


 
 

 
การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์  

หลักสูตร “การฟ้องร้องด าเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง”  
 รุ่นที่ 1 ระหวา่งวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวนัที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องประชุมศูนยก์ารประชุมรัชนแีจ่มจรัส สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

1. หลักการและเหตผุล : 
         ปัจจุบันสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบและกว้างขวางมากข้ึน นอกจากการด าเนินธุรกิจด้านสินเชื่อแล้ว 
ยังมีการติดต่อและด าเนินธุรกรรมประเภทต่างๆ  เพื่อให้บรรลุผลทางธุรกิจของสหกรณ์  มีผลท าให้สหกรณ์ต้องประสบปัญหาในด้าน
การด าเนินงานด้านกฎหมายในกรณีเกิดเป็นคดีความสหกรณ์ขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งบางคดีจะมีรายละเอียดและมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนตามกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น  การฟ้องร้องด าเนินคดีของสหกรณ์ จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ  แล ะ
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ  โดยเฉพาะกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ข้อจ ากัด/ข้อระวังในการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ การวินิจฉัยระเบียบข้อบังคับ  การจัดท านิติกรรมสัญญาต่างๆ  รวมทั้งการฟ้องร้องคดีความ  ประกอบกับ
ปัจจุบันได้มีกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้  และภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553 รวมถึงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  จึงต้องมีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินคดีที่ถูกต้องและ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสหกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ยั่งยืนสืบไป 
 ดังนั้น หากเกิดปัญหาด้านคดีความขึ้น สหกรณ์จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทาง
กฎหมาย การด าเนินคดีต่างๆ หลักสูตรนี้ จะตอบสนองสหกรณ์ที่เกิดปัญหาทางคดีความทางกฎหมายและต้องการด าเนินการด้านคดี
ความหรือฟ้องร้องด้วยสหกรณ์เอง 
 
2. วัตถุประสงค์ : 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ด้านกฎหมายให้มีความรู้ มีความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อด าเนินคดีความ 
 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการเขียนค าร้อง/ค าฟ้อง และยื่นฟ้องคดีด้วยตนเอง เพื่อจัดการและแก้ไข
ปัญหาสหกรณ์ด้านคดีความสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อศึกษากรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการร่างค าฟ้องคดี  การเขียนค าฟ้อง และกระบวนการทาง
ศาล 
3. เนื้อหาวิชา : จ านวน 14 ชั่วโมง 
 1. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธกีาร อุดมการณ์สหกรณ์ 2 ชั่วโมง 

2. การติดตามทวงถามหนี้ (เทคนิคการจัดท าหนงัสือทวงถามของสหกรณ์) 3 ชั่วโมง 
 - การวิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่อประเมินรูปแบบการติดตามทวงถามหนี้ 

- การตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ หลักทรัพย์ อายุความ ผู้ค้ าประกนั และเอกสารต่างๆ   
- การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ 
- ขั้นตอนการเตรียมการและเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินคดีติดตามหนี้สิ้นของสหกรณ์ 

    3. การเรียงค าฟ้อง/ค าร้อง (ฝึกปฏิบัติ/ กรณีศึกษา)  6 ชั่วโมง 
- หลักการเขียนค าฟ้อง (ฟ้องผู้กู้ ผู้ค้ าประกนั ทายาทสมาชิกผู้ตาย และการฟ้องบังคับจ านอง)  
- การฝึกปฏิบัติเขียนค าฟ้อง แบบต่างๆ / กระบวนการขั้นตอนการยื่นเอกสารฟ้องบังคบั 
- บทบาทสมมุติ (ภาพจ าลอง) ขัน้ตอนการด าเนนิคดีตั้งแต่การยื่นค าฟ้อง การเจรจาต่อรองในศาล และการสืบพยาน 

     4. การด าเนินการบังคบัคด ี 3 ชั่วโมง 
- ขั้นตอนและวิธีการบังคับคด ี
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4. วิธีการศึกษาคาบวิชาตามหลักสูตร : 
 1. ฟังบรรยาย 
 2. กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัต ิ

5. กลุ่มเป้าหมาย :  
 บุคลากรสหกรณ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการที่เก่ียวข้อง สหกรณ์ทุกประเภท จ านวน 50 คน 

6.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 1,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) ให้สิทธิ์สหกรณ์ละ              
1 คน/หลักสูตร ในกรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเกิน 1 คน หรือผู้เข้าร่วมอบรมครบจ านวนที่ก าหนดไว้ เก็บค่าธรรมเนียม
คนละ 1,800.- บาท ไม่รวมค่าที่พัก (ค่าวิชาการ/ค่าวิทยากร/ ค่าอาหารมื้อกลางวัน 3 มื้อ/ ค่าเอกสาร/ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 4 มื้อ)  

 โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”   
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์                                                              

7.  วันเวลา และสถานที่ : 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

8. เกณฑ์ส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร : 
 1. ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด  

9. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : 
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/ คืน ติดต่อส ารองห้องพักได้ที่ 
    02-6693254-62  ต่อ  1044  หรื อ  02-2411047, 089-9598122 
 - ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน/เย็น  นอกจากวันที่ก าหนด  และค่าพาหนะเดินทาง  ฯลฯ   
  *** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด*** 

10.การสมัครอบรม : สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง 
     1. คลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/eMxsUwTnGnrp7Sr8A 
     2. หรือสแกน QR code 
  
สนใจ สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ1033,1008,1090
โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email : clt_insti@hotmail.com, Line ID : @clt.coop 
Facebook fanpage: สถาบนัพิทยาลงกรณ์ 

      หมดเขตรับสมัครวันที่  11 มิถุนายน 2564 และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร 
ก าหนดการ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 
วันแรก 08.30-09.30 ลงทะเบียน 

 09.30-10.00 ปฐมนิเทศ / พิธีเปดิ 
 10.00-12.00 ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00- 16.00 การติดตามทวงถามหนี้ (เทคนิคการจัดท าหนังสือทวงถามของสหกรณ์) 

วันที่สอง 09.00-12.00 การเรียงค าฟ้อง/ค าร้อง (ฝึกปฏบิัติ/ กรณีศึกษา)  
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00-16.00 การเรียงค าฟ้อง/ค าร้อง (ฝึกปฏบิัติ/ กรณีศึกษา)  

วันที่สาม 09.00–12.00 การด าเนินการบังคับคด ี 
 12.00-12.30 พิธีมอบวุฒิบตัร / พิธีปิด / เดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 

 

 

ใบสมัคร 

 

mailto:clt_insti@hotmail.com

