
หน้ีนอกระบบเป็นอีกหน่ึงสาเหตุของการก่ออาชญากรรม ซ่ึงพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง 

เป็นอาชญากรรมและการหลอกลวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาล  

มีผู้เสียหายจำานวนมากยังเข้าไม่ถึงช่องทางการช่วยเหลือเพ่ือให้ ได้รับความเป็นธรรม 

ตามกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะลูกหน้ีนอกระบบซ่ึงมีจำานวนมาก และมีช่องว่างทางกฎหมาย 

ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบลูกหน้ีกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่ผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำา ขาดความรู้ความเข้าใจ 

กฎหมาย เข้าไม่ถึงแหล่งทุนและกระบวนการยุติธรรม และจำานวนไม่น้อยถูกแก๊งหน้ีนอกระบบ 

ตามทวงหน้ีอย่างโหดร้าย หลายรายได้รับบาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สิน ซ่ึงปัจจุบันขบวนการเหล่าน้ี 

กลายเป็นปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและหลายรูปแบบมากขึ้น “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ไดร้บัความเปน็ธรรมกระทรวงยตุธิรรม (ศนธ.ยธ.)”  จงึเปน็ชอ่งทางหนึง่ทีจ่ะเขา้มาชว่ยเหลอื 

ลูกหนี้กลุ่มนี้ให้เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

กระทรวงยุติธรรม
กับการแก้ปัญหา

หนี้นอกระบบ
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ปี (พ.ศ.) เรื่องร้องเรียน จ�ำนวนผู้ร้องเรียน  ทุนทรัพย์ (บำท)

 2553 18 512 208,577,291 

 2554 81 91 78,493,561

 2555 79 79 155,297,602

 2556 114 114 6,544,460,461

 2557 115 116 104,367,785

 2558 183 408 749,399,024

 2559 196 405 296,645,606

 2560  53 57 20,552,650

*ข้อมูล	ณ	วันที่	20	มกราคม	2560

กระทรวงยุติธรรม ได้ก่อต้ังศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ี 
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 เม่ือปี	 2553	 
มีภารกิจในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมซึ่งมีลักษณะ 
ซบัซ้อนและจ�าเป็นต้องมกีารร่วมมอืของหลายหน่วยงาน 
และกรณทีีป่ระชาชนได้รับความเดอืดร้อนเป็นจ�านวนมาก 
โดยมีการแบ่งภารกิจหลักออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

1. ด้านหนี้สินนอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2. ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านอื่น ๆ
การด�าเนนิการช่วยเหลอืประชาชนของศูนย์ช่วยเหลอื 

ลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม	กระทรวง 
ยตุธิรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 ได้มแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรม 

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหา 
ในระดับภาพรวมของประเทศ	 อาทิ	 กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ต�ารวจ 
ทหาร	 สถาบันการเงิน	 เช่น	 ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์	 ธนาคารออมสิน	 ภาคประชาสังคม	 
และเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน	

ส� า ห รั บก า รช ่ ว ย เห ลื อประชาชนจะต ้ อ งดู 
สภาพป ัญหาและการแก ้ ไขว ่ าขึ้ นอยู ่ กับภารกิจ 
ของหน่วยงานใด	 พฤติการณ์นายทุนเงินกู ้	 ลักษณะ 
ของความรุนแรง	พื้นที่	อิทธิพล	ผลกระทบต่อประชาชน 
เป็นตัวชี้วัดระดับของความเหลื่อมล�้า	 ซึ่งมีหลายเรื่อง 
ที่ต้องให้ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของพื้นที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การช่วยเหลืออ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนจากปัญหาหนี้นอกระบบรายใหญ่

ศนธ.ยธ.	 ได้ให้ความช่วยเหลือแต่ละรายเพื่อลด
อิทธิพลและความเหลื่อมล�้าในพื้นที่	โดยเน้นบูรณาการ 
ทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความยั่งยืน	 อันเป็นแนวทาง 

ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 ดังจะเห็นได้จาก
กรณีท่ีประชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ�านวนมาก	 
ดังต่อไปน้ี

สถิติข้อมูลผู้ร้องขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี ้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
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1.กรณีชาวบ้านอ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

เมือ่ต้นเดอืนตลุาคม	2559	กลุม่ชาวบ้านอ�าเภอสคิุรนิ 
จังหวัดนราธิวาส	 ได ้ร ้องเรียนผ ่านทางโทรศัพท  ์
เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 
ฟ้องร้องทางแพ่งให้ชดใช้เงนิกู	้คณะท�างานศูนย์ช่วยเหลือ 
ลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม	กระทรวง 
ยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 ได ้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อรับฟังปัญหา	มีชาวบ้าน	จ�านวน	22	คน	มาให้ข้อมูล 
ซึ่งได้ประสานความช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับ 
ผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส	นายอ�าเภอสคุรินิ	เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์ด�ารงธรรม	 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยทหารในพืน้ที	่และเจ้าหน้าทีศ่นูย์อ�านวยการบรหิาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	

จากการให้ข้อมูลได้ปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว ่า 
ครอบครัวกลุ่มผู้ร้องเดิมเป็นชาวอีสานท่ีย้ายภูมิล�าเนา 
มาอยู ่นราธิวาสกับครอบครัวตั้งแต่ป ี	 พ.ศ.	 2518	 
ตามนโยบายของรฐับาลในสมยันัน้	 โดยได้รบัจดัสรรทีด่นิ 
เพือ่ใช้ประโยชน์ในการท�ามาหากิน	ส่วนมากจะประกอบอาชีพ 
รับจ้างกรีดยาง	 ร่อนทองค�า	 และรับจ้างทั่วไป	 มีฐานะ 
ความเป็นอยู ่ค ่อนข้างยากจน	 เมื่อขัดสนจึงได้กู ้ยืม 
เงนินอกระบบจากนายทนุในพ้ืนที	่โดยกู้ยมืเงนิกันตัง้แต่ปี	 
พ.ศ.	2548	ต่อมาเมือ่ปลายปี	พ.ศ.	2552	รฐับาลมโีครงการ 
ลงทะเบยีนแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ	โดยให้สถาบนัการเงนิ 
ของรัฐสนับสนุนในการโอนหนี้นอกระบบมาสู่ในระบบ	 
เจ้าหนีจ้งึใช้ช่องทางดงักล่าวชกัชวนชาวบ้านให้ท�าสญัญา 
กู ้ยืมเงินเพื่อไปใช้สิทธิโดยการท�าสัญญาที่มีมูลหนี ้

สูงกว่าความจรงิ	 แต่ปรากฏว่าสถาบนัการเงนิไม่สามารถ 
อนุมตัสินิเชือ่ให้ได้	ผ่านมาประมาณ	5	ปี	เจ้าหนีจ้งึน�าสญัญา 
กู้ยืมเงินดังกล่าวมาฟ้องร้องลูกหน้ี	 จากข้อมูลกลุ่มผู้ร้อง 
ยอมรบัว่าได้กู้ยมืเงนิจากเจ้าหน้ีมาจรงิแต่มกีารใช้คนืแล้ว

การช่วยเหลือเร่งด่วนโดยร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ในพืน้ทีเ่จรจาไกล่เกลีย่	โดยเจ้าหนีย้นิยอมลดยอดหนีแ้ละ 
ขยายระยะเวลาช�าระหนี้ให้กับลูกหน้ี	 จ�านวน	 3	 ราย	 
กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างฟ้องคดีชั้นศาล	 จ�านวน	 6	 ราย	 
รวมทุนทรัพย์	 841,250	 บาท	 เป็นกลุ ่มที่พิจารณา 
ช่วยเหลือเร่งด่วน	 ล่าสุดกระทรวงยุติธรรม	 ได้ส่ังการ 
ให้ยตุธิรรมจังหวดันราธวิาสช่วยเหลอืแต่งตัง้ทนายความ 
เพื่อต่อสู้คดีตามระเบียบกองทุนยุติธรรม	 โดย	 ศนธ.ยธ. 
ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อต่อสู ้คดีให้ลูกหนี้แต่ละราย 
ผลคดีในศาลชั้นต้นปรากฏว่า	 ศาลจังหวัดนราธิวาส	 
มีค�าพิพากษายกฟ้อง	 อยู ่ระหว่างเจ ้าหนี้ 	 (โจทก์)	 
ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลช้ันต้น	 ซึ่งกองทุนยุติธรรม 
จะได้ช่วยเหลือด้านทนายความต่อไป

นอกจากนี้	 มีลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้อง	 จ�านวน	 6	 ราย	 
รวมทนุทรัพย์	 จ�านวน	990,000	บาท	และลูกหนีร้ายอ่ืน 
ถ้าปรากฏในภายหลังจะได้ร่วมกบัศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดั 
ส�านกังานยตุธิรรจงัหวดั	ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	และหน่วยงาน 
ในพื้นที่	 ประสานนัดเพื่อไกล่เกล่ียและช่วยเหลือทางคดี 
ในกรณเีจ้าหนีย้ืน่ฟ้องต่อศาล

การด�าเนนิการช่วยเหลือในครัง้น้ี	ทาง	ศนธ.ยธ.	ยงัได้ 
ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการฟื้นฟู 
กลุ่มชาวบ้านทีเ่ป็นเกษตรกร	 และประสานกบัหน่วยงาน 
ในพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบพฤตกิารณ์ของเจ้าหน้ีรายนีอ้กีด้วย
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และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ที	่ เพือ่ให้ความช่วยเหลอื 
กลุ่มราษฎร

ในคดีอาญาได้มีการด�าเนินคดีกับกลุ่มนายหน้า 
ในความผดิฐานฉ้อโกงประชาชน	โดยศาลได้มคี�าพิพากษา 
ลงโทษจ�าคุก	 4	 ปี	 และได้ประสานขอความช่วยเหลือ 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้กองทนุช่วยเหลอื 
เกษตรกรพจิารณาปัญหาเร่งด่วนกรณเีกษตรกรจะสูญเสีย 
ที่ดินท�ากินจากการท�าสัญญาขายฝาก	 เพื่อพิจารณา 
การช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุน 
หมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	พ.ศ.	2547	

2.กรณีชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิและใกล้เคียง

การช่วยเหลอืกลุม่ราษฎร	ต.กุดตุม้	 และ	ต.ลาดใหญ่ 
จ.ชัยภูมิ	 จ�านวนกว่า	 30	 ราย	 ถูกนายหน้าหลอกให้ท�า 
สัญญาขายฝากที่ดินกับกลุ ่มนายทุน	 รวมทุนทรัพย  ์
กว่า	18	ล้านบาท	ได้ร้องขอความช่วยเหลอืกับหน่วยงานรฐั 
และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนกังานสอบสวนให้ด�าเนนิคดี 
กับผู้กระท�าผิดแต่ไม่มีความคืบหน้า	 จึงได้ร้องเรียนต่อ 
กระทรวงยตุธิรรม	โดยศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้ลงพื้นที่ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและ 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจงัหวดัชยัภมู	ิรองอธบิดกีรมทีด่นิ 

3.กรณชีาวบ้านอ�าเภอชนแดน จังหวดัเพชรบรูณ์ 

เกษตรกร	 อ.ชนแดน	 จ.เพชรบูรณ์	 ร้องเรียนว่า 
ถูกนายทุนเจ้าของร้านสินค้าการเกษตรเจ้าหนี้เงินกู ้ 
นอกระบบในพื้นท่ี	 ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเข้ายึด 
รถไถนาและที่ดินหักช�าระหนี้โดยไม่ยินยอม	 กรณีน้ี	 
ศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม	 ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
ฝ่ายปกครองได้ประสานกบัฝ่ายทหารเข้าตรวจค้นนายทนุ 
2	 ราย	 ได้ยึดเอกสารการกู้ยืมเงิน	 หนังสือมอบอ�านาจ 
ทีเ่ซน็ลอยโดยไม่กรอกข้อความ	เอกสารสทิธทิีด่นิจ�านวนมาก
ส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินคดี	

พันต�ารวจเอก	 ดุษฎี	 อารยวุฒิ	 รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม	 ในฐานะผู ้อ�านวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ี 
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ได้ลงพื้นที่
ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งรัดการด�าเนินคดี 
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 
และติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ได้ด�าเนิน 
มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอิทธิพลของนายทุน 
และให้ความคุ้มครองกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ	 
ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
สร้างความเข้มแข็งในด้านอาชีพเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไป 
พึ่งพานายทุนนอกระบบอีก	 จึงได้ร ่วมกับกระทรวง 
มหาดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	บรูณาการช่วยเหลือ 
และพัฒนาศักยภาพให้กับชาวบ้านเกษตรกร	 อ.ชนแดน	
จ.เพชรบูรณ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
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4.ชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีถูกหลอกลวง 

กลุม่ราษฎรจาก	อ.เมอืงบ้านผอื,	น�า้โสม,	นายงู,	เพญ็, 
กุมภวาปี,	บ้านดุง,	ทุ่งฝน	และอ�าเภออื่นๆ	ใน	จ.อุดรธานี	
ร้องขอความช่วยเหลือ	 สืบเนื่องจากได้รับการชักชวน 
จากกลุ ่มบุคคลซ่ึงอ้างว่าเป็นกรรมการหรือตัวแทน 
สหกรณ์	ให้สมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์	แล้วจะมสิีทธใินการ 
กูย้มืเงนิ	100,000	บาท	ปลอดดอกเบีย้	5	ปี	โดยในการสมคัร 
จะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 และส�าเนา 
ทะเบยีนบ้าน	อย่างละ	1	ฉบบั	พร้อมเซ็นรบัรองส�าเนาถกูต้อง 
และเงินค่าลงหุ้น	 จ�านวน	250	บาท	และค่าด�าเนินการ 
จ�านวน	60	บาท	รวม	310	บาท	มอบให้ไว้แก่กรรมการ 
หรือตัวแทนที่ไปชักชวน	 แต่ไม่ได้มีการท�าสัญญาหรือ 
เซน็เอกสารอืน่ใด	และจะต้องซือ้ปุย๋คนละ	2	–	10	กระสอบ 
โดยยังไม่ต้องช�าระเงินค่าปุ๋ย	 แต่จะหักเมื่อได้รับเงินกู้	
100,000	บาท	ที่จะได้รับ

และต่อมากลุ่มชาวบ้านกลับถูกฟ้องต่อศาลแขวง 
อดุรธาน	ีข้อหาความผดิซือ้ขาย	ค�า้ประกนั	โดยทีช่าวบ้าน 
ไม่เคยได้รับเงินกู้	จ�านวน	100,000	บาท	ตามค�าโฆษณา 
ของสหกรณ์ฯ	แต่อย่างใด	และเงินลงค่าหุน้ตามทีส่หกรณ์ 
บริการฯ	 ชักชวน	 ชาวบ้านก็ไม ่ได ้รับผลตอบแทน 
และเงินที่น�าไปลงหุ้นแต่อย่างใด	

ตรวจสอบเบื้องต ้นพบว ่าสหกรณ์การเกษตร 
คงสามัคคีได้ฟ้องชาวบ้านในหลายจังหวัด	ดังนี้	

ศาลแขวงอุดรธานี	 จ�านวน	 33	 คดี	 ในเบ้ืองต้น 
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้จัดทนายความ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวแล้ว
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน	จ�านวน	16	คดี	
ศาลจังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	10	คดี	
ศูนย์ช ่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม ่ได ้รับ 

ความเป็นธรรม	 ได้ประสานการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร 
ใน	25	จังหวัด	จ�านวนกว่า	1,000	ราย	กรณีถูกสหกรณ์ 
คงสามคัคฟ้ีองและเตรยีมจะฟ้องร้องให้ช�าระเงนิค่าซือ้ปุย๋ 
ทุนทรัพย์รวมกว่า	 57	 ล้านบาท	 โดย	 ศนธ.ยธ.ลงพื้นที่ 
ร่วมกบัสหกรณ์จงัหวดันครราชสมีา	ส�านกังานตรวจบญัชี 
สหกรณ์นครราชสมีา	กรมวิชาการเกษตร	ยตุธิรรมจงัหวดั 
ในเบือ้งต้นน่าเช่ือว่าอดตีผู้บรหิารและเครอืข่ายของสหกรณ์ 
อาจมีการกระท�าที่มิชอบ	กรณีมีการฟ้องร้องได้ประสาน 
ยตุธิรรมจงัหวดัทีร่บัผิดชอบให้การช่วยเหลอืตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรมต่อไป

4

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอแก้ไข 
กฎหมายว่าด้วยการห้ามเรยีกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 
...เนือ่งจากกฎหมาย	พ.ร.บ.	ห้ามเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา 
พ.ศ.	 2475	 ก�าหนดให้การกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ย 
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด	 (ป.พ.พ.มาตรา	 654 
ให้เรยีกดอกเบีย้ได้ไม่เกนิร้อยละ	15	ต่อปี)	เป็นความผิด 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหนึง่ปี	ปรบัไม่เกนิหนึง่พนับาท 
ซึง่ใช้บงัคบัตลอด		84		ปีทีผ่่านมา	แต่ปัจจบุนัสภาพเศรษฐกิจ 
และสงัคมได้เปลีย่นไปอย่างมาก	การกูย้มืเงินกลายมาเป็น 
หวังก�าไรในเชิงธรุกิจการค้า	มีวธิหีลกีเลีย่งการเรียกดอกเบีย้ 
ด้วยการอ�าพรางในรูปแบบต่าง	 ๆ	 และมีการกระท�า 

เพือ่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในรปูแบบองค์กรอาชญากรรม 
พระราชบญัญตัห้ิามเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรา	พ.ศ.2560 

ซ่ึงมีผลใช้บงัคับต้ังแต่วันที	่16	มกราคม	2560	โดยสาระส�าคัญ 
กฎหมายฉบับนี	้คือ	การยกเลกิพระราชบญัญตัิหา้มเรียก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	2475	และก�าหนดให้ห้ามเรียก 
ดอกเบ้ียเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้	 เพื่อบรรเทา 
ป ัญหาความเดือดร ้อนของ ผู ้ มี รายได ้น ้ อยจาก 
ภาคการเกษตร	 คนในสังคมชนบทและสังคมเมือง	 
อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้สินที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
อย่างไม่เป็นธรรม	ซ่ึงก�าหนดให้เจ้าหนีห้้ามคิดอตัราดอกเบีย้ 
เกินร้อยละ	15	ต่อปี	หากกระท�าความผิดจะมีโทษจ�าคุก
ไม่เกิน	2	ปี	ปรับไม่เกิน	2	แสนบาท

ในด้านการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
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อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบให้ได้ผลอย่างย่ังยืนน้ัน ประชาชนต้องรู้เท่าทันกลโกง 
และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเบ้ืองต้นจะส่งผลให้ประชาชนรอดพ้นจากการ 
ถกูเอารดัเอาเปรยีบของเจ้าหนีเ้งนิกูน้อกระบบได้ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆ 
อันจะเกิดขึ้นตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

88	หมู่	3	อาคารศูนย์ฝึกอบรมชั้น	4	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 
เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

2 โทรศัพท์
0-2575-3344  
หรือสามารถติดต่อ 
ทางโทรสาร	0-2575-3355

3 โซเชียลมีเดีย
เฟสบุ๊คศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	 
www.facebook.com/LADVIMOJ/

3    ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม

1 ติดต่อด้วยตนเอง
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