละลาย 

(๏) กรณีคณะอนุกรรมการละคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาลຌวเหในตรงกันวา 
ผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกันตกอยู฿นสภาพเมสามารถชําระหนีๅเดຌดยสิๅนเชิงตามขຌอ  ํ์  ของระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ  วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  พ.ศ.  ๎๑๑๏  

เดຌก   
 (ก) พยานบุคคลซึไงเป็นผูຌนําทຌองถิไนหรือบุคคลทีไนาเชืไอถือเดຌอยางนຌอยสองคนละเอกสาร  

ทีไรับรองวาผูຌกูຌยมืละผูຌคๅําประกันประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติอืไน โ  ทํา฿หຌกิจการทีไเกิดจากการกูຌยืม
หรือ  ทีไอยูอาศัยสวน฿หญหรือทัๅงหมดเดຌรับความเสียหาย  หลักฐานทีไเดຌรับการชดเชยจากรัฐ  รายงาน 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

 (ข) พยานบุคคลซึไงเป็นผูຌนําทຌองถิไนหรือบุคคลทีไนาเชืไอถือเดຌอยางนຌอยสองคนทีไรับรอง   
วาเมสามารถติดตามผูຌกูຌละผูຌคๅําประกันเดຌ  หรือผูຌกูຌละผูຌคๅําประกันตกอยู฿นวิสัยทีไเมสามารถชําระหนีๅเดຌ 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

 (ค) พยานเอกสารทีไสดงวาเป็นหนีๅทีไขาดอายุความ  หรือยังเมขาดอายุความตเมมี
หลักฐานหรือมีหลักฐานเม เพียงพอทีไ จะฟ้องผูຌ กูຌ ยืมละผูຌ คๅํ าประกันเดຌ   รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

(๔) กรณีคณะอนุกรรมการละคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาลຌวเหในตรงกันวา 
ถຌาฟ้องผูຌ กูຌยืมละผูຌคๅําประกันลຌวจะตຌองเสียคา฿ชຌจายเมคุຌมกับมูลหนีๅตามขຌอ  ํํ  ของระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ  วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  พ.ศ.  ๎๑๑๏  
เดຌก  จํานวนหนีๅทีไผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกันคຌางชําระทัๅงหมด  มูลคาทรัพย์สินของผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกัน 
ทีไสามารถบังคับคดีเดຌจากการสืบทรัพย์ของเจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ  หนังสือความเหในจากสํานักงาน 
อัยการสูงสุดเกีไยวกับประมาณการคา฿ชຌจาย฿นการฟ้องคดี  ละรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน  ซึไงมีมติวาหากจะฟ้องผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกันรายนีๅจะตຌองเสียคา฿ชຌจายเมคุຌมกับมูลหนีๅ 
ทีไจะเดຌรับชําระ   



 หนຌา   ๏ํ 
เลม   ํ๎๔   ตอนพิเศษ   ํ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๏   กุมภาพันธ์   ๎๑๑๔ 
 

 
 

(๑) กรณีการตัดหนีๅ สูญ฿นกรณี เมสามารถบังคับคดีเดຌภาย฿นอายุความตามขຌอ  ํ๑   

ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ  วาดຌวยการตัดหนีๅเป็นสูญ  

พ.ศ.  ๎๑๑๏  เดຌก  สําเนาคําพิพากษาถึงทีไสุด  หลักฐานการติดตามบังคับคดี  หรือพยานบุคคลทีไเป็น
ผูຌนําทຌองถิไนหรือบุคคลทีไนาเชืไอถือเดຌอยางนຌอยสองคนทีไรับรองวาผูຌกูຌยืมละผูຌคๅําประกันตามคําพิพากษา 
เมมีทรัพย์สิน 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎ํ  ธันวาคม  พ.ศ.  ๎๑๑๏ 
ศิริรัตน์  อายุวัฒน ์

รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการทน 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมละความมัไนคงของมนุษย์ 



(บบ ลน.ํ) 
บบบันทึกการยีไยมบຌานลูกหนี้กองทุนส่งสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ครัๅงทีไ............/................ 
               สถานทีไ...................................................... 

วันทีไ..........เดือน..................พ.ศ. ............ 

ํ. ชืไอผูຌกูຌยืม (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... อายุ ............ปี  
เลขทีไสญัญา................................. ลงวันทีไ .................................. ยอดเงินคຌางชําระ .................................. บาท 
(........................................................................................) ชําระครัๅงสุดทຌายวันทีไ.............................................  
ทีไอยูปัจจุบัน ......................................................................................................................................................... 
เบอร์ทรศัพท์ติดตอ ..................................................... ทรัพย์สิน฿นปัจจุบันระบุ ............................................... 
…………..................................................มูลคาประมาณ........................................................................................ 

๒. ชืไอผูຌค้ําประกัน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อายุ...............ปี  
อาชีพปัจจุบัน......................................................................ทีไอยูปัจจุบัน.............................................................. 
............................................................................................ เบอร์ทรศัพท์ติดตอ................................................ 
ทรัพย์สิน฿นปัจจุบันระบุ................................................มูลคาประมาณ............................................................ 

๓. ชืไอผูຌใหຌถຌอยคํา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ...............ปี 
ความสัมพันธ์กับผูຌกูຌยืม/ผูຌคๅําประกัน..........................................................(เฉพาะกรณีพบญาติพีไนຌองของลูกหนีๅ) 
๐.วัตถุประสงค์ของการกูຌยืม  ละผลการดํานินงานในปัจจุบัน 
 ๔.ํ วัตถุประสงค์ของการกูຌยืมเงิน....................................................................................................... 
 ๔.๎ ผลการดําเนินการ฿นปัจจุบัน....................................................................................................... 
๑. สภาพปัญหาละสาหตุทีไผิดนัดชําระหนี้/เม่ชาํระหนี้ 
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

๒. ขຌอนะนาํก่ลูกหนี้ละผูຌทีไกีไยวขຌอง 
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

      ลงชืไอ................................................ผูຌ฿หຌถຌอยคํา 
             (................................................) 

      ลงชืไอ..................................................เจຌาหนຌาทีไเยีไยมบຌาน 
             (.................................................) 

หมายหตุ ผูຌ฿หຌถຌอยคําลงลายมือชืไอเมมีผลผูกพันตอหนีๅ 

 

 

 



(บบ ลน.ํ) 
-๎- 

สําหรับจຌาหนຌาทีไ 
สรุปผลการทวงหนี้ละประมินความสามารถในการชําระหนี้ละทรัพย์สินของลูกหนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

      ลงชืไอ................................................เจຌาหนຌาทีไเยีไยมบຌาน 
             (.....................................................) 



(บบ  ลน.๒) 
หนังสือรับสภาพหนี้ / ความรับผิดต่อกองทุนส่งสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

ทาํทีไ.......................................................................... 
วันทีไ..........เดือน.........................พ.ศ................. 

เรียน   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์/ผูຌวาราชการจังหวัด......................................   

ขຌาพเจຌา (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล.......................................อายุ............. ปี  
อยูบຌานเลขทีไ..........หมูทีไ...........ถนน...................ขวง/ตําบล.................................................อําเภอ/เขต.................................... 
จงัหวัด....................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขทีไ.........................................................................
ออก฿หຌเมืไอวันทีไ....................................................ออก฿หຌดย....................................................หมดอายุวันทีไ.............................  
ซึไงเดຌกูຌเงินจากกองทุนสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดยมี(นาย/นาง/นางสาว)................................................... 
นามสกุล...............................................อายุ..............ปี   อยูบຌานเลขทีไ..........หมูทีไ...........ถนน....................................................

ขวง/ตําบล.................................................อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขทีไ.........................................................................ออก฿หຌเมืไอวันทีไ....................................................
ออก฿หຌดย....................................................หมดอายุวันทีไ.............................เป็นผูຌคๅําประกัน  ตามสัญญาเลขทีไ.............................. 
ลงวันทีไ..............................................เป็นจํานวนเงิน ................................................. บาท  (..............................................................)  

ดยจะผอนชําระเป็นรายเดือน/งวด ละ.................. บาท (.......................................)  รวมทัๅงสิๅน........................เดือน/งวด 
ซึไงมีกําหนดชําระครัๅงรกเมืไอวันทีไ..........................................................฿นปัจจุบันยังคงคຌางชําระอยูจํานวน...............             
เ ดือน/งวด รวมเป็นเงิน ....................................... บาท (....................................................................................) นัๅน 
 

฿นการนีๅขຌาพเจຌา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ขอยอมรับวายังคงมีหนีๅคຌาง
ชําระกองทุนสงเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึไงขຌาพเจຌาจะตຌองชําระจํานวน................................บาท 
(.......................................................................) ดยจะผอนชําระเป็นรายเดือน/งวด ละ.........................บาท 
(.......................................................................) รวมทัๅงสิๅน...............เดือน/งวด กําหนดชําระภาย฿นวันทีไ..................................
ของทุกเดือน  จะเริไมชําระภาย฿นวันทีไ...............เดือน..............................พ.ศ. ................ จนกวาจะชําระหนีๅครบถຌวน             
ละหากขຌาพเจຌาผิดนัด ชําระหนีๅงวด฿ดงวดหนึไง  ฿หຌถือวาผิดนัดชําระหนีๅทัๅงหมด  ผูຌ฿หຌกูຌยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาละ
เรียก฿หຌชําระหนีๅทัๅงหมดเดຌ  ทัๅงนีๅ ขຌาพเจຌาขอยอมรับผิดชด฿ชຌคาเสียหาย  รวมทัๅงคา฿ชຌจายละคาฤชาธรรมเนียม            
฿นการติดตามทวงถาม  ดําเนินการ  เพืไอบังคับชําระหนีๅดຌวย ละ฿หຌถือสัญญาเป็นอันเลิกกันดยมิตຌองบอกกลาว            
ละขຌาพเจຌาจะชําระหนีๅทีไยังคຌางเวຌทัๅงหมด 

ขຌาพเจຌาเดຌอานละมีความเขຌา฿จหนังสือรับสภาพหนีๅฉบับนีๅดຌวยดี  ดยตลอดลຌวจึงเดຌลงลายมือชืไอ
เวຌเป็นหลักฐานตอหนຌาพยาน 
       ลงชืไอ ................................................................. ผูຌรับสภาพหนีๅ 
 (.............................................................) 

       ลงชืไอ ................................................................... พยาน 
 (.............................................................) 

       ลงชืไอ .....................................................................พยาน 
 (.............................................................)     



(บบ  ลน.๓) 
บบบันทึกถຌอยคําบคุคลน่าชืไอถือ/ผูຌนาํทຌองถิไนกีไยวกับลูกหนี้กองทนุส่งสริมละพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ครัๅงทีไ............/................ 
         วันทีไ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 

ขຌอมูลของผูຌใหຌถຌอยคํา 

ํ. ขຌาพเจຌา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ..............ปี 
เลขทีไบัตรประจําตัวประชาชน .....................................................อาชีพ..........................................................                      

ตําหนงปัจจุบัน..................................................ทีไอยูปัจจุบัน.......................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

๎. ขຌาพเจຌา 
  รูຌจักกับผูຌกูຌยืม/ผูຌคๅําประกัน  
  เมรูຌจักกับลูกหนีๅ เนืไองจาก................................................................................................................... 
๏. ขຌอเทใจจรงิเกีไยวกับลูกหนีๅ (ผูຌกูຌยืมละผูຌคๅาํประกัน) 
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ขຌาพเจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนเป็นความจริงทุกประการ จงึลงลายมือชืไอตอหนຌาเจຌาหนຌาทีไเวຌเป็นหลักฐาน 
 ลงชืไอ................................................ผูຌ฿หຌถຌอยคํา 
      (....................................................) 

 ลงชืไอ.................................................เจຌาหนຌาทีไ/ผูຌบันทึก 
         (.....................................................) 

สาํหรบัจຌาหนຌาทีไ 
ผูຌกูຌยืม (นาย/นาง/นางสาว)........................................... อายุ...............ปี  เลขทีไสญัญา.....................................    

ลงวันทีไ......................... ยอดเงินคຌางชําระ ................................บาท  (.....................................................................)    
ณ วันทีไ......................... บຌานเลขทีไ.......................หมูบຌาน..........................ถนน.......................................................      
ตําบล/ขวง..................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.............................. ทรศัพท์........................................... 

ผูຌคๅาํประกัน (นาย/นาง/นางสาว)............................................. อายุ.................ปี อาชีพ................................   

บຌานเลขทีไ.......................หมูบຌาน......................... ถนน..............................ตําบล/ ขวง...........................................
อําเภอ/เขต............................................................จงัหวัด..................................ทรศัพท์…………………………. 



  (บบ ลน.๐) 

รายงานการสอบขຌอทใจจรงิพืไอตัดหนี้ป็นสูญ 

ของกองทุนส่งสริมละพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร 

เขียนทีไ...................................................... 
วันทีไ........เดือน....................พ.ศ............... 

เรืไอง  การสอบขຌอเทใจจรงิกรณีการตัดหนีๅเป็นสูญ 

เรียน  คณะอนุกรรมการกลัไนกรองการตัดหนีๅเป็นสูญ 

 ดຌวยคณะทํางานกลัไนกรองการตัดหนีๅเป็นสูญประจําสํานักงาน..............................................
เดຌดําเนินการตรวจสอบขຌอเทใจจริงละรวบรวมพยานหลักฐานทีไเกีไยวขຌองเรียบรຌอยลຌว ปรากฏ
รายละเอียดดังนีๅ 
ํ. ขຌอทใจจริงกีไยวกับลูกหนี ้

ํ.ํ ชืไอผูຌกูຌยืม (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
ทีไอยู...................................................................................................................................................... 

ํ.๎ ชืไอผูຌคๅาํประกัน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ 
ทีไอยู.....................................................................................................................................................  

ํ.๏ สญัญาเลขทีไ...................ลงวันทีไ...........................วงเงินกูຌยืม..................................บาท
(.................................................................................................) ยอดคຌางชําระ............................บาท
(.................................................................................................) 

๒. ขຌอทใจจริงกีไยวกับลูกหนี้ทีไป็นหตุห่งการตัดหนี้ป็นสญู (ปรับขຌอทใจจรงิขຌากับระบียบดຌวย) 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

๓. การดํานนิการของจຌาหนຌาทีไรบัผิดชอบงานกองทุน 
................................................................................................................................................................

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

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

 

 

 



  (บบ ลน.๐) 

-๒- 

๐. พยานหลักฐาน 
 (ํ) หนังสือทวงถามละสัไง฿หຌชําระหนีๅ    จาํนวน ............. ผน 
 (๎) บันทึกติดตามเยีไยมบຌาน (บบ ลน.ํ)/ภาพถาย (ถຌามี)  จํานวน ............. ผน 
 (๏) หนังสือรับสภาพหนีๅ/ความผิด (บบ ลน.๎) (ถຌาม)ี  จํานวน ............. ผน 
 (๔) บันทึกถຌอยคําบุคคลทีไนาเชืไอถือหรือผูຌนําทຌองถิไน (บบ ลน.๏) จาํนวน ............. ผน 
 (๑) พยานเอกสารทีไเกีไยวขຌอง ระบุ................................................ จาํนวน ............. ผน 
๑. ความหในบื้องตຌนของคณะทํางานกลัไนกรองการตัดหนี้ป็นสูญ 

 เดຌตรวจสอบขຌอเทใจจรงิดยพิจารณาจากพยานหลักฐานลຌว เหในวา 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 ทัๅงนีๅ เดຌสงสํานวนการสอบขຌอเทใจจรงิดังกลาว จาํนวน.........ชุด มาพรຌอมนีๅดຌวย 
จงึเรียนมาเพืไอปรดพิจารณา 
  

ลงชืไอ................................................ประธานคณะทํางาน 
          (..............................................) 

 ตําหนง........................................... 
 

ลงชืไอ................................................คณะทํางาน 
          (..............................................) 

 ตําหนง........................................... 
 

ลงชืไอ................................................คณะทํางาน 
          (..............................................) 

 ตําหนง........................................... 
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สอบถำมขຌอมลูพิไมตมิ 

กองกองทุนละสงสรมิควำมสมอภำคคนพิกำร  

แเโ/ไแ ถนน ศรษฐศริิ ขวงสำมสน฿น ขตพญำเท กรุงทพฯ แเไเเ 

 

หนวยงำน ทรศัพท ์ ทรสำร 

กองกองทนุละสงสรมิควำมสมอภำคคนพิกำร  02 106 9300 (CallCenter) 02 106 9316 

ฝຆำยบรหิำรทัไวเป 02 106 9302    

ฝຆำยกูຌยืมงนิกองทุน 02 106 9340  02 106 9351 

ฝຆำยสนับสนนุครงกำร 02 106 9343   

ฝຆำยตดิตำมประมนิผล 02 106 9346-47   

ฝຆำยกำรงนิละบัญช ี 02 106 9322 02 106 9334 

ฝຆำยจຌำงงำนละสถำนประกอบกำร 02 106 9327 - 9331 02 106 9335 

กลุมสงสริมควำมสมอภำคละงำนคดี 02 106 9349   

ฝຆำยงำนขຌอมลูละทคนลยี 02 106 9344   

กลุมตรวจสอบภำย฿น 02 106 9310 – 9315 02 106 9310 

 



ผนทีไตัๅงกองกองทนุละสงสรมิควำมสมอภำคคนพกิำร 


