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พระบรมราโชวาท
 “...ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมหรือ
ความเป็นธรรมจึงควรระวังให้มากคือควรจะได้
ทำความเข้าใจให้แน่ชัดว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัว
ความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับ
การใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้อง
มุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและ
การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย
พวกพ้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย
ท่านทั้งหลายชอบที่จะตั้งความคิดจิตใจไว้ให้ถูกต้องเป็นอิสระทั้งเพียรพยายาม
ที่จะหัดฝึกตนให้เป็นคนกล้าหมายถึงกล้าที่จะทำตามความถูกต้องเป็นธรรม
ไม่ยอมตัวให้ติดอยู่กับความคิดและวิธีอันคับแคบเพื่อช่วยกันต่อสู้ป้องกัน
มิให้ความสุจริตยุติธรรมต้องถูกข่มขี่ให้เศร้าหมองและกำจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่
ในกฎหมายให้ลดน้อยลงหมดสิ้นไปการใช้กฎหมายของเราก็จะบรรลุถึงจุดหมาย
อันสูงส่งที่มุ่งประสงค์ได้ในที่สุด...”
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สารถึง 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
กระทรวงยุติธรรม 
 

	 ปัญหาหนี้นอกระบบ	เป็นปัญหาระดับประเทศที่นับวันจะทวี

ความรุนแรงมากขึ้น	 จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและควรนำ

เสนอเป็นวาระแห่งชาติ	 เพื่อที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมกันแก้ปัญหา

จริงจังและยั่งยืน	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการเงินกู้นอกระบบที่ผิด

กฎหมายให้ได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ	 การอำนวยความ

ยุติธรรมทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญาให้กับผู้ถูกละเมิดและได้รับผล

กระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม	การสนับสนุน

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 การสร้างงาน	 การพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้อง

ไปพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ	 ซึ่งจะต้องทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 และภาค

ประชาชน		

	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 ขึ้นเพื่อให้ดำเนิน

มาตรการในเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาโดยเป็นหน่วยงานกลางเพื่อ

บูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับองค์กรทุกภาคส่วน	 ซึ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แม้จะเป็น	 

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่		

	 การจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีจึงเป็นประโยชน์	 

อย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานและบทบาทภารกิจในนาม	 

ของกระทรวงยุติธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม		
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สารจาก 
ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
กระทรวงยุติธรรม 
 
	 สาเหตุความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบัน	 เกิด
จากการที่ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การเข้า
ถึงแหล่งทุน	 ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายและเมื่อมีคดีความเกิด
ขึ้นไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม	 ในการ
อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนกลุ่มนี้จึงเป็นความรับผิดชอบ
หลักของกระทรวงยุติธรรม	 ซึ่งได้สร้างกลไกการให้บริการความ
ยุติธรรมที่เท่าเทียม	 โดยได้มีการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	
ขึ้น	 ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้ามาดำเนินการสร้างเสริมความ
เป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและด้านต่าง	 ๆ	
แก่ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึง
ความเปน็ธรรมตามครรลองของกระบวนการยตุธิรรม	 โดยบรูณาการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ	 เครือข่ายองค์กรภาคเอกชน	
และประชาสังคม	 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการงาน
ยุติธรรมอย่างสะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง		
	 ผลดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 ตั้งแต่ปี	 2553	
จนถึงปี	2555	พบว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ	ปัญหาที่ดินทำกิน	 และไม่
ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	อีกหลายกรณี	
	 ในการนี้ศูนย์ฯ	 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันจึงได้
ดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องหนี้นอกระบบในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของปัญหา	
และเป็นการเผยแพร่บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอีก	 
ชอ่งทางหนึง่	 ตัง้แตป่เีริม่กอ่ตัง้จนถงึ	 30	กนัยายน	2555	 ไดม้กีารจดั
กิจกรรมโครงการ	 จำนวน	 23	 ครั้ง	 มีผู้นำท้องถิ่น	 ผู้นำชุมชนและ
ประชาชน	เข้าร่วมกิจกรรม	13,361	คน		
	 รายงานฉบับนี้จะทำให้เห็นภาพความเป็นมาและสะท้อน
แนวคิดการทำงานด้านอำนวยความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ	 ที่เน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนและการสร้าง	 
ความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน	

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	
ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือ	

ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม	

กระทรวงยุติธรรม	
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บทนำ 
 
	 การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านปัญหา

หนี้สินภาคประชาชน	 	 ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 และด้านไม่ได้รับความเป็นธรรม

อื่นๆ	 ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ	 	 มีความแตกต่างกันตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี	 	 และในแต่ละประเด็นปัญหามีองค์ประกอบของปัญหาที่ต่างกันและอาจรวม

หลากหลายปัญหาไว้ในเรื่องเดียวกัน	 	 การให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเหล่านี้จึงไม่ได้อยู่ในอำนาจ

หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง	

	 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 หรือคำย่อว่า	

“ศนธ.ยธ.”	 	 จึงเป็นการจัดตั้งเพื่อดำเนินการลดช่องว่างดังกล่าว	 มีลักษณะของการดำเนินงานในเชิง	 

กลยุทธ์และเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และภาค

ประชาชน	 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน	 ชุมชน	 การลดความเหลื่อมล้ำ	 และเน้น

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง	

	 ในโอกาสนี้	 	 จึงได้รวบรวมข้อมูลผลงานของ	ศนธ.ยธ.	 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหน่วยงาน	ตั้งแต่ปี	 2553	

จนถึงปี	 2555	 ขึ้น	 	 เพื่อเป็นการสะท้อนแนวคิดการทำงาน	 ผลงาน	 และเพื่อเป็นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอีกช่องทางหนึ่ง	

 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

กระทรวงยุติธรรม	
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ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
1. รับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน 
 ภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2. วิเคราะห์ข้อมูลประสานงานในการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัด 
 กระทรวงยุติธรรม และหน่วยอื่น เช่น สถาบันการเงิน ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น 
 เพื่อให้ความช่วยเหลือในลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร 
3. การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูล 
 พยานหลักฐานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทั้งทางแพ่ง อาญา  
 การอำนวยความยุติธรรม 
4. การดำเนินมาตรการทางอาญาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 กรณีอยู่ในอำนาจ หรือรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานส่ง 
 เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีอาญา หรือดำเนินมาตรการ 
 ด้านภาษีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 
5. มาตรการด้านการป้องกันโดยการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
 และการเข้าถึงความเป็นธรรม 
6. ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาคดีความที่เกี่ยวข้อง 
 กับปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การจัดอบรมโครงการมาตรการเชิงรุกด้านป้องกัน 
 และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ 

ด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ 
1. รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านอื่นๆ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลประสานงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัด 
 กระทรวงยุติธรรม และนอกหน่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
3. จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน 
 พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านการอำนวยความยุติธรรม 
4. มาตรการด้านการป้องกันโดยการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
 และการเข้าถึงความเป็นธรรม 
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พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล 
ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

เลขานุการ ศนธ.ยธ. 
ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้บริหาร 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) 

พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 

เลขานุการ ศนธ.ยธ. 
ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 

นายนิธิต ภูริคุปต์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 

เลขานุการ ศนธ.ยธ. 
ด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผู้อำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
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หน้า สารบัญ 
 

ความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 17 
อำนาจหน้าที่  20 
วัตถุประสงค์  21 
เป้าหมาย  22 
ผลการดำเนินงาน 23 
 q การจัดกิจกรรมโครงการ 

 q การพัฒนาศักยภาพ 

ตัวอย่างผลงานที่สำคัญ 24 
มาตรการเชิงรุกในด้านการป้องกัน 27 
งานในด้านนโยบาย 58 
รายงานการศึกษา “ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการสร้างความเป็นธรรม 63 
ในสังคม : ศึกษากรณีหนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ”    

 q บทที่ 1 บทนำ 65 

 q บทที่ 2 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนกับบทบาทกระทรวงยุติธรรม 69 

 q บทที่ 3 สภาพปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ 75 

 q บทที่ 4 วิเคราะห์สภาพปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ 82 

 q บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 88 
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หน้า สารบัญ 
 

 q สรุปผลงาน  94 

  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  

  (ศนธ.ยธ.) ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ภาคผนวก 
 q คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 705/2552  ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2552 123 

 q คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่  325/2552  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 125 

 q คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 382/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 127 

 q คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่  767/2554  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 130 

 q คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 135/2555  ลงวันที่  15 มีนาคม 2555 133 

 

รายนามที่ปรึกษา และคณะผู้จัดทำ 138  
ที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  140 
กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 
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ความเป็นมาของการจัดตั้ง 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
กระทรวงยุติธรรม “ศนธ.ยธ.” 
 

	 เมื่อประมาณปลายปี	2552	รัฐบาลได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	โดยให้

กระทรวงการคลงั	 กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงยตุธิรรม	 รว่มกนัผลกัดนัโครงการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิ

ภาคประชาชนโดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นรูปธรรม	 โดยกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่	 

รับผิดชอบในด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนอกระบบ	กระทรวงยุติธรรม

จงึไดม้คีำสัง่ที	่ 325/2552	ลงวนัที	่ 3	 ธนัวาคม	2552	แตง่ตัง้คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาหนีส้นินอกระบบ	 

เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี	พันตำรวจเอกทวี	สอดส่อง	

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	 เป็น

ประธานกรรมการ	 แต่เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

และสภาพปัญหามีความรุนแรงในทุกด้าน	 เพื่อให้ภารกิจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	 (นายพีระพันธุ์	 สาลีรัฐวิภาค)	 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ	 2553	 งบกลาง	 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	 จำนวน	 5,074,100	

บาท	(สำหรับระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่	1	สิงหาคม	-	30	กันยายน	2555)	เพื่อดำเนินงานตามภารกิจ	

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้มีคำสั่งที่	 382/2553	 ลงวันที่	 3	 ธันวาคม	 2553	 อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา	 20	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.2534	 แก้ไข

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.2545	 ให้จัดตั้ง	“ศูนย์ช่วยเหลือ  

ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม” (ศนธ.ยธ.)	 เพื่อให้มีหน่วยงานและบุคลากร

สำหรับการอำนวยความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 ตามกรอบแนวทางของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล	 โดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกทวี	 สอดส่อง	 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

ยุติธรรม	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ	และมีพันตำรวจโทวิชัย	

สุวรรณประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็นเลขานุการ	 เพื่อดำเนิน

การต่อเนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเน้นการช่วย

เหลือลูกหนี้และประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร	 ด้วยการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อ

ใช้อำนาจและบทบาทภารกิจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยช่วยขับเคลื่อนเน้นการทำงานเชิงรุกและ

นโยบายในภาพรวม	
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	 นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศปธ.)	 ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ	

กระทรวงยุติธรรม	 ในด้านการสืบสวนสอบสวน	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การใช้มาตรการทางอาญา

โดยมี	 พันตำรวจโท	 กฤตธัช	 อ่วมสน	 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและ	 

ไม่ได้รับความเป็นธรรม	(ศปธ.)	

	 การดำเนินงานของ	ศนธ.ยธ.	ปรากฏว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็น

ธรรมมาร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจำนวนมากขึ้นในหลายด้าน	 ต่อมากระทรวงยุติธรรม	 จึงได้มี	 

คำสัง่ที	่ 135/2555	ลงวนัที	่ 15	มนีาคม	 2555	แตง่ตัง้คณะกรรมการและจดัตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละ

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	โดยปรับเปลี่ยนชื่อและภารกิจของ	ศนธ.ยธ.	เดิม	ให้มีกรอบอำนาจ

เพิ่มขึ้น	 โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้นางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	

เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 แทนพันตำรวจเอกทวี	 สอดส่อง	 ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ	 ศอ.บต.	 มี

ภารกิจหลัก	3	ด้าน	โดยมีเลขานุการผู้รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้าน	ดังนี้	

 

		 (1)	 ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 พันตำรวจโทวิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 ผู้ เชี่ยวชาญ	 

	 	 เฉพาะด้านคดีพิเศษ	ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯ	

		 (2)	 ด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 พันตำรวจโทประวุธ	 วงษ์สีนิล	 ผู้บัญชาการ	 

	 	 สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯ	

		 (3)		 ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ	 นายนิธิต	 ภูริคุปต์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ		 

	 	 ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯ		

 



ANNUAL REPORT 2012 

ANNUAL REPORT 2012 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

19

	 นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 ได้มอบหมายให้พันตำรวจโทวิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 เลขานุการ

ศูนย์ฯ	 ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 ให้รับผิดชอบงานด้านอำนวยการและกำกับดูแลงานด้านอื่นๆ

ของศูนย์ฯ	เพิ่มเติม	ประกอบด้วย	

 

	 (1)	 งานด้านอำนวยการ	 งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	 วัสดุและครุภัณฑ์	 จัดจ้างเหมาบริการบุคลากร		 

	 	 งานควบคุมพัสดุ	การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	

	 (2)	 งานนโยบายและแผน	 จัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ	 คำของบประมาณ	 ข้อเสนอแผนงาน	 

	 	 โครงการของศูนย์ฯ	การกำกับเร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย	

	 (3)	 งานบริหารงานบุคคล	 ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 9	 คน		 

	 	 (จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมคุมประพฤติ)	 ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร	 11	 คน		 

	 	 พนกังานธรุการ	3	คน	จา้งเหมาบรกิารตำแหนง่นติกิร	9	คน	ตำแหนง่นกัประชาสมัพนัธ	์1	คน		

	 (4)	 งานบริหารการรับเรื่องร้องเรียนการจัดรูปแบบและวางระบบ	กำกับดูแลการรับแจ้งเรื่อง	 

	 	 ร้องเรียนและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	 งานตรวจสอบข้อเท็จจริง	 

	 	 ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น	 หน่วยงานภาครัฐเอกชน	 สถาบันการเงินเพื่อ	 

	 	 การบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้โดยรวดเร็วและ	 

	 	 มีประสิทธิภาพ	

	 (5)	 งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร		
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อำนาจหน้าที่ 
 

	 1.		 เป็นหน่วยงานกลางสำหรับการรับแจ้งปัญหา	การคัดกรอง	การบันทึกข้อมูล	การพิจารณา

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ	 การส่งต่อ	 สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 และการไม่ได้รับความเป็นธรรม

ด้านอื่นๆ	เพื่อให้บรรลุนโยบายกระทรวงยุติธรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ	

	 2.	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนราชการทั้งในและนอก

สังกัดกระทรวงยุติธรรม	 ดำเนินการ	 ติดตามผลตามมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย	 การอำนวย

ความยุติธรรมตามกรอบแห่งกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือจากผู้บังคับ

บัญชา	

	 3.		 การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ	 เอกชนและองค์กรภาคเอกชนในการแก้

ปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	 ชี้แจงข้อเท็จจริง	 ให้ข้อมูล

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

	 4.		 จัดวางระบบฐานข้อมูล	 จัดตั้งเครือข่าย	 ศึกษาวิจัย	 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ	 

ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

		 5.		 ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้บังคับบัญชากำหนดหรือ

มอบหมาย	
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วัตถุประสงค์ 
 

		 1.		 เพื่อประชาสัมพันธ์	 ให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนทางด้านกฎหมายและการ

เข้าถึงความเป็นธรรม	 มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและการช่วยแก้ไขปัญหาความเป็นธรรม	 

ในเบื้องต้น		

	 2.		 เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย	สะดวกและรวดเร็ว	

	 3.		 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชน	 ปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ	 โดยการตรวจสอบ	 

ข้อเท็จจริง	

	 4.		 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน	 ทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือ	 

เอกชนกบัรฐั	 โดยใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูหรอืไมส่ามารถแสวงหาหลกัฐาน	 

เพื่อใช้ในการพิสูจน์สิทธิที่ดินหรือเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีได้	เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ต่อสู้คดีด้วยความเป็นธรรม	

	 5.		 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยใช้

ระบบแผนที่แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต	(DSI	MAP)	ในการตรวจสอบ	และสามารถนำโปรแกรม	DSI	MAP	ไป

ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐและที่สงวนหวงห้ามต่างๆ	 อีกทั้งมีนโยบายในการให้

ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

กระทำความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและเป็น

หน่วยเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน	

	 6.		 เพื่อให้ประชาชน	 เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวย

ความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม	
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เป้าหมาย 
 

		 1.		 ประชาชนได้รับความรู้และเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็น

ธรรม	 และได้รับบริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย	 สามารถเพิ่มช่องทาง	 โอกาสและศักยภาพในการ

เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 มีการกระจายโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึง

ความเป็นธรรมไปสู่ระดับท้องถิ่น	 ชุมชนและหมู่บ้าน	 มีการพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม	

สามารถลดช่องว่างในเรื่องความเหลื่อมล้ำและการไม่ได้รับความเป็นธรรม	

	 2.		 สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนด้านคดีความและข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน

และเอกชนกับรัฐ	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาและการต่อสู้คดี	

	 3.		 ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ใช้โปรแกรม	DSI	MAP	ในตรวจสอบและเฝ้าระวังการ

บุกรุกที่ดินของรัฐและทำลายทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีเป้าหมายจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุก

จังหวัดในประเทศไทย	

	 4.		 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่	 เพื่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ	

และทรัพยากรป่าไม้	

	 5.	 มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน	 ทั้งจากส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน	

	 6.		 ประชาชนรับรู้	 เข้าใจมีทัศนคติที่ดีและพึงพอใจต่อบทบาทกระทรวงยุติธรรมในการให้

ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรม	และเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม	
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ผลการดำเนินงาน 
 

ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ 
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือ 
 

	 1.	 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย	 ทางโทรศัพท์หมายเลข	 02	 5753344		 

โทรสารหมายเลข	02	5753355	ผา่นระบบ	Social	Network	https://www.facebook..com	 /	pages		 

/ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	และรับเรื่องจากผู้ร้อง

เป็นหนังสือร้องเรียน	หรือผู้ร้องเดินทางมาพบด้วยตนเอง	

 

	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลประสานงานในการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ		

 

	 3.	 การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพิจารณา

แนวทางการให้ความช่วยเหลือทั้งทางแพ่ง	อาญา	การอำนวยความยุติธรรม	

 

	 4.	 การดำเนินมาตรการทางอาญาโดยเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่เกิดเหตุหรือ	 กรมสอบสวนคดี

พิเศษ	 และรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กรมสรรพากรเพื่อดำเนินมาตรการด้านภาษีกับเจ้าหนี้เงินกู้

นอกระบบ	
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ตัวอย่างผลงานที่สำคัญ 
 

การช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
 

1. การให้ความช่วยเหลือชาวนา (เมื่อปี พ.ศ.2553 - 2555) 
	 1.1	 ชาวนาอำเภอมโนรมย์	จังหวัดชัยนาท	จำนวนประมาณ	198	ราย	ถูกนายทุนฉ้อโกงราคา

ข้าวประมาณ	 17	 ล้านบาท	 เหตุเกิดเมื่อประมาณเดือนเมษายน	 2553	 ได้ช่วยเหลือโดยตรวจสอบ	 

ขอ้เทจ็จรงิพฤตกิารณค์วามเกีย่วพนัของกลุม่ผูต้อ้งหา	ประสานงานใหค้วามชว่ยเหลอืการดำเนนิคดอีาญา 

คดีแพ่งและเป็นโจทก์ร่วมฟ้องคดีอาญา	 การติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับคดี	 ต่อมารัฐบาลได้ให้เงิน	 

ชว่ยเหลอืเยยีวยากบัชาวนาผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นโดยภาครฐัสวมสทิธใินการบงัคบัคดแีทนชาวนาผูเ้สยีหาย	

		 1.2		 ชาวนาตำบลเขาแก้ว	 อำเภอสรรพยา	 จังหวัดชัยนาท	 จำนวน	 22	 ราย	 ถูกนายทุนฉ้อโกง

ราคาข้าวประมาณ	2.1	ล้านบาท	ได้ร้องเรียนและให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกับชาวนาอำเภอมโนรมย์		

		 1.3		 ชาวนาอำเภอภาชี	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประมาณ	32	ราย	ถูกนายทุนฉ้อโกงข้าวเป็น

เงินประมาณ	 4.1	 ล้านบาท	 เหตุเกิดปี	 2549	 มีการดำเนินคดีอาญากับนายทุนจนศาลพิพากษาลงโทษ	

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	 หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 สรุปนำ

เสนอกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือในด้านการบังคับคดี	 และภาครัฐให้การช่วยเหลือเยียวยา	 

เช่นเดียวกับชาวนาชัยนาท	

 

2. หลอกลวงให้เป็นหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (เมื่อปี พ.ศ.2554) 
	 เยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ร้องขอให้ช่วยเหลือกรณีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 หลอกลวงให้เข้ามาศึกษาที่สถาบันโดยบางรายไม่ได้มาเรียน	 บางรายเรียน

เพียง	1	ปี	บางรายมีชื่อเป็นผู้กู้ยืมเงินทั้งที่ยังไม่จบมัธยมศึกษา	แต่กลับถูกทวงหนี้ให้ชำระเงินจากการกู้

ยืมเงินเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 เหตุเกิดระหว่างปี	 พ.ศ.2550	 -	 2551	 ศูนย์ฯ	 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 

เบื้องต้นพบว่ามีมูล	 จึงได้ประสานให้การช่วยเหลือและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับ	 

ผู้กระทำความผิด	

 

3. ลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อำเภอน้ำโสม (เมื่อปี พ.ศ.2554) 
	 ชาวบ้าน	อำเภอน้ำโสม	จังหวัดอุดรธานี	ประมาณ	30	ราย	ร้องขอความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าที่

สินเชื่อธนาคารออมสิน	 สาขาน้ำโสม	 เป็นนายหน้าช่วยเหลือในการขอวงเงินกู้แล้วเรียกรับผลประโยชน์

ตอบแทน	 และบางรายถูกเจ้าหน้าที่ยืมเงินหลังจากที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว	 ต่อมาธนาคารได้ฟ้องร้อง

ลูกหนี้เต็มจำนวนทำให้ได้รับความเดือดร้อน	ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง	พบว่าในทางอาญา

ได้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ	 ในด้านการ

ช่วยเหลือได้ประสานงานกับธนาคารออมสินเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นก่อนฟ้อง	 ชั้นฟ้อง	 และชั้นบังคับ

คดี	
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การช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ 
 

1. หนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ  
	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2552	 ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิ	 ถูกฟ้อง

ร้องและบังคับคดีโดยเจ้าหนี้นอกระบบ	 ซึ่งรับราชการเป็นครู	 จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเจ้าหนี้ได้ฟ้อง

คดีและศาลมีคำพิพากษาอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดีกับลูกหนี้	 จำนวน	 495	 คดี	 ทุนทรัพย์

ประมาณ	106	ล้านบาท	ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าหนี้ได้จัดหาชาวบ้านไปทำงานต่างประเทศ	 โดยออก

ค่าใช้จ่ายให้ก่อน	 แต่ลูกหนี้ต้องทำสัญญากู้ยืมเงินในจำนวนที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 บางรายเซ็นชื่อในสัญญา

เปล่า	 และเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้เปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับยึดบัตรเอทีเอ็มไว้กดเงินเอง	 เมื่อคนงานเดินทาง

กลับมาได้ถูกฟ้องร้องจากสัญญาเงินกู้ที่ทำกันไว้ทั้งที่ได้ชำระเงินครบหรือชำระบางส่วนไปแล้ว	ส่วนมาก

ลูกหนี้จะแพ้คดีเนื่องจากชาวบ้านไม่ไปศาล	 ไม่มีทนาย	 ถูกหลอกให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ	

จนถูกบังคับคดีขายทอดตลาดที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน	

 

 การให้ความช่วยเหลือ 

 w มาตรการทางอาญา ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด	 

	 	 ชัยภูมิ	ดำเนินคดีในความผิดฐานปลอมเอกสารและเบิกความเท็จ		

 w มาตรการทางแพ่ง	ได้ร่วมกับทนายความในการให้ความช่วยเหลือในด้านคดีความ		

 w มาตรการด้านภาษี ได้ร่วมกับกรมสรรพากรส่งข้อมูลทางการเงินและทรัพย์สิน	 ให้ดำเนิน	 

	 	 มาตรการทางภาษี	

 

2. หนี้นอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี 
 พฤติการณ์ : เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ	 เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	 และฟ้อง

บังคับคดี	ยึดที่ดินทำกินของราษฎร	

 มีผู้ได้รับความเดือดร้อน : 1,874	ราย		

 การให้ความช่วยเหลือ :  

  l		 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง		

  l	 ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 กรมบังคับคดี	 สำนักงานยุติธรรม	 

	 	 	 จังหวัด	

  l	 จัดโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี	

  l	 จัดส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร	

 ผลการให้ความช่วยเหลือ :	คู่กรณีสามารถตกลงกันได้	ถอนการบังคับคดีบางส่วน	
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3. หนี้นอกระบบรัฐวิสาหกิจ 
	 ได้จัดประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน	 และช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยชั้น

บังคับคดี	 ให้กับพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 บริษัท	 การบินไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 และ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

 

4. หนี้นอกระบบอื่นๆ 
	 กระทรวงยุติธรรมได้มีการเผยแพร่ภารกิจผ่านสื่อต่างๆ	 ทำให้มีประชาชนเข้ามาร้องเรียน	

ประมาณ	 40	 เรื่อง	 มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นกลุ่มประมาณ	 250	 คน	 เช่น	 หนี้นอกระบบจังหวัด

นครพนม	สกลนคร	เชียงราย	สมุทรปราการ	มีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่าเจ้าหนี้มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย	

เช่น	 เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	 ทำสัญญาขายฝากในช่วงสั้นๆ	 บางรายทำสัญญากู้

สูงกว่าที่ได้รับจริง	เช่น	รับเงินกู้	300,000	บาท	แต่ต้องทำสัญญา	3,000,000	บาท	เป็นต้น	
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มาตรการเชิงรุกในด้านการป้องกัน 
 

	 จากการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 พบว่า

ปัญหาที่สำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	ขาดโอกาสในการ

เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบที่มีนายทุนเอารัดเอาเปรียบในการทำ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 ฉ้อฉลหลอกลวงด้วยการทำนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยใน

อัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	 ทำให้ลูกหนี้ต้องรับภาระชำระหนี้เกินกว่าความเป็นจริง	 และเมื่อถูก

ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บางรายไม่ได้

เข้าต่อสู้คดี	 เป็นเหตุให้ถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินที่อยู่อาศัยทำให้ได้รับความเดือดร้อน	จากการวิเคราะห์

สภาพปัญหาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	 ขาดแหล่งเงิน

ทุน	 และเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง

สภาพปัญหาที่กล่าวมามีความรุนแรงและขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ทำให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหนี้	 

นอกระบบ	จึงมีมาตรการเชิงรุกในด้านการป้องกันดังนี้	

 

 1. การเร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน โดยจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือ  

ลกูหนีน้อกระบบ พรอ้มแผน่พบั	 เพือ่ใชเ้ปน็สือ่ในการเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กป่ระชาชนทัว่ไปและเปน็คูม่อื

สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน	 โดยริเริ่มแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ	

เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2553	ได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มือหลายครั้ง	รวมทั้งหมดจำนวน	5	ครั้งแล้วโดย

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่	 5	 นี้	 นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินให้สามารถอ่านได้เข้าใจง่าย	รวมทั้งข้อควรระวังและข้อแนะนำต่างๆ	ตลอดจน

แนวทางการต่อสู้คดีและการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อได้รับความ

เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ	 ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาสรุปบรรยาย

ธรรมเทศนา	 โดย	 พระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 หัวข้อ	 “ความสุขบนวิถีพอเพียง”	 เพื่อเป็น

ข้อคิดและพึงปฏิบัติในการดำเนินชีวิต	 และยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการวางแผนการออมเงิน	 

การบริหารหนี้เพื่อให้หลุดพ้นจากภาระหนี้สิน	 เพื่อเป็นการวางแผนอนาคตและแก้ไขปัญหาเมื่อมีภาระ	 

หนี้สินเกิดขึ้น	
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หนังสือคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
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แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ 
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 2.  สำรวจข้อมูลจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบรุนแรง แล้วจัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรม	โดยการจัด

ให้ความรู้ด้านกฎหมายและบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความเป็นธรรม	 การเข้าถึง

ระบบสินเชื่อ	 ของสถาบันการเงิน	 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย	 การรับเรื่องร้องเรียน	 โดยบูรณาการ

ร่วมกับกระทรวงการคลัง	 หน่วยงานภาครัฐอื่นทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 สถาบันการเงิน	

สถาบันการศึกษา	 และองค์กรภาคเอกชนอื่น	 โดยเน้นกลุ่มผู้นำชุมชน	 ผู้นำท้องถิ่น	 และประชาชนผู้ได้

รับผลกระทบ	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	

 

 w	เผยแพร่บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม	 ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

และไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ	

	 w	เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

อย่างไม่เป็นธรรม	 การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความแก่ประชาชน	 และชี้แนะช่องทาง

ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 w	รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 วิเคราะห์ในเชิง

นโยบายและพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป	

	 w	ประชาชนได้รับทราบนโยบายภาครัฐ	 การสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและสถาบัน

การเงินรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป	

	 w	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน	

 

   2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	จดักจิกรรมโครงการฯ	จำนวนทัง้สิน้	5	ครัง้	มผีูเ้ขา้รว่ม

กิจกรรมจำนวน	857	คน	
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การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพประชาชน ปี 2554 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วม 

1	 ระหว่างวันที่	

24-26	ก.พ.	54	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

ชัยภูมิ	 300	คน	

2	 ระหว่างวันที่	

7-9	มี.ค.	54	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	

ชว่ยเหลอืลกูหนีกู้ย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	

สงขลา	 60	คน	

4	 ระหว่างวันที่	

38-20	พ.ค.	54	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

นครพนม	 47	คน	

3 ระหว่างวันที่	

3-6	พ.ค.	54	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ชัยภูมิ	 150	คน	

5	 ระหวา่งวนัที่	

19-21	ก.ย.	54	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“การนำมาตรการทางอาญาและภาษีมา

บังคับใช้กับปัญหาหนี้นอกระบบ”	

ขอนแก่น	 300	คน	

รวม 5 โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 857 คน 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
จังหวัดชัยภูมิ 

l	วันที่	24	-	26	กุมภาพันธ์	2554	จัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ

ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	จังหวัด

ชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง	ณ	โรงแรมชัยภูมิ

ปาร์ค	จังหวัดชัยภูมิ	

 

l	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน		

300	คน	เป็นผู้ที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความ	

เป็นธรรมจากการหลอกลวงของนายทุนเงินกู้

นอกระบบ	
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
จังหวัดนครพนม 

l	วันที่	18-20	กรกฎาคม	2554	จัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ

ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจังหวัด

นครพนมและจังหวัดใกล้เคียง	ณ	โรงแรม	

วิวโขง	จังหวัดนครพนม	

 

l	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ	จำนวน	47	

คน	โดยเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ

ถูกนายทุนเงินกู้นอกระบบหลอกลวง	
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  2.2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	 จัดกิจกรรมโครงการฯ	 จำนวนทั้งสิ้น	 9	 ครั้ง		 

แบ่งเป็น		

   2.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน	6,178	คน		

การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพประชาชน ปี 2555 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วม 

1	 ระหว่างวันที่	

27-28	ก.พ.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม

ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

ชัยนาท	 255	คน	

2	 ระหว่างวันที่	

23-24	พ.ค.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม

ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

พระนครศรีอยุธยา	 106	คน	

4	 ระหว่างวันที่	

25-27	ก.ค.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผย

แพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหา

หนี้สินภาคประชาชน 

พิษณุโลก	 621	คน	

3 ระหว่างวันที่	

9-13	ก.ค.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

การรวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพ

ความรู้ด้านกฎหมายและวิธีการทำ

นิติกรรมสัญญาเบื้องต้นแก่ประชาชน 

ชัยภูมิ	 415	คน	
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วม 

5	 ระหว่างวันที่	

15-17	ส.ค.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ถอดถอนบทเรียนถ่ายทอดองค์ความ

รู้ให้กับเครือข่ายภาครัฐภาคประชา

สังคมและภาคประชาชน	

นครราชสีมา	 785	คน	

6	 ระหว่างวันที่	

25-27	ส.ค.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผย

แพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหา

หนี้สินภาคประชาชน 

อุดรธานี	 1,792	คน	

8	 ระหว่างวันที่	

15-17	ก.ย.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผย

แพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหา

หนี้สินภาคประชาชน 

เลย	 1,126	คน	

7	 ระหว่างวันที่	

12-14	ก.ย.	55	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผย

แพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหา

หนี้สินภาคประชาชน 

หนองบัวลำภู	 1,078	คน	

รวม 8 โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 6,178 คน 



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2555 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ 
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จังหวัดชัยนาท 

l	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2555	จัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม	ณ	โรงแรมชัยนาทธานี	อำเภอเมือง	

จังหวัดชัยนาท	วันที่	27	-	28	กุมภาพันธ์	

2555		

l	มีชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ	

ถูกนายทุนฉ้อโกงเงินค่าข้าวเข้าร่วมโครงการฯ		

จำนวน	255	คน	

l	 คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.	และผู้แทน

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยลงพื้นที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	และร่วมบรรยายพร้อม

รับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับความ	 

เสียหายจากการถูกกลุ่มนายทุนฉ้อโกงข้าว	
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ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
การรวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพความรู้ ด้านกฎหมาย 

และวิธีการทำนิติกรรมสัญญาเบื้องต้นแก่ประชาชน จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
l	วันที่	9	-	13	กรกฎาคม	2555	จัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การ

รวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพความรู้ด้าน

กฎหมายและวิธีการทำนิติกรรมสัญญาเบื้องต้น

แก่ประชาชน	จังหวัดชัยภูมิและจังหวัด	

ใกล้เคียง	ณ	โรงแรมเมเจอร์แกรนด์	อำเภอ

ชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	

l	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน	415	

คน	เบื้องต้นปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้นอก

ระบบ	กรณีเจ้าหนี้รายใหญ่	ฟ้องร้องและดำเนิน

การบังคับคดีกับกลุ่มลูกหนี้จำนวน	495	คดี	มี

ทุนทรัพย์รวม	106,854,601.53	บาท	และมีคดี

ที่อยู่ระหว่างบังคับตามสัญญาและฟ้องร้องอีก

จำนวนหนึ่งซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ายัง

มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา	 

หนีส้นินอกระบบจากกรณดีงักลา่วและกรณอีืน่ๆ	

อีกจำนวนมาก	

l	พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ		

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	พร้อมด้วยนายสมศักดิ์	อัจจิกุล	

กรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	และ	

นายอนันตพงษ์	เทพช่วยสุข	ทนายความอาวุโส

จากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย		

กล่าวเปิดงาน		
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  
และส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  

จังหวัดพิษณุโลก 

l	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่

ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึง

ความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน	จังหวัดพิษณุโลก	ระหว่างวันที่		

25	-	27	กรกฎาคม	2555	

l	มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม

จำนวน	621	คน	มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่

คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.	กระทรวงยุติธรรมจาก

ส่วนกลางและในพื้นที่	จำนวน	56	คน	และ	

ผูแ้ทนจากหนว่ยงานภายนอก	จำนวน	10	คน	

 

l	การเสวนาเรื่อง	“ถอดบทเรียนปัญหาหนี้

นอกระบบและปัญหาการอำนวยความ

ยุติธรรม”	มีวิทยากรร่วมเสวนา	ประกอบด้วย	

นายชัยวิทย์	อรรถานนท์	ผอ.สบจ.พิษณุโลก	

กรมบังคับคดี	นายอนันตพงษ์	เทพช่วยสุข	

ทนายความอาวุโส	สมาคมทนายความฯ		

พนัตำรวจโทอภมิขุ	ศกัดิธ์นา	พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	ดำเนินการเสวนา

โดยนายอัษฎาวุธ	ศรีปิตา	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

ชำนาญการ		

 



ANNUAL REPORT 2012 

ANNUAL REPORT 2012 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

41



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2555 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2012 42

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ถอดบทเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม  

และภาคประชาชน จังหวัดนครราชสีมา 

l	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ถอด	

บทเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย

ภาครัฐ	ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน	

จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างวันที่	15	-	17	

สิงหาคม	2555	

l	มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม

จำนวน	785	คน	มีข้าราชการเจ้าหน้าที่และ	 

ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกจำนวน	52	คน	

 

l	พันตำรวจเอกณรัชต์	เศวตนันทน์	ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง	

“บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริม

ช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม”	
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  
และส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชน จังหวัดอุดรธานี 

l	วันที่	27	สิงหาคม	2555	จัดประชุม	

เชิงปฏิบัติการฯ	ณ	หอประชุม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี	อำเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	

 

l	มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม

จำนวน	1,792	คน	มีข้าราชการ	ในพื้นที่

จังหวัดอุดรธานี	และหน่วยงานภายนอก	 

เข้าร่วมจำนวน	86	คน	
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม  
การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู 

l	วันที่	14	กันยายน	2555	ประชุมเชิงปฏิบัติ

การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาค

ประชาชน	ณ	โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์	จังหวัด

หนองบัวลำภู		

l	มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม

จำนวน	1,078	คน	มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่

คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.	กระทรวงยุติธรรมจาก

ส่วนกลางและในพื้นที่จำนวน	104	คน	และ	 

ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกจำนวน	14	คน	 

ในเบือ้งตน้พบวา่	ประชาชนในพืน้ทีม่ปีญัหาดา้น

ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้ต้องพึ่งพาจาก

แหล่งเงินกู้นอกระบบเป็นเหตุให้ถูกนายทุน	 

เงินกู้เอารัดเอาเปรียบ	

 

l	พลตำรวจเอกประชา	พรหมนอก	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริม

การเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สิน	

ภาคประชาชน	จังหวัดหนองบัวลำภู	
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  
และส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชน จังหวัดเลย 

l	วันที่	16	กันยายน	2555	จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย	และ

ส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหา

หนี้สิน	ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	อำเภอเมือง	

จังหวัดเลย	

 

l	 โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วม

ประชุมจำนวน	 1,126	 คน	 มีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเลย	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 คณะ

ทำงาน	 ศนธ.ยธ.	 กระทรวงยุติธรรมจากส่วน

กลางและในพื้นที่	 จำนวน	65	คน	และผู้แทน

จากหน่วยงานภายนอก	 จำนวน	 16	 คน	 ใน

เบื้องต้นพบว่า	 ประชาชนในพื้นที่ขาดแหล่ง

เงินทุนทำให้ต้องพึ่งพาจากแหล่งเงินกู้นอก

ระบบเป็นเหตุให้ถูกนายทุนเงินกู้เอารัดเอา

เปรียบฉ้อฉลหลอกลวงด้วยการทำนิติกรรมอำพราง	 การกู้เงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กำหนด	 เอาเปรียบในการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องรับภาระชำระหนี้เกินกว่าความ

เป็นจริงและเมื่อถูกฟ้องร้องบังคับคดี	 ลูกหนี้เหล่านี้ไม่ได้เข้าต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเหตุ

ให้ถูกบังคับคดี	นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพและลักษณะของที่ดินในจังหวัดเลย	
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  2.2.2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

	 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ	 “สร้างทักษะแนวคิดวิธีการให้ความช่วย

เหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม”	 ระหว่างวันที่	 25	 -	 27	 มกราคม	 2554	ณ	 สวนนงนุช	 จังหวัด

ชลบรุ	ี เปน็การระดมความคดิเหน็จากผูม้คีวามรู	้ ความเชีย่วชาญ	และประสบการณโ์ดยตรงและผูร้บัผดิชอบ

ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 

กับหนี้นอกระบบ	ประกอบด้วย	ผู้แทนกรมบังคับคดี	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักบังคับคดีอาญาและ

บังคับใช้กฎหมาย	 กรมสรรพากร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 ชมรมหนี้บัตรเครดิต	

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ	 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่

ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 โดย

ความร่วมมือของมูลนิธิฟรีดริช	 เนามัน	 ประเทศไทย	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดการประชุมสัมมนาส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและนิติรัฐ		

	 ในวันที่	 26	 มกราคม	 2554	 เวลา	 09.00	 -	 12.00	 น.	 ได้ระดมความคิดเห็นเรื่อง	 “อะไรเป็น

อุปสรรคและปัญหาที่ทำให้ลูกหนี้นอกระบบสินเชื่อบัตรเครดิต	 สินเชื่อบุคคลไม่ได้รับความเป็นธรรม”	

โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น	 10	 กลุ่ม	 ใช้รูปแบบ	 สภากาแฟ	 (Justice	 cafe)	 เป็นการสร้าง

บรรยากาศที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็น	 วิทยากรได้ตั้ง

คำถามให้กับผู้ร่วมสัมมนาในแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น	 ซึ่งได้รับเสียงสะท้อนจากการระดมความ	 

คิดเห็นทั้งในด้านกฎหมาย	ด้านสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิต	และด้านลูกหนี้	

	 ช่วงเวลา	13.00	 -	16.30	น.	 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบพื้นที่เสรี	 (open	space)	

โดยการใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุแสดงความคดิเหน็อยา่งเสรใีหม้ากทีส่ดุ	 ในหวัขอ้เรือ่ง	 “รว่มกนัเดนิไปขา้งหนา้	 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมได้อย่างไร”	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจจำนวน	 6	 ประเด็น		 

โดยวิทยากรให้เจ้าของประเด็นและผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจทุกคนมารวมตัวกันสนทนาและสรุปหัวข้อ

สำคัญต่างๆ	 ของประเด็น	 หลังจากนั้นในวันที่	 27	 มกราคม	 2554	 เจ้าของประเด็นได้นำเสนอต่อที่

ประชุม	 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะประกอบด้วย	 ดร.วีรพงษ์	

รามางกูร	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี	 นายพิษณุโรจน์	 พลับรู้การ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 และ	 

นายมานิตย์	สุธาพร	อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม	ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้	
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 กลุ่มที่ 1  แก้ไข - ป้องกันหนี้นอกระบบ 

	 1.	 แก้กฎหมาย	พ.ร.บ.	ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	2475	ซึ่งเดิมมีอัตราโทษต่ำมากไม่

สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน	 ควรแก้ไขให้ลงโทษจำคุกสูงขึ้น	 เช่น	 5	 ปีขึ้นไป	 ปรับ	 10,000	 -	

50,000	บาท	 เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันนายทุนให้เกิดการกลัวเกรง	 (เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

ยอมความไม่ได้)	

	 2.	 แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ร.บ.	 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 โดยเพิ่มเป็น	 

ความผิดมูลฐาน	เพื่อใช้มาตรการยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้ที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้มากกว่า	10	รายขึ้นไป	

เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว	

	 3.	 มาตรการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหนี้นอกระบบตามกฎหมาย	

	 4.	 การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินนอกระบบ	 โดย

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย	คือ	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ	

	 5.	 ให้มีการจดทะเบียนเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ	โดยมีกฎหมายควบคุม	

	 6.	 นำมาตรการภาษี	 ประมวลรัษฎากร	 ม.91/2(5)	 ให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง	

10	ปี	กรณีเจ้าหนี้มีความผิดที่แจ้งฐานภาษีเงินได้ผิดไปจากความเป็นจริง	ต้องเสียค่าปรับอีกร้อยละ	1.5	

ต่อเดือนจนกว่าจะชำระเสร็จ	

	 7.	 ปลูกจิตสำนึกประชาชนโดยการรณรงค์ให้มีวินัยในการใช้เงินอันจะเป็นการป้องกันปัญหา

ในระยะยาว	

	 8.	 รัฐจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนผู้มีเงินได้น้อย	 เช่น	 จัดตั้ง	Micro	 Finance	 ส่งเสริม

การเงินภาคประชาชน	เช่น	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์	

 

 กลุ่มที่ 2  กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

	 1.	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการบังคับคดีทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	 และคู่ความได้รับ

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	ประหยัดเวลา	

	 2.	 ประชาชนคาดหวังว่าผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีประสบการณ์	 และมีอำนาจในการตัดสินใจ	 และ

ความน่าเชื่อถือของผู้ไกล่เกลี่ยสามารถโน้มน้าวคู่กรณีได้	

	 3.	 ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยให้เป็นรูปธรรม	 มีการประชาสัมพันธ์	 สร้างบรรยากาศในการไกล่เกลี่ย	 

ให้น่าสนใจ	

	 4.	 เปิดช่องทางการไกล่เกลี่ยให้มากขึ้น	เช่น	ทาง	e	-	mail	,	จดหมาย	,	โทรศัพท์	

	 5.	 การสร้างกระบวนการไกล่เกลี่ยคัดกรองข้อมูล		

	 6.	 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือของคู่กรณี	มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

	 7.	 มีมาตรการในการเชิญชวนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย	

	 8.	 ใช้สื่อในการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่	
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  กลุ่มที่ 3  ONE STOP SERVICE   

	 1.		 มีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้	 ลูกหนี้ติดต่อ

ลำบาก	 ต้องการมีหน่วยงานมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 เช่น	 องค์กรมหาชน	 หรือองค์กรสาธารณะ

ประโยชน์		

	 2.	 ลูกหนี้ขาดเงินทุนในการ	Refinance	

	 3.	 ไม่มีผู้รวบรวมปัญหาหนี้ของลูกหนี้	

	 4.	 ลูกหนี้ไม่ทราบข้อกฎหมายและกฎหมายไม่มีความเป็นธรรม	

	 5.	 ป.พ.พ.	ม.	733	ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อความเป็นธรรมของลูกหนี้	

 

 กลุ่มที่ 4  การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางภาษีกับนายทุนหนี้นอกระบบ 

	 1.	 ออกกฎหมายให้ผู้ปล่อยเงินกู้ต้องจดทะเบียนรับอนุญาตกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 /	

ภาษี	สัญญากู้ต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น	และลงชื่อเป็นพยาน	

	 2.	 ออกกฎหมายให้ผลตอบแทนคุ้มค่า	 เกิดความสมดุลทั้งสองฝ่าย	 เช่น	มีหลักทรัพย์	คิดดอก

เบี้ย	18%	ไม่มีหลักทรัพย์	คิดดอกเบี้ย	28%	 	

	 3.	 ให้ผู้ปล่อยเงินกู้จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะกับกรมสรรพากร	 ให้เสียภาษีให้ถูกต้อง		 

ครบถ้วนตามกฎหมาย	ตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	91/2(5)	

	 4.	 ให้กรมสรรพากรจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการ	 จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเผยแพร่ใน	 

อินเตอร์เน็ท	

	 5.	 ก่อนฟ้องคดีต่อศาล	ให้ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นท้องถิ่นก่อน	

	 6.	 จำกัดวงเงินกรณีลูกหนี้กู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน	 โดยไม่ควรให้กู้เกิน	 50,000	 บาท	

และให้แจ้งชื่อ	ที่อยู่	ของบุคคลมารับรองฐานะการเงินของผู้กู้	

	 7.	 ผู้ปล่อยเงินกู้ไม่ได้จดทะเบียน	 มีความผิดตามพ.ร.บ.	 ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน		 

(แก้มูลฐานความผิด)	

	 8.	 ถ้ามีการฟ้องคดีดอกเบี้ยให้คิดตามที่ระบุในสัญญากู้เท่านั้น	

 

 กลุ่มที่ 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ก่อน - หลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี “จากบัตรเครดิต” 

	 ควรมีการเจรจาประนีประนอม	 แต่ถ้าไม่สามารถเจรจาประนีประนอม	 และต้องเข้าสู่

กระบวนการฟ้องร้องทางศาล	 ควรมีหน่วยงานช่วยเหลือ	 เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการ	 เช่น	 ตรวจ

เอกสาร-รายละเอียด-กระบวนการศาล	

	 ขอให้มีวินัยต่อตนเอง	อย่ากู้ถ้าไม่จำเป็นถึงที่สุด	

	 ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ได้ข้อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขทั้งด้านกฎหมาย	 การ

บังคับใช้กฎหมาย	 มาตรการด้านภาษี	 การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี	 และการตั้งศูนย์เพื่อให้การช่วยเหลือ

ในลักษณะ	ONE	 STOP	 SERVICE	 และให้มีการศึกษาปัญหาด้านกฎหมายและพิจารณาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบต่อไป		
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
โครงการ ”สร้างทักษะแนวคิดวิธีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

l	วันที่	25-27	มกราคม	2554	จัดโครงการ

สร้างทักษะแนวคิดวิธีการให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	จังหวัดชลบุรี

และจังหวัดใกล้เคียง	ณ	สวนนงนุชพัทยา	

จังหวัดชลบุรี			

l	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน	70	คน	จาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	และผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ	
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  2.2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรม

พงษ์สุดา ชาเลต์ บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี  

	 	 ระหว่างวันที่	 19-20	 กรกฎาคม	 2555	 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชนที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบจำนวน	65	คน	ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่	ศนธ.ยธ.	ผู้แทนสำนักตรวจ

สอบภาษีกลาง	กรมสรรพากร	ผู้แทนกรมบังคับคดี	ผู้แทนกองคลัง	สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม	ผู้แทน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	

และผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย	โดยมีหัวข้อสัมมนาดังนี้	 	

	 	 วันที่	 19	 กรกฎาคม	 2555	 เวลา	 13.00-14.30	 เป็นการสัมมนาหัวข้อ	 “ทิศทาง	

ศนธ.ยธ.ในการช่วยเหลือประชาชนด้านหนี้สินและไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ”	 วิทยากรโดย	

ดร.พมิพร์ภชั	ดษุฎอีสิรยิกลุ	 ผูจ้ดัการโครงการมลูนธิฟิรดีรชิ	 เนามนั	ประเทศไทย	นายรชัภมู	ิพานชิสมบตั	ิ	 

ผู้ช่วยโครงการฯ	 และ	Ms.Chia	 Jing	Min	 นักศึกษาฝึกงานจากมูลนิธิฟรีดริช	 เนามัน	 ประเทศไทย	 

ได้จัดสัมมนากลุ่มในรูปแบบ	Timeline	โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย

วิธีการถอดบทเรียนร่วมกัน	

	 	 ช่วงระหว่างเวลา	14.30	-	15.30	น.	เป็นการบรรยายพิเศษกรณีศึกษาผู้ไม่ได้รับความเป็น

ธรรมในต่างประเทศ	 โดย	 Dr.Ruediger	 Graichen	 ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริช	 เนามัน	 ประเทศไทย	

และทีมงาน	 โดยได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในประเทศเยอรมนี	

ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก	และในส่วนของมูลนิธิฟรีดิช	 เนามัน	ประเทศไทย	และเห็นว่าสิ่งสำคัญ

ที่เจ้าหน้าที่	 ศนธ.ยธ.	 ต้องทำคือ	 การทำให้กฎหมายเป็นเรื่องที่ง่ายแก่ประชาชน	 รวมทั้งให้มีการ	 

ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเช่น	ระบบอินเตอร์เน็ต	ศูนย์ฮอตไลน์	เป็นต้น	

	 	 ช่วงระหว่างเวลา	15.30	-	17.00	น.	จัดกิจกรรมพื้นที่เสรี	คณะวิทยากรโดย	ดร.พิมพ์รภัช	

ดุษฎีอิสริยกุล	 และทีมงาน	 ได้จัดสัมมนาในรูปแบบพื้นที่เสรี	 (Open	 space)	 หัวข้อ	 “ร่วมกันเดินไป	 

ข้างหน้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมได้อย่างไร”	 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและ

คัดเลือกหัวข้อเรื่องได้	 5	 เรื่อง	 และแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น	 5	 กลุ่ม	 เพื่อร่วมกันแสดงความ	 

คิดเห็นและหาข้อสรุป	ดังนี้	

  กลุ่มที่ 1  อยากให้มีกฎหมายที่สามารถเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีลักษณะเป็นเจ้าหนี้ที่มี

อิทธิพลโดยตรงและสามารถใช้บังคับได้จริง	

  กลุ่มที่ 2 	 ประสานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการบูรณาการในการปฏิบัติงาน	 ในแต่ละ

หน่วยงานควรตั้งทีมงานเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะ	

  กลุ่มที่ 3 	 ทำอย่างไรจึงจะลดระยะเวลาในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเช่น	

ระยะเวลาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

  กลุ่มที่ 4 	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในแต่ละครั้งที่ลงพื้นที่	
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  กลุ่มที่ 5  การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับชาวบ้านที่มี

หนี้สินซึ่งไม่มีความรู้และไม่มีการสื่อสารที่ทันสมัย	

	 	 ช่วงระหว่างเวลา	 17.30	 -	 19.00	 น.	 สัมมนาหัวข้อ	 “สนทนาประสาคนทำงาน”	 โดย	 

พันตำรวจโทวิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 และนายนิธิต	 ภูริคุปต์	 เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.	 พร้อมคณะทำงาน	

ศนธ.ยธ.	โดยได้ชี้แจงรูปแบบการทำงานของศูนย์ฯและเปิดโอกาสให้มีการซักถาม	

	 	 วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2555	 เวลา	 8.30-11.30	 น.	 เป็นการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและ	 

นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มและวิพากษ์โดยวิทยากร	

	 	 ช่วงระหว่างเวลา	 11.30	 -	 12.00	 น.	 บรรยายพิเศษเรื่อง	 มุมมองการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชน	 โดยนายพงษ์เทพ	 ถิฐาพันธ์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง	

กระทรวงการคลัง	

	 	 ผลการสัมมนาเห็นว่า	 รูปแบบของการสัมมนาทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ	

ศนธ.ยธ.	 มีความรู้	 เข้าใจบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ที่มาจากหน่วยงานนอกหน่วยกระทรวงยุติธรรม	หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม	และองค์กรภาคเอกชน	

ได้เรียนรู้และเปิดมุมมองแนวคิดในการทำงานร่วมกัน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานการ

ประสานความร่วมมือในอนาคตที่จะต้องบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	 มุมมองและ

ประสบการณ์ของต่างประเทศนับได้ว่ามีประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการทำงาน

ของศูนย์ได้	 และจากการหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและคณะวิทยากร	 ได้ข้อสรุปเบื้องต้น

ว่าปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	

การไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทันท่วงที	 ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯที่ผ่านมา	 มีการ

วิเคราะห์จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว	 ซึ่ง

เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและยังขาดประสิทธิภาพในด้านการป้องกัน	 การดำเนินมาตรการเชิงรุก

ในการป้องกันควรจะเน้นเสริมสร้างระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด	 และปัญหาของ

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละภาคล้วนมีความแตกต่างกันแล้วแต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 สังคม

และขนบธรรมเนียมประเพณี	
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
กระทรวงยุติธรรม 

โรงแรมพงษ์สุดา ชาเลต์ บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

l	วันที่	19-20	กรกฎาคม	2555	จัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การพัฒนาศักยภาพ

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ช่วยเหลือ	

ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

กระทรวงยุติธรรม	ณ	โรงแรมพงษ์สุดา	ชาเลต์	

บูติค	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดกาญจนบุรี	

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน	65	คน	
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การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ศนธ.ยธ.  
ปี 2554 - 2555 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วม 

1	 ระหว่างวันที่	

25-27	

มกราคม	2554	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

“สร้างทักษะแนวคิดวิธีการให้ความ	

ชว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม”	

ชลบุรี	 70	คน	

2	 ระหว่างวันที่	

19-20	

กรกฎาคม	2554	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การ	

พัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

กระทรวงยุติธรรม 

กาญจนบุรี	 65	คน	

รวม 2 โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 135 คน 
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งานในด้านนโยบาย 
 

	 1.	 ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ทำการศึกษาวิจัยโครงการ	 นโยบายการ

ยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในภาพรวมของประเทศ		

	 2.	 จัดทำโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอรัฐบาลให้จัดทำนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ		

	 3.		 กระทรวงยุติธรรมเห็นชอบให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน	 

นอกระบบ	โดยแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการ	

	 4.		 ได้จัดทำรายงานวิจัย	การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	ซึ่งจะนำ

มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประชุมเสวนาเรื่อง	 “วิกฤตหนี้นอกระบบ	 -	 ทางออกของสังคมไทย”	 เพื่อ

เสนอเป็นยุทธศาสตร์ชาติ	ต่อไป	
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 “...ภาพของชาวบ้านต่างจังหวัดที่พยายามเก็บรวบรวมเงินซื้อตั๋วโดยสาร
รถยนต์ประจำทางจากจังหวัดชัยภูมิ  เดินทางเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อร้องขอ
ความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ จากการที่ถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบฟ้องร้อง 
บังคับคดียึดที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  โดยที่
ชาวบ้านเหล่านั้นแพ้คดีเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นภาพที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดแจ้ง  กรณีปัญหาหนี้นอกระบบ
จังหวัดชัยภูมิถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ควรศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็น  
บทเรียนในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน และ  
ร่วมกันสร้างจิตสำนึกด้านการอำนวยความยุติธรรม...” 

พันตำรวจโทวิชัย		สุวรรณประเสริฐ	

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	

เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

กระทรวงยุติธรรม	
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ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม : ศึกษากรณี 
หนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ 
 
The Strategy of Justice Ministry to Promote Social Justice:  
A Case Study of Informal Debt in Chaiyaphum Province 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย	พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	

รายงานการศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการคลัง	รุ่นที่	2	

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง	

2554	
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บทที่ 1บทนำ  
 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
	 การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมักพึ่งพาปัจจัยต่างๆ	 ในการดำรงชีวิตมาก

ขึน้เพือ่ความทนัยคุทนัสมยั	 บางครัง้มคีวามตอ้งการดา้นทรพัยส์นิ	 เครือ่งอปุโภค	บรโิภค	 เกนิกวา่รายได	้ 

ที่สามารถมีอยู่ในปัจจุบัน	 จึงเป็นสาเหตุของการก่อภาระหนี้สินมากขึ้น	 โดยคาดหมายว่าจะสามารถ

ชำระหนี้ได้ในอนาคต	 ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบัน

การเงิน	 ทำให้เกิดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ	 แหล่งเงินทุนเหล่านี้

ส่วนมากจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดทำให้ตกเป็นภาระหนักยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ

รายได้ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด	 ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้	 จึงเกิดกระบวนการติดตามหนี้ด้วย

ความรุนแรง	 ขัดต่อศีลธรรมอันดีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ	ทั้งยังก่อให้เกิด

ปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมตามที่ปรากฏข่าวเป็นระยะตลอดมา		

	 รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนดังกล่าว	 โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ	

โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินภารกิจในการกำหนดแนวทาง	 มาตรการ	 และการช่วยเหลือ

ให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ	 และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบใน

เรื่องกฎหมาย	 การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 รวมถึงการอำนวยความ

ยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว	
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	 กระทรวงยุติธรรม	 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขึ้นเพื่อบูรณาการหน่วย

งานในสังกัดร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล	 จากการดำเนินงาน

ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินนอกระบบเข้า

ร้องเรียนขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่

ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 มีบทบาทในด้านอำนวยการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ	 ซึ่ง	 

ผู้เขียนได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการทั้งสองชุด		

	 จากการสำรวจข้อมูลเจ้าหนี้ในแต่ละจังหวัดพบข้อมูลว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ที่มีลูกหนี้จำนวนเกินกว่า	

50	 ราย	 ขึ้นไป	 มีกระจายในหลายพื้นที่และจากการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากการทำ

ละเมิดกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้นอกระบบ	 พบว่ามีรูปแบบและวิธีการในการหลอกลวง	 ฉ้อฉล	 เอารัด

เอาเปรยีบทางดา้นกฎหมายเนือ่งจากมฐีานะทางดา้นสงัคม	 เศรษฐกจิ	 เหนอืกวา่ลกูหนี	้ และมแีตช่อ่งทาง	 

ที่ได้เปรียบทั้งในด้านการทำสัญญาและการมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็จะถูกฟ้องร้อง

หรือบังคับคดีจนลูกหนี้ไม่มีช่องทางต่อสู้คดีทำให้ถูกยึดหรือบังคับเอาทรัพย์สิน	 ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าว

จะยิ่งมีความรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งการเอารัดเอาเปรียบใน

ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นหลายพื้นที่	 เช่น	 กรณีจังหวัดอุบลราชธานี	 มีข้อมูลว่าเจ้าหนี้รายเดียวบังคับคดี

ลูกหนี้ในคดีกู้ยืมเงินนอกระบบ	 จำนวน	 1,198	 ราย	 และสามีของเจ้าหนี้รายดังกล่าวมีข้อมูลบังคับคดี

ลกูหนีถ้งึ	 676	 ราย1	 นอกจากนีย้งัพบปญัหาความเดอืดรอ้นของลกูหนีจ้งัหวดัชยัภมูไิดร้บัความเดอืดรอ้น	 

จากการเอารัดเอาเปรียบของเจ้าหนี้โดยมีข้อมูลว่ามีการบังคับคดีลูกหนี้ถึง	 495	 ราย	 เป็นกรณีที่มี	 

การทำสัญญาในลักษณะนิติกรรมอำพราง	 เอารัดเอาเปรียบด้านกฎหมาย	 ส่งผลกระทบต่อการอำนวย

ความยุติธรรมของภาครัฐ	และมีการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน	

	 กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทและกลไกในการอำนวยความยุติธรรมและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	 ถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักในการนำกฎหมาย	 การบังคับใช้

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาสนับสนุนช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับความเดือดร้อน	 

อันจะนำไปสู่การบรรเทาภาระความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ	 ด้วยเหตุนี้จึงได้ยกกรณีจังหวัดชัยภูมิ	

มาเป็นกรณีศึกษา		

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
	 1.2.1	ศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมในการสร้างความเป็นธรรมให้	 

กับสังคม	

 1.2.2	 ศึกษารูปแบบและพฤติการณ์ของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	

 1.2.3	 ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม	 ในการสร้างกลไก	 

อำนวยความยุติธรรมภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ	  

1หนังสือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0033/2219 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
	 1.3.1	ทำการศึกษาจากกรณีปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	 ที่มีลักษณะเป็นเจ้าหนี	้ 

รายใหญม่ลีกูหนีต้ัง้แต	่50	รายขึน้ไป	

	 1.3.2 เน้นศึกษาบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม		

 
1.4  ขอ้จำกดัการศกึษา 
	 1.4.1	ในการจดัทำรายงานการศกึษามรีะยะเวลาจำกดัจงึไดศ้กึษาจากขอ้มลูเจา้หนีท้ีม่ลีกัษณะเปน็เจา้หนี	้ 

รายใหญ่	

	 1.4.2	ขอ้มลูลกูหนีใ้นการจดัทำรายงานการศกึษา	 เนน้เฉพาะขอ้มลูทีอ่ยูใ่นชัน้บงัคบัคดเีทา่นัน้	สำหรบั	 

ขอ้มลูทีอ่ยูร่ะหวา่งการตดิตามทวงถาม	การฟอ้งรอ้งดำเนนิคดใีนศาลชัน้ตน้	ศาลอทุธรณแ์ละศาลฎกีา	จำเปน็ตอ้งใช้

ระยะเวลาในการเตรยีมและศกึษาขอ้มลูจงึไมส่ามารถนำมาศกึษาวเิคราะหไ์ด้	

	 1.4.3	รายชือ่ของเจา้หนี	้ สถานทีแ่ละบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งบางสว่นจำตอ้งใชอ้กัษรยอ่	 เนือ่งจากเกรงวา่จะ

กระทบตอ่สทิธสิว่นบคุคล	

 

1.5 วธิดีำเนนิการศกึษา  
 1.5.1	การวจิยัเอกสาร	 (Documentary	Research)	 โดยการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารขัน้	 

ปฐมภมู	ิและทตุยิภมู	ิไดแ้ก	่ผลงานวจิยั	หนงัสอื	ตำรา	บทความ	รายงานการศกึษา	ขอ้มลูสถติ	ิรวมถงึขอ้มลูทาง	 

อนิเตอรเ์นต็	

	 1.5.2	การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รบัฟงัปญัหาในพืน้ที	่ การเกบ็ขอ้มลูจากผูไ้ดร้บัผลกระทบและการ

สมัภาษณเ์ชงิลกึ	(Indepth	Interviewing)	ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ		

	 1.5.3	ขอ้มลูทีป่ระมวลไดจ้ากศนูยแ์กไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบ	ศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม	

กระทรวงยตุธิรรม	และจากประสบการณใ์นการทำงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาโดยตรง		

 

1.6 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
	 1.6.1	ทราบถงึรปูแบบและวธิกีารกระทำความผดิเกีย่วกบัปญัหาหนีน้อกระบบ	อนัจะนำไปสูก่ารปอ้งกนั

และปราบปรามการกระทำดงักลา่วไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม	

	 1.6.2	ทราบถงึปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิจากกฎหมายและกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย	ทีเ่กีย่วกบัปญัหาหนี้

นอกระบบ	

	 1.6.3	ประชาชนทราบถงึชอ่งทางและวธิกีารในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม	เพือ่ปกปอ้งสทิธขิองตนเอง

ไมใ่หถ้กูเอารดัเอาเปรยีบไดโ้ดยงา่ย	สะดวก	รวดเรว็	และทัว่ถงึ		

	 1.6.4	สรา้งรปูแบบ	(Model)	การใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม	

	 1.6.5	กำหนดเปน็ยทุธศาสตรข์องกระทรวงยตุธิรรม	เพือ่ปฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากภาครฐั	
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บทที่ 2 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนกับบทบาทกระทรวงยุติธรรม 
 

 

2.1 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปี พ.ศ.2546 - 2547 
	 เมื่อปี	 2546	 รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ	 (ศตจ.)2   

เพื่อเป็นกลไกกำหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แนวทาง	มาตรการ	และกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินการ

ตามนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนโดยมอบหมายให้กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย	 เป็นผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ

ประชาชน	รวม	7	ประการ	คือ	ปัญหาที่ดินทำกิน	ปัญหาคนเร่ร่อน	ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย	

ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม	 ปัญหาการถูกหลอก

ลวง	 ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 และปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน	 ซึ่งได้กำหนดให้ประชาชนมาลง

ทะเบียนในระหว่างวันที่	 6	 ธันวาคม	 2546	 ถึงวันที่	 31	 มีนาคม	 2547	 มีผู้จดทะเบียนทั่วประเทศ	

8,258,275	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.15	ของประชากรทั่วประเทศ3	จำนวนประชากรที่ลงทะเบียนปัญหา

สังคมและความยากจนในปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 มีจำนวนทั้งสิ้น	 5,061,045	 คน	 จำแนกเป็นลง

ทะเบียนปัญหาหนี้สินในระบบและหนี้สินนอกระบบ	 4,545,829	 คน	 และ	 1,765,033	 คน	 ตามลำดับ	

ทัง้นีผู้ล้งทะเบยีน	1	คน	สามารถลงทะเบยีนไดท้ัง้หนีใ้นระบบและนอกระบบ4	มลูหนีร้วม	135,651.59	ลา้นบาท  

2คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 272/2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
3ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) “แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน (พ.ศ.2548-
2551) ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี” หน้า 2-4 
4สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง “โครงการศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
และมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, 7 พฤษภาคม 2553 หน้า 1-2 
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ณ	มิถุนายน	 2552	 มีผู้ลงทะเบียนที่สามารถผ่านกระบวนการเจรจาและผ่านเกณฑ์สถาบันการเงินของ

รัฐให้กู้ได้จำนวน	 94,287	 ราย	 มูลหนี้	 8,141.64	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 5-6	 ของผู้มาลงทะเบียน	

ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ	 90	 ของผู้ลงทะเบียนขอยุติเรื่องเนื่องจากมีการตกลงกับเจ้าหนี้นอกระบบได้และ

ไม่ประสงค์จะขอกู้กับสถาบันการเงินของรัฐ	 และส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการที่ให้ประชาชนมาลงทะเบียน5 

 
2.2 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปี พ.ศ.2552 - 2553 
	 ในปี	2552		เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มจะขยายตัวได้เพียงเล็กน้อย		ประเทศไทยจะเผชิญ

กับการชะลอตัวของการส่งออก	 การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 การลดลงของราคาสินค้า

เกษตร	 และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน	 	 อันจะส่งผลให้ความยากจน	 ปัญหาสังคมและ

อาชญากรรมเพิ่มขึ้น	 ประชาชนที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้	 	 จึงก่อให้

เกิดการกู้ยืมเงินนอกระบบ	 เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการติดตามหนี้และการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม	

รัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยน้อมนำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่	 	 29	 	 ธันวาคม	 2551	 ได้แก่นโยบายปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สิน		ฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร	โดย

เร่งดำเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	 และรักษา

ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร	 โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน	 (ศอก.นส.)	 กระทรวงการคลัง	 เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน	 (หนี้นอกระบบ)	 โดยมอบหมายภารกิจให้ธนาคารของรัฐทั้ง	 6	 แห่ง	 ได้แก่	 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ธนาคารออมสิน	 (ธ.ออมสิน)	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	

(ธอส.)	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 (ธพว.)	 ธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย	 (ธอท.)	 และธนาคารกรุงไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 (ธ.กรุงไทย)	 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 	 โดยให้	 ธ.ก.ส.	 และ	 ธ.ออมสิน	 เป็นหน่วยงานรับขึ้น

ทะเบียนหนี้นอกระบบ	 รวมถึงการปรับทัศนคติในการดำรงชีวิตของผู้ขึ้นทะเบียน6	 จากข้อมูลพบว่ามี

ลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเจรจา	 จำนวน	 1,184,868	 ราย	 มูลหนี้ทั้งหมด	

123,234,419,305.53	บาท	 เจรจาสำเร็จ	 572,889	 ราย	มูลหนี้	 56,737,816,318.14	บาท	 เจรจาไม่

สำเร็จ	 136,626	 ราย	 มูลหนี้	 14,017,652,465.36	 บาท	 ยุติ เรื่อง	 469,578	 ราย	 มูลหนี้	

46,657,163,833.15	ราย	มูลหนี้	คงเหลือ	5,775	ราย	มูลหนี้	5,821,786,688.88	บาท7  

5สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง “โครงการศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
และมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, 7 พฤษภาคม 2553 หน้า 2-3 
6http://www.neesin.com/ 
7http://debtdb.cgd.go.th/DebtExt/report/DBTESTMAP01.jsp (วันที่ 6/4/54) 
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2.3 บทบาทอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม 
	 ตามแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	กระทรวงยุติธรรม	

ไดก้ำหนดวสิยัทศันเ์ปน็	 “ผูน้ำในการบรหิารและบรูณาการงานยตุธิรรมเพือ่สงัคมทีเ่ปน็ธรรม”	มพีนัธกจิ	 

ในการพทิกัษ	์คุม้ครอง	และสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพใหป้ระชาชนเขา้ถงึความยตุธิรรม	ปอ้งกนั	ปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ	 การทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด	 รวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานด้าน

นิติวิทยาศาสตร์	 ดำเนินการและพัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา	 ระบบการปฏิบัติต่อ	 

ผู้ต้องหา	 ผู้กระทำผิด	 และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	 พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก	 ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม	 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ	และบูรณาการความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน		

	 กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ	 4	 ประเด็น	 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้

บูรณาการ	

	 (1)		 ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความยุติธรรม	

	 (2)	 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	

	 (3)	 พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์	

	 (4)	 การบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ		

 

 หลักการ 
	 (1)	 แนวทางการพัฒนากฎหมายที่สอดคล้องตามกรอบการจัดทำกฎหมายที่จะต้องดำเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 สอดคล้องกับมาตรา	 40(1)	 ซึ่งบัญญัติให้

บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และทั่วถึง	 และมาตรา	 81(1)	

ซึ่งบัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการ	ตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	โดยดูแลให้มีการปฏิบัติ

และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เป็นธรรม	 และทั่วถึง	 ส่งเสริมการให้ความ

ช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นใน

กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ยุติธรรม	และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	

	 (2)	 แนวทางการพัฒนากฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี	 -	 สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านกฎหมายและการยุติธรรม	ดังนี้	

	 	 1)	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบหรือทำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน	 รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ๆ	 เพื่อป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	 ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต	 ปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างจริงจัง	 และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐมากขึ้น	ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม	“คนไทยต้อง

ไม่โกง”	



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2555 
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	 		 2)		 พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ	

โปร่งใส	และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม	โดยส่งเสริมให้มีการนำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และหลักการ

ระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท	 ให้มีการจัดตั้งองค์กรประนอมข้อ

พพิาท	มกีระบวนการชะลอการฟอ้งสำหรบัคดปีระมาท	คดลีหโุทษ	และคดทีีม่อีตัราโทษจำคกุไมเ่กนิ	 3	ปี

เป็นอย่างน้อย	มีระบบหรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น	

	 	 3)		 พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการคุ้มครองสิทธิส่วน

บุคคล	 ปรับระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม	 ทั้งนี้	 จะเร่งดำเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	 และองค์กรเพื่อการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 รวมทั้งสนับสนุนการ

ดำเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความเห็น	 หรือตรวจสอบการตรากฎหมายของ

รัฐให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม	

	 	 4)		 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น	 ภายใต้

การใช้อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นป้องกันอาชญากรรม	

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 การตรวจสอบการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ส่งเสริม

ให้ผู้กระทำความผิดที่พ้นโทษสามารถกลับสู่ชุมชนมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีปกติสุข	 ตลอดจนจัดให้มี

การบริการด้านทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 (3)	 แนวทางการพัฒนา

กฎหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2554)	

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ	แนวทางการพัฒนา	3.3	การสร้าง

ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ	 และมีธรรมาภิบาล	 เน้นการอำนวยความสะดวกการ

กำกับควบคุมและทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา	และบทบาทภาคีการพัฒนา	4.1	ภาครัฐ	(4)	พัฒนา

ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น	 และ	 (7)	 ปฏิรูปกฎหมาย	 กล่าวคือ	 การจัด

ให้มีกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือประกาศฉบับใหม่	 ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับภาวการณ์	

โดยคำนึงถึงความสะดวก	 รวดเร็ว	 และลดภาระของประชาชน	 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546		

	 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม	 ในการดำเนินการเพื่อ

พัฒนากฎหมาย	และระบบบริหารจัดการของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ	โปร่งใส	คุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย	 ป้องกัน	 ปราบปราม	

แก้ไข	 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 รวมทั้งป้องกัน	 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	การบังคับคดี	ทางแพ่ง	บังคับคดีทางอาญา	บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด		

	 จะเห็นได้ว่ากระทรวงยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 ในการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 รัฐบาลได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาโดยให้กระทรวงการคลัง	 กระทรวง

มหาดไทย	และกระทรวงยุติธรรม	ร่วมกันผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นรูปธรรม	ซึ่ง

กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกฎหมาย	 การบังคับใช้กฎหมาย	 และการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมาย	หรือกฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนอกระบบ		
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2.4 บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการ “นำความยุติธรรมสู่สังคม” 
	 ความยุติธรรม	 มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า	 หมายถึง	 ความชอบ

ธรรม	ความชอบด้วยเหตุผล	ความถูกต้อง	ในการศึกษาวิชานิติศาสตร์	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

อันมีความยุติธรรม	 (The	 Idea	 of	 justice)	 เป็นจุดมุ่งหมาย	 ความยุติธรรมเป็นความรู้สึกหรือความ

เข้าใจที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์	

	 ความยุติธรรมมีลักษณะเป็นนามธรรม	 (abstract	 noun)	 คือไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้	 ความ

ยุติธรรมมีจริงเพราะเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเงื่อนไขไปสู่ข้อยุติของปัญหานั้นๆ	

ความยุติธรรมสัมผัสได้	 แต่สัมผัสได้ด้วยใจ	 (mind)	 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าจิตใจ	

(mental)	ของคนเราไม่เหมือนกัน		

	 หลักความยุติธรรม	 หมายถึงการยุติที่ความเป็นธรรม	 ยุติที่ความถูกต้อง	 ยุติที่ความชอบธรรม	

มิใช่ยุติที่กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม	 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการ

ควบคุมสังคมอย่างเป็นทางการโดยนำกฎหมายมาใช้ควบคุมการบริหารงานพอๆ	 กับใช้เป็นเครื่องมือ	 

ในการบริหารงานยุติธรรม	ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงหมายถึง	 กระบวนการที่นำไปสู่การยุติที่ความ

เป็นธรรม	 ความถูกต้อง	 และ	 ความชอบธรรม	 แต่ในบางกรณีกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถสร้าง

ความเป็นธรรมได้เนื่องจากระบบกฎหมาย	ความแตกต่างด้านฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของคู่กรณีทำให้

เกิดความได้เปรียบ	 ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมต้องมีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความ	 

เสมอภาคเท่าเทียมกันและนำความยุติธรรมอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เป็นธรรมและทั่วถึง8	 และตามความ

เป็นจริงโดยการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย	ทนายความ	การเยียวยาช่วยเหลือ	เป็นต้น	

8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 81 
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บทที่ 3 สภาพปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ 
 
 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ 
	 จังหวัดชัยภูมิ	 เดิมเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง	 ขุนภักดีชุมพล(แล)	 เป็น	 “พระยาภักดี

ชุมพล”	 เจ้าเมืองคนแรก	 จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บริเวณใจกลางของประเทศ	

เส้นรุ้งที่	 15	 องศาเหนือ	 เส้นแวงที่	 102	 องศาตะวันออก	 สูงจากระดับน้ำทะเล	 631	 ฟุต	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร	 โดยทางรถยนต์	 332	 กิโลเมตร	 มีเนื้อที่ประมาณ	 12,778.3	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ

ประมาณ	7,986,429	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 7.6	 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค	 และร้อยละ	 2.5	 ของพื้นที่ทั้ง

ประเทศ	มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ	3	ของภาค	และใหญ่เป็นอันดับ	7	ของประเทศ		

	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 จังหวัดชัยภูมิ	 แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น	 16	 อำเภอ	 123	 ตำบล	

1,617	 หมู่บ้าน	 ประกอบด้วย	 อำเภอเมืองชัยภูมิ	 อำเภอบ้านเขว้า	 อำเภอคอนสวรรค์	 อำเภอ

เกษตรสมบูรณ์	อำเภอหนองบัวแดง	อำเภอจัตุรัส	อำเภอบำเหน็จณรงค์	อำเภอหนองบัวระเหว	อำเภอ

เทพสถติ	อำเภอภเูขยีว	อำเภอบา้นแทน่	อำเภอแกง้ครอ้	อำเภอคอนสาร	อำเภอภกัดชีมุพล	อำเภอเนนิสงา่ 

และอำเภอซับใหญ่	 การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาลเมือง		 

1	แห่งและเทศบาลตำบล	28	แห่ง	จำนวนประชากรทั้งสิ้น	1,125,166	คน	เป็นชาย	560,422	คน	เป็น

หญิง	564,744	คน	 โดยที่จำนวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ	49.8	และจำนวนประชากรหญิงคิดเป็น

ร้อยละ	 50.2	 ของประชากรทั้งหมด	ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล	 153,217	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

13.6	ส่วนที่เหลือ	971,949	คน	หรือร้อยละ	86.4	อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล		
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	 อาชีพที่สำคัญของชาวจังหวัดชัยภูมิ	คือ	การประกอบการเกษตร	ได้แก่	การทำนาข้าว	การปลูก

พืชไร่ชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	 อ้อยโรงงาน	 มันสำปะหลัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น

หลายชนิด	 เช่น	 มะม่วง	 มะขาม	 กล้วยน้ำว้า	 น้อยหน่า	 มะพร้าว	 การเลี้ยงสัตว์	 เช่น	 ไก่	 เป็ด	 โค	 สุกร	

กระบือ	เป็นต้น	

	 จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พบว่าในปี	

พ.ศ.	2552	จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม	(GPP)	ตามราคาประจำปีเท่ากับ	49,128	ล้านบาท	

มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว	 (PERCAPITA	 GPP)	 41,152	 บาท	 จัดเป็นอันดับที่	 66	 ของประเทศและ

เป็นอันดับที่	9	ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9 

	 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปรากฏว่าปี	 2552	 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ

เดือน	 20,903	 บาท	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	 16,819	 บาท	 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน		

134,699	 บาท	 จำนวนหนี้สินในระบบต่อครัวเรือน	 127,715	 บาท	 และมีจำนวนหนี้สินนอกระบบต่อ

ครัวเรือน	6,984	บาท10	เปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัดชัยภูมิพบว่า	ณ	ปี	2552	มีจำนวนประชากร	

1,119,597	คน11	จากรายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	พ.ศ.2522	ของจังหวัด

ชัยภูมิปรากฏว่า	 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	 จำนวน	 12,380	 บาท	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ต่อเดือนของครัวเรือน	10,325	บาท	หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	103,092	บาท12  

 

3.2 การลงทะเบียนหนี้นอกระบบและสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
 3.2.1 การลงทะเบียนหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐบาล  

	 การลงทะเบียนหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐบาลรอบแรกระหว่างวันที่	 1	 -	 30	 ธันวาคม	

2552	รอบที่	2	ระหว่างวันที่	1	-	29	มกราคม	2553	ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ	มีประชาชนมาลงทะเบียนหนี้

นอกระบบทั้งหมด	30,337	ราย	มูลหนี้รวมเป็นเงิน	2,649,159,405	บาท13  

 3.2.2 ปัญหาการร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบ 

	 ในช่วงปี	 2553-2554	 ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	 ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงยุติธรรม

หลายครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกนาง	ก.	(นามสมมุติ)	เป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งในจังหวัดฟ้องร้องทาง

แพ่งและบังคับคดีทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกยึดที่นาทำกินและที่พักอาศัย	จากการเข้ารับฟัง

ปัญหาพบว่าคดีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการบังคับคดีและเจ้าหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ย	 จึงได้มีการตรวจสอบ	 

ข้อเท็จจริงและขอตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดพบว่า	 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	 สาขา

ภูเขียว	มีคดีที่นาง	ก.	ฟ้องร้องมีคำพิพากษาและอยู่ระหว่างบังคับคดี	จำนวน	495	คดี	โดยแบ่งเป็นคดี

9ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
10http://www.nso.go.th/# 
11ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
12รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
13ข้อมูลกรมบัญชีกลาง 
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ทีย่งัไมไ่ดอ้อกหมายบงัคบัคด	ี จำนวน	171	คด	ีทนุทรพัย	์ 45,285,556.53	บาท	คดทีีอ่อกหมายบงัคบัคด	ี 

แล้ว	 จำนวน	 324	 คดี	 ทุนทรัพย์	 61,569,045	 บาท	 รวมทุนทรัพย์ที่อยู่ในชั้นบังคับคดีทั้งหมด	

106,854,601.53	บาท	และมีข้อมูลว่ามีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นศาลและมีสัญญาที่ยังไม่ได้ฟ้อง

อีกจำนวนหนึ่ง	

 

 3.2.3 บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือ  

	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 ได้จัดทำ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้	 

นอกระบบในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันที่	 24	 -	 26	 กุมภาพันธ์	 2554		 

ณ	 หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ	 อำเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้	 

ความรูเ้กีย่วกบัภารกจิของกระทรวงยตุธิรรมและการเขา้ถงึความยตุธิรรมจากปญัหาหนีน้อกระบบ	 โดยมี

วิทยากรประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงยุติธรรม	อัยการจังหวัด	ผู้ว่าราชการจังหวัด	และนายกสมาคม

ทนายความแห่งประเทศไทย	 มีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ	 300	 คน	 ข้าราชการจากส่วน

กลางและสว่นทอ้งถิน่ประมาณ	50	คน	 ในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารมปีระชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น

จากปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาอื่นเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจำนวน	76	ราย	แบ่งเป็น	

 กลุ่มที่ 1	 ลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นก่อนฟ้องคดี	 มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด	29	 ราย	 ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้

นาง	ก.	(รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้)	รวมจำนวน	9	ราย		

 กลุ่มที่ 2	 ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องศาลและอยู่ระหว่างพิจารณาคดี	 มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด	 13	 ราย	 ใน

จำนวนนี้เป็นลูกหนี้นาง	ก.	(รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้)	รวมจำนวน	11	ราย	

 กลุม่ที ่ 3	 ลกูหนีท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการบงัคบัคด	ีมจีำนวนลกูหนีท้ัง้หมด	34	 ราย	 ในจำนวนนีเ้ปน็ลกูหนี	้ 

นาง	ก.	จำนวน	33	ราย	

	 ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย	 ฐานะยากจน	

ขาดโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้สนับสนุนเงิน	 

ค่าธรรมเนียม	 ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีและการบังคับคดี	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตาม

ระเบียบของกองทุนยุติธรรม	 และกรณีลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดี	 ณ	 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	

สาขาภูเขียว	 และศาลจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก	 ได้มอบหมายให้กรมบังคับคดีจัดให้มีการไกล่เกลี่ย

เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้	 และได้มอบหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมพิจารณาดำเนินการมาตรการทางอาญาและมาตรการอื่นๆ	ตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ	
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3.3 พฤติการณ์เจ้าหนี้นอกระบบ 
	 ได้รวบข้อมูลจากหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม	ข้อมูลจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ	

และข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่	24	-	26	กุมภาพันธ์	2554	พบว่าเจ้าหนี้รายใหญ่

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	ที่มีลูกหนี้ตั้งแต่	50	ราย	ขึ้นไป	มีเพียงรายนาง	ก.	รายเดียว		

	 คณะทำงานของกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบันทึกถ้อยคำผู้ร้องตรวจ

สอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนพบว่ากลุ่มเจ้าหนี้	 นาง	 ก.	 และนาย	 ข.	 (เป็นสามี)	 มี

พฤติการณ์จัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศในช่วงปี	 2540	 -	2547	ผ่านบริษัท	ซ.	 โดยนาง	ก.	 เป็น	 

ผู้ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่จะเดินทาง	 แล้วให้ผู้เดินทางและญาติพี่น้องมาทำสัญญากู้ยืมเงินใน

จำนวนเงินที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง	 พร้อมยึดเอกสารสิทธิที่ดิน	 หรือให้จำนองที่ดินเป็นหลักประกัน		 

(เจ้าหนี้ได้โฆษณาเชิญชวนว่า	 “บินก่อนผ่อนทีหลัง”	 )	 พร้อมทั้งให้ลูกหนี้เปิดบัญชีเงินฝากและยึดบัตร	 

เอทเีอม็ไวเ้บกิถอนเงนิเอง	บางรายมกีารหกัเงนิจนครบแลว้	 เจา้หนีย้งันำสญัญากูม้าฟอ้งรอ้งและบงัคบัคด	ี 

ยึดทรัพย์ลูกหนี้เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก	 การดำเนินงานของเจ้าหนี้มีผู้เกี่ยวข้องและ

ขั้นตอน	ดังนี้	

 3.3.1 บริษัทจัดหางานส่งคนงาน 

	 บริษัท	 ซ.	 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนประเภทบริการจัดส่งคนงานไปต่างประเทศตั้งอยู่เขต

วังทองหลาง	 กรุงเทพมหานคร	ทุนจดทะเบียน	 10,000,000	บาท	 จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท

ไม่พบว่ามีรายชื่อ	 นาง	 ก.	 และนาย	 ข.	 เป็นผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวแต่

อย่างใด	 จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 ได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ	

บรษิทั	ซ.	สรปุไดว้า่ชว่งระหวา่งป	ีพ.ศ.2540	 -	2547	บรษิทัไดจ้ดัสง่คนงานไปตา่งประเทศรวม	9,700	คน 

โดยในปี	2540	ส่งคนงานมากที่สุดเป็นชาย	2,023	คน	เป็นหญิง	219	คน14 

	 จากฐานข้อมูลปรากฏข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ซ.	ดังนี้	

	 (1)	 บริษัทได้คิดค่าบริหารและค่าใช้จ่ายจากคนงานเพื่อเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงาน

ก่อสร้างที่ไต้หวัน	17	ราย	รายละ	90,000-122,000	บาท	การกระทำเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2537	 ข้อหาเรียกหรือรับ	 

ค่าบริหารหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานเกินกว่าอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด	 กรมการจัดหางานจึงได้มีคำสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานมีกำหนด	120	วัน15  

	 (2)	 คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างระบบการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศในฐานะประธาน

ตรวจสอบค่าหัวคิวแรงงานไทยไปไต้หวัน	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบข้อมูลว่ามีข้าราชการกระทรวง

แรงงานเกี่ยวพันกับการส่งแรงงานไทยไปไต้หวันอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ส่วนบริษัทจัดหางานพบ

ข้อเท็จจริงว่ามีการทำผิดกฎหมายมีการเรียกเก็บเงินในการจัดส่งแรงงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด16 

14หนังสือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่ รง 0308/0780 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 
15หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 หน้า 24 
16หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2548 หน้า 18 
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	 (3)		 ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวปัญหาการทุจริตส่ง

แรงงานไทยไปไต้หวัน	 โดยกรรมาธิการฯ	 ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท	 ซ.	 มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งแรงงาน

ไทยไปไต้หวัน	 ทั้งที่ทางการไต้หวันขอร้องไม่ให้มีการจัดส่งแรงงานเนื่องจากเกิดเหตุแรงงานไทย

ประท้วงที่ไต้หวัน17 

	 (4)		 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 แจ้งว่าได้รับหนังสือจากบริษัท	 ซ.	 แจ้งพฤติกรรมการหลอกลวง

คนหางานของสายนายหน้าเถื่อน	 กรณีนายเพียร(ไม่ทราบนามสกุล)	 ได้ประกาศรับสมัครคนหางานไป

ทำงานในประเทศแคนาดา	 และเรียกเก็บเงินล่วงหน้าประมาณ	 300,000	 ต่อคน	 โดยใช้ชื่อและอ้างว่า

เป็นพนักงานของบริษัท18 

	 นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามีการจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศผ่านบริษัทจัดหางานอีก		 

2	บริษัท	แต่ไม่มีรายชื่อของ	นาง	ก.	และนาย	ข.	เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นของทั้ง

สองบริษัทแต่อย่างใด	

 3.3.2 พฤติการณ์ในการชักชวนชาวบ้านให้สมัครไปทำงานต่างประเทศ 

	 มีการจัดนายหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีความน่าเชื่อถือ	 ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ	 ใน

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อชักชวนแรงงานให้มาสมัครไปทำงานต่างประเทศกับ	 นาง	 ก.	 

และ	นาย	ข.	โดยอ้างว่าหากไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย	จะได้รับเงินเดือนตกเดือนละ	13,000	บาท	มี

ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการ	 โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการทำงานประเทศมาเลเซีย	 ประมาณ	 60,000	 บาท

เศษ	 หากไปทำงานไต้หวันจะมีรายได้ประมาณเดือนละ	 30,000	 บาท	 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประมาณ	160,000	บาท	-	240,000	บาท	แล้วแต่ตำแหน่งงานที่ไปสมัครจะไปทำที่ต่างประเทศ		

 3.3.3 การจัดหาแหล่งเงินทุนและความไม่เป็นธรรมในการทำสัญญา 

	 ชาวบ้านที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศส่วนมากไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่าย	 (ค่าหัวคิว)	นาง	ก.	 และ

นาย	 ข.	 จะให้คนที่จะไปทำงานนำเอกสารสิทธิที่ดินพร้อมผู้ค้ำประกัน	 ส่วนมากจะเกี่ยวข้องเป็นภรรยา	

บิดา	 มารดา	 ญาติพี่น้อง	 มาพบก่อนเดินทางไปต่างประเทศ	 โดยเจ้าหนี้จะนำเอกสารต่างๆรวมทั้ง

สัญญาเงินกู้มาให้ผู้ที่สมัครงาน	 ผู้ค้ำประกัน	 เจ้าของเอกสารสิทธิที่ดิน	 ลงชื่อในเอกสารและสัญญากู้	

โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความในเอกสารหรือสัญญากู้	และให้บุคคลใกล้ชิด	เช่น	ภรรยา	พ่อ	แม่	หรือญาติ	

พี่น้อง	 ไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ	 จำกัด	 (มหาชน)	 สาขาใกล้ภูมิลำเนา	 พร้อมขอทำบัตร	 

เบิกถอนเงินอัตโนมัติ	 (เอทีเอ็ม)	 แล้วนำไปมอบให้นาง	 ก.	 เก็บไว้	 เมื่อผู้ไปทำงานต่างประเทศได้รับค่า

จ้างและโอนเงินมาเข้าบัญชี	นาง	ก.	จะให้พนักงานไปถอนเป็นเงินสดออกมาเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่

ตกลงกันโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 3	 -	 5	 บาท	 ต่อเดือน	 โดยจะหักเป็นค่าดอกเบี้ยก่อนทุกเดือน	

และมอบสมุดเล่มเล็กๆ	 เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนเงินและภาระหนี้ทั้งหมดให้ญาติผู้ไปทำงาน

เก็บไว้	ต่อมาสมุดดังกล่าวนาง	ก.	ได้ยึดคืนไป	

17หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2548 หน้า 11 
18หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 17 
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	 แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ	 บางรายไม่ได้ทำงานตามที่ตกลงไว้	 เช่น	 ค่าจ้างน้อย	 ลักษณะ

งานไม่ตรงตามที่สมัครจึงได้เดินทางกลับ	 บางรายถูกเลิกจ้างและถูกส่งตัวกลับประเทศ	ทำให้เจ้าหนี้ไม่

สามารถหักเงินมาชำระหนี้และดอกเบี้ยได้ครบ	 นาง	 ก.	 เจ้าหนี้จะทวงและจะหาลู่ทางให้ไปทำงานที่

ประเทศอื่นอีกเพื่อหาเงินมาชำระหนี้และคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	 หากมีรายใดไม่ชำระเงินคืน	 นาง	 ก.	 จะ

นำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันที่เซ็นชื่อไว้ให้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ	 ไปทำการกรอก

ตัวเลขและลงวันที่ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ผู้ทำงานเดินทางไปต่างประเทศ	(ย้อนหลังประมาณ	5	ปี)	แล้ว

นำสัญญากู้เงินมาฟ้องคดีแพ่งตามสัญญากู้ยืมเงินต่อศาลในเขตพื้นที่จำนวนมาก		

 3.3.4 การฟ้องร้องทางแพ่ง 

	 มูลหนี้ที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องคดีกับลูกหนี้นั้น	 เป็นมูลหนี้กู้ยืม	 ค้ำประกัน	 จำนองชาวบ้านที่ถูกฟ้อง

ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้อง	 สามีภรรยา	 หรือบุคคลที่มาช่วยค้ำประกันการเดินทางไปทำงาน	ปัญหาที่

พบบางรายชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหนี้ก็ยังฟ้องคดีอีกเนื่องจากเจ้าหนี้เก็บหลักฐานการชำระหนี้ไว้

เองทั้งหมด	 ในชั้นพิจารณาชาวบ้านที่ไม่มีทนายความหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้คำแนะนำเมื่อได้

รับหมายศาลแล้วจะไม่เดินทางไปศาลตามกำหนด	 บางรายไม่เข้าใจและเพิกเฉย	 บางรายเดินทางไปผิด

ศาล	(เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน)	บางรายอ้างว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกเลย	ดังนั้นในชั้น

การพิจารณาของศาลชาวบ้านกลุ่มนี้จะถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การและถูกตัดสินให้แพ้คดี	ซ้ำร้ายบางราย

เมื่อเดินทางไปศาลกลับได้รับคำแนะนำจากคู่กรณีให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ	 ว่ามีมูลหนี้กัน

จริงในจำนวนที่สูงและให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	 ชาวบ้านเหล่านี้ต้องกลับเป็นหนี้ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก	 

อยา่งไมม่วีนัสิน้สดุ	 และโดยสว่นมากลกูหนีจ้ะไมส่ามารถผอ่นชำระไดจ้ะถกูเจา้หนีบ้งัคบัคดตีามพพิากษา	

ส่วนลูกหนี้ที่มีความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี	 มักจะชนะคดีเพราะมีการนำสืบให้ศาลเห็น

ว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน	 แต่เป็นการอำพรางการจัดหางานให้ไปทำงานต่าง

ประเทศ	 สัญญากู้ที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องบางรายพบว่ามีการกรอกข้อความในเอกสารสัญญากู้ภายหลัง

เนื่องจากหมึกที่เขียนแตกต่างกัน	เป็นต้น		

 3.3.5 การบังคับคดี 

	 เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้	 เจ้าหนี้จะขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัด

ทรัพย์ของลูกหนี้	 โดยศาลจะส่งหมายบังคับคดีมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อรอให้เจ้าหนี้มาตั้งเรื่องยึด

หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้	 ลูกหนี้ที่ไม่ไปศาลและแพ้คดีเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การจะรู้ตัวเมื่อมี

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว	 ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	 เจ้าหนี้จะเข้าสู้ราคาและหากเห็น

ว่าตั้งอยู่ในทำเลที่ดี	 เจ้าหนี้จะเป็นผู้ซื้อไว้เองโดยส่วนมากแล้วจะเข้าซื้อทรัพย์ในการขายทอดตลาดของ

เจ้าพนักงานบังคับคดีในนัดที่	 3	 หรือ	 4	 เพราะราคาจะต่ำมาก	 (50	 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินโดย	 

เจ้าพนักงาน)	 หากลูกหนี้มาติดต่อขอซื้อคืนภายหลังเจ้าหนี้ก็จะขายให้ในราคาที่สูงหรือให้ลูกหนี้อยู่

อาศัยต่อไปโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	3	-	5	ต่อเดือน	
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บทที่ 4 วิเคราะห์สภาพปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ 
 

 

	 การลงทะเบียนหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐบาล	มีข้อมูลว่ามีลูกหนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	

มาลงทะเบียน	30,337	ราย	มูลหนี้รวมเป็นเงิน	2,649,159,405	บาท19	จากการตรวจสอบข้อมูลการลง

ทะเบียนพบรายชื่อเจ้าหนี้รายนาง	 ก.	 มีข้อมูลว่ามีลูกหนี้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบจำนวน	 57	 ราย	

รวมเป็นเงิน	8,015,703	บาท	ผลการเจรจายุติเรื่อง	18	ราย	สำเร็จ	2	ราย	ไม่สำเร็จ	6	ราย	ไม่ทราบผล

การเจรจา	31	ราย	มีข้อมูลว่ามารดาของนาง	ก.	เป็นเจ้าหนี้	1	ราย	จำนวน	200,000	บาท	การเจรจา

ประนอมหนี้ไม่สำเร็จ	 ส่วน	 นาย	 ข.เป็นเจ้าหนี้	 1	 ราย	 จำนวน	 200,000	 บาท	 ไม่ทราบผลการเจรจา	

นอกจากนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลยังพบว่าเครือญาติของนาง	ก.เป็นเจ้าหนี้ที่มีลูกหนี้มาลงทะเบียน	14	ราย	

เป็นเงิน	 1,130,500	 บาท	 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าเจ้าหนี้ราย

นาง	 ก.	 ได้ฟ้องร้องทางแพ่งกับลูกหนี้จนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาและอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี

จำนวน	 495	 ราย	 จำนวนทุนทรัพย์	 106,854,601.53	 บาท	 และมีข้อมูลว่ามีคดีที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลและมีสัญญาที่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องอีกจำนวนหนึ่ง	 จะเห็นได้ว่าจำนวนลูกหนี้นอกระบบ

ราย	 นาง	 ก.	 ที่มาลงทะเบียนตามโครงการของรัฐบาลมีจำนวนน้อยมาก	 เมื่อเทียบกับจำนวนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจริง	และกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้รายนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร	

19ข้อมูลกรมบัญชีกลาง 
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	 การสำรวจข้อมูลเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่เป็นรายใหญ่ที่มีลูกหนี้ตั้งแต่	 50	 รายขึ้นไปในพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิ	 มีรายนาง	ก.	 เพียงรายเดียว	หากวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่กระทรวงยุติธรรม	 ได้รับเรื่อง

ร้องเรียน	 การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 สามารถจำแนกปัญหาที่

เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบได้	ดังนี้	

4.1 ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านกฎหมาย 
	 เจ้าหนี้อาศัยช่องทางและโอกาสที่ตนเองมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าชาวบ้าน	 ในการ

เป็นนายทุนจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ	 ด้วยวิธีการที่เอารัดเปรียบในการทำสัญญา	 โดยการให้

ลูกหนี้เซ็นชื่อในสัญญาเปล่า	 กรอกมูลหนี้สูงกว่าความเป็นจริง	 ให้มีญาติพี่น้องมาค้ำประกันและยึด

เอกสารสิทธิที่ดินเป็นหลักประกัน	และหักเงินที่โอนมาจากต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยและเงิน

ต้นในอัตราที่สูงจนแทบจะเป็นการชำระหนี้ดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียว	 โดยที่ชาวบ้านเหล่านี้ไม่มี

โอกาสได้รู้ถึงมูลหนี้หรือรายละเอียดของสัญญา	 จนกระทั่งเมื่อถูกฟ้องร้องด้วยมูลหนี้ที่สูงอย่างไม่เป็น

ธรรม	

 

4.2 ปัญหาความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรม 
	 ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเมื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วปรากฏว่าลักษณะ

งาน	 ค่าจ้าง	 ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้	 ลูกหนี้บางรายถูกทางการของประเทศมาเลเซีย	 ไต้หวัน	

จับกุมและส่งตัวกลับประเทศ	 ทำให้นายทุนไม่ได้รับชำระหนี้	 หรือบางรายทำงานและส่งเงินมาจากต่าง

ประเทศ	เจ้าหนี้ได้เบิกถอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายจนเกินจำนวนแล้ว	เมื่อเดินทางกลับมายังถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้	

และฟ้องคดีอีก	 ลูกหนี้บางรายถูกเจ้าหนี้แยกฟ้องทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกคนในหนี้รายเดียวกันโดยนำ

สัญญาเปล่าที่เซ็นชื่อไว้ให้ไปกรอกข้อความแล้วนำมาฟ้องทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น	

และเมื่อลูกหนี้และผู้ค้ำประกันแพ้คดี	 จนต้องถูกยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดก็ยิ่งทำให้ได้รับความ

เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย	ที่ทำกิน	

 

4.3 ปัญหาจากความไม่รู้กฎหมาย 
	 ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายในเรื่องการทำสัญญาโดยเกือบทุกรายได้ลงชื่อใน

เอกสารโดยไม่ได้อ่านและไม่ทราบความหมายของข้อความในเอกสาร	บางรายอ่านหนังสือไม่ออก	 และ

บางรายลงชื่อในกระดาษสัญญาเปล่าที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ	 นอกจากนี้ไม่ได้เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการ

กู้เงิน	การชำระเงิน	ทำให้เสียเปรียบเจ้าหนี้	เมื่อมีปัญหาทางคดีความไม่รู้ว่าจะไปหาหน่วยงานใดในส่วน

ภูมิภาคหรือส่วนกลางที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้	 จึงต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินและคดีความตาม

ลำพังจนถึงขั้นเพิกเฉยไม่ไปศาล	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้

ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน20 

 

  

 

20รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 81 (1) 
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4.4 ปัญหาในด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
	 แม้ว่าหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 จะให้สิทธิประชาชน

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	 สะดวก	 รวดเร็วและทั่วถึง21	 และในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับ

ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ22	 แต่ในความเป็นจริงชาวบ้านหรือลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง

เหล่านี้กลับไม่ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย		

	 เมื่อลูกหนี้ถูกฟ้องไม่มีศักยภาพหรือความสามารถในการจ้างทนายความเข้าให้ความช่วยเหลือ

หรือต่อสู้คดี	 บางรายไม่ได้ยื่นคำให้การ	 เป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดีทำให้โจทก์ชนะคดีโดยการ

พิจารณาคดีฝ่ายเดียว	

	 บางรายถูกหลอกให้เจรจาไกล่เกลี่ยและยินยอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความในลักษณะที่

เสียเปรียบและยากที่จะแก้ไข	 นอกจากนี้บางรายมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับหมายเรียก	 ทำให้ไม่ได้ไป

ต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือไม่เข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล	ซึ่งแยกได้ดังนี้	

 4.4.1 ประเภทที่รับหมายศาล 

	 (1)		 เดินทางไปที่ศาลตามที่ถูกฟ้อง	 แต่ไม่มีทนายต่อสู้คดี	 ส่วนมากจะถูกทนายความของ

นายทุนชักชวนให้ลงชื่อในเอกสารต่างๆโดยบอกว่าลงชื่อแล้วเรื่องจบไม่มีปัญหาแต่แท้จริงแล้วเป็น

สญัญาประนปีระนอมยอมความวา่เปน็หนีก้นัจรงิ	หลงัจากนัน้ศาลจะมคีำพพิากษาตามยอม	ทำใหช้าวบา้น

ต้องเป็นหนี้ตามคำพิพากษาในจำนวนเงินที่สูงและไม่มีโอกาสนำข้อเท็จจริงไปสู่การพิจารณาของศาล		

	 (2)	 เดินทางไปศาลตามที่ถูกฟ้องและต่อสู้คดี	 กลุ่มต่อสู้คดีนี้จะหาทนายความด้วยตนเอง	

ทนายความในท้องถิ่นที่ว่าความให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่วนมากจะแพ้คดีในศาล	 หากเป็นทนายความที่มีถิ่นที่

อยู่นอกจังหวัดชัยภูมิหรือกรุงเทพฯ	 ว่าความให้ส่วนมากจะชนะคดี	 และพบว่าคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไป

ยังศาลอุทธรณ์ภาค	3	ส่วนมาก	จำเลยจะชนะคดี	

	 (3)	 ไม่เดินทางไปศาล	 กลุ่มนี้เมื่อรับหมายศาลแล้ว	 ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร	 เก็บหมายศาลไว้โดย

ไม่ไปศาล	 ถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การเป็นเหตุให้นำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง	

  4.4.2 ประเภทที่ปิดหมาย 

	 กลุ่มนี้ลูกหนี้จะไม่อยู่ที่ภูมิลำเนาหรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด	 เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายศาล

จะปิดหมายไว้ที่หน้าบ้าน	กว่าที่ลูกหนี้จะรู้เรื่องถูกฟ้องก็ล่วงเลยระยะเวลายื่นคำให้การแล้ว		

 4.4.3 การบังคับคดี 

	 ตามที่กล่าวมาแล้วว่าจำเลยหรือลูกหนี้	 เป็นคนด้อยการศึกษา	 ขาดโอกาส	 ไม่ทราบถึงขั้นตอน

ของการบงัคบัคด	ี จงึถกูบงัคบัคดนีำทรพัยส์นิไปขายทอดตลาด	ทำใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นถกูยดึทรพัยส์นิ	

ไม่มีที่ทำกิน	ไม่มีที่อยู่อาศัย	

21รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (1) 
22รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (8) 
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4.5 ปัญหาด้านการอำนวยความยุติธรรม 
	 จากการร้องเรียนพบว่าชาวบ้านไม่ได้รับการบำบัดทุกข์หรืออำนวยความยุติธรรมในเบื้องต้น

อย่างมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งที่มีการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

และส่วนกลาง	 โดยแต่ละหน่วยจะเข้าไปตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของตน	

และเมื่อเห็นว่าคดีความเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	 จะไม่เข้าให้ความช่วยเหลือ	 โดย

ไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายและศักยภาพในการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม	

จนสุดท้ายศาลได้มีคำพิพากษาและอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดี	การช่วยเหลือให้ได้รับความยุติธรรม

อย่างแท้จริงจึงติดขัดด้วยเหตุผลของข้อกฎหมายหลายประการ	

 

4.6 ปัญหาด้านหน่วยงานอำนวยความยุติธรรม 
 4.6.1 ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญในลำดับแรกที่จะคุ้มครองป้องกันมิให้เกิด

เหตุ	 เช่น	กรมการจัดหางาน	มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดหางานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายมิให้มี

การเรียกค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	 รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทและนายหน้าจัดหางาน	

เป็นต้น	 ส่วนการติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ของนายทุน	กรณีมีการทำสัญญากู้ยืมในลักษณะอำพราง

มูลหนี้ที่แท้จริง	 การฟ้องร้องและบังคับคดีกับลูกหนี้จำนวนมากโดยเจ้าหนี้รายเดียว	 รวมทั้งการตรวจ

สอบทรัพย์สินและรายได้จากการให้กู้ยืมเงินกับลูกหนี้	 เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล	และบังคับใช้

กฎหมายหลายหน่วยงาน	 ซึ่งแต่ละหน่วยมีลักษณะต่างหน่วยต่างทำ	 แยกส่วนกันทำงานตามบทบาท

อำนาจหน้าที่ของตน	ขาดการบูรณาการร่วมกันทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ	

 4.6.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะแล้วเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

	 การรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาปัญหาดังกล่าวไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะแล้วเสร็จ	 ณ	

จุดเดียว	 (One	 Stop	 Service)	 ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีหนังสือร้องเรียน

ไปยังหลายหน่วยงาน	 เช่น	 สำนักนายกรัฐมนตรี	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 ซึ่งบางหน่วยงานมีหน้าที่เพียงการประสานงานให้มีการตรวจสอบ	 และบางหน่วยงานทำการ

ตรวจสอบในกรอบอำนาจของตนเท่านั้น	 ไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามารับผิดชอบและสามารถบูรณาการ

หน่วยงานต่างๆ	เข้ามาประสานงานแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างเบ็ดเสร็จและทันท่วงที		

 

4.7 ปัญหาด้านสังคม 
	 ชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 รับจ้าง	 มีรายได้น้อย	บางรายไม่ได้

ประกอบอาชีพ	 รายได้จากการประกอบอาชีพในประเทศไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือน	 เมื่อได้

รับการชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศโดยอ้างว่ารายได้ดีจึงตกลงเดินทางไปโดยหวังว่าจะได้มีเงินไว้

เลี้ยงชีพสำหรับตนเองและครอบครัว	 อีกประการหนึ่งการด้อยโอกาสทางการศึกษา	 การขาดโอกาสใน

การเข้าถึงแหล่งทุน	 จึงจำทนต้องเดินทางไปทำงานทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยง	 เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากและ
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เข้าสู่วงจรของหนี้นอกระบบ	 นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก	 มีบางรายที่ผู้ที่

เดินทางไปทำงานเป็นสามีโดยใช้หลักทรัพย์ของภริยาค้ำประกัน	 เมื่อเดินทางกลับมาปรากฏว่ามีหนี้สิน

ค้างชำระ	 สามีได้ทิ้งร้างเลิกกับภริยาซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน	 ทำให้ภริยาต้องรับภาระหนี้ที่ก่อขึ้นแต่เพียง	 

ผู้เดียว	และบางรายสามีเสียชีวิตหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว	ภริยาและลูกต้องแบกรับภาระหนี้สิน	

 

4.8 ปัญหาด้านการเข้าถึงระบบสินเชื่อสถาบันการเงิน 
	 เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 และเป็นปัญหาพื้นฐานของหนี้นอก

ระบบซึ่งลูกหนี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินในการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปทำงานต่างประเทศ	 และเมื่อลูกหนี้เหล่านี้ถูกฟ้องร้องบังคับคดีก็ไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อ

ทรัพย์จากการขายทอดตลาด	 ดังนั้นหากพบว่าที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดแปลงใดมีมูลค่าสูงกว่ามูลหนี้	

เจ้าหนี้จะเข้าประมูลแข่งแล้วนำเอาทรัพย์สินที่ประมูลได้ไปขายให้กับลูกหนี้เพื่อเอากำไรหรือให้ลูกหนี้

ซื้อคืนโดยวิธีผ่อนส่งและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	3	-	5	บาท	ต่อเดือน	
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บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 

5.1 สรุป : ปัญหาหนี้นอกระบบกับความเป็นธรรมในสังคม 
	 การกู้ยืมเงินนอกระบบ	 มีลักษณะการกู้ยืมเงินจากแหล่งกู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและ

ความต้องการของฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้	 ระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงต่างๆ	 จึงขึ้นอยู่กับความพอใจ

ของเจ้าหนี้ผู้ให้กู้เป็นหลัก	เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าของที่ดิน	เจ้าของธุรกิจ	เป็นผู้มีฐานะ

ทางสังคม	ดังนั้นเพื่อเป็นการรับประกันความเสี่ยงจากการปล่อยกู้	 เจ้าหนี้จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูง

กว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	 (ร้อยละสิบห้าบาทต่อปี)	 และเรียกร้องหลักประกันที่เห็นว่าเหมาะสมและ

คุ้มค่าเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ชำระหนี้		

	 การกู้ยืมเงินนอกระบบนับเป็นเรื่องปกติของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตราบใดที่มีความ	 

พอเหมาะพอสมในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย	 ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้	 และความพอใจของทั้ง

สองฝ่าย	 แต่ถ้าหากในการกู้ยืมเงินนั้นเกิดจากกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 การหลอกลวง	 การ

ฉ้อโกง	 การเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 ถือว่าเป็นอาชญากรรมและเป็นความบกพร่องของ

สังคมและภาครัฐที่ไม่สามารถดูแลได้	 อย่างเช่นกรณีปัญหานี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ	 ตามที่ได้กล่าวมา

ในบทที่	 4	 ซึ่งมีความซับซ้อนของปัญหาทั้งในเรื่องของการอำพรางจัดหาแรงงานไปต่างประเทศ	 และ

การกู้ยืมเงินนอกระบบโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน	 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง

เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	 สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาครัฐในการคุ้มครองประชาชน	 

ผู้ที่ยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม	
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	 พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย	 นายทุนอาศัยความได้เปรียบทางด้าน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ตนเองมีสิทธิโดยชอบธรรมในการบังคับคดีกับลูกหนี้	 จาก

ปัญหาดังกล่าวหากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล	 แก้ไข	 ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่แรกปัญหาคง

ไม่ลุกลามและรุนแรงเหมือนเช่นปัจจุบัน	 แต่อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกระทรวงยุติธรรม	 ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 รวมทั้ง

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ	ทั้งนี้เพื่อเป็นการ	 “นำความเป็นธรรมคืน

สู่ประชาชน”		

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
	 จากกรณีศึกษาถือเป็นบทเรียนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างผู้มีฐานะทาง

สังคม	 เศรษฐกิจและมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยความได้เปรียบดังกล่าวกับกลุ่มประชาชน

ในชนบทที่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำขาดความรู้และอำนาจต่อรองทำให้ต้องเป็นผู้ที่รับชะตากรรมที่

เกดิขึน้	 ปญัหาของคนในชนบททีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบอยา่งไมเ่ปน็ธรรมนบัไดว้า่เปน็ปญัหาความเหลือ่มลำ้	 

ทางสังคมที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น	 หลายรายครอบครัวและวิถีชุมชนแตกสลายเกิดปัญหาสังคมตามมา

อย่างมากมาย	 บทสรุปกรณีนี้ไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะการปราบปรามเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบแต่เพียง

ด้านเดียว	การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนควรเน้นการแก้ปัญหาทุกมิติด้วยการสร้างความคิด	ความรู้	 ความเข้าใจ

ให้ประชาชนเหล่านั้นได้รู้เท่าทันต่อกลโกงในรูปแบบต่างๆ	 เป็นการเน้นพัฒนาศักยภาพทาง	 “ปัญญา”	

ไม่ให้เข้ามาสู่วงจรของความทุกข์ความยากจนซ้ำอีก	 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นนอกจากภาครัฐจะต้องเข้าไป

ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้ว	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาสังคมและองค์กรช่วยเหลือทาง

กฎหมายอื่นๆ	 จะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ผู้เขียนละเว้นที่จะไม่สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	 แต่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอ

แนวทางสำหรับเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม	ดังนี้	

 5.2.1 ด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชน 

	 	 การพัฒนา	 “ศักยภาพของประชาชน”	 ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาประชาชน	 

ผู้ด้อยโอกาส	 กระบวนการต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีพด้วยวิถีพอเพียง	

ขณะเดียวกันรัฐต้องช่วยเหลือและส่งเสริมปัจจัยด้านการผลิตและการเกษตรเพื่อปลูกฝังให้ประชาชน

รักท้องถิ่นและสามารถดำรงชีพได้โดยไม่ต้องดิ้นรนไปหางานทำต่างประเทศ	 การเข้าถึงสินเชื่อของ

ระบบสถาบันการเงินอย่างทั่วถึง	 ให้เรียนรู้ความเสี่ยงในการเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ	 มีความรู้ความ

เข้าใจกฎหมาย	 การทำสัญญารูปแบบต่างๆ	 ผลกระทบจากการลงชื่อในสัญญาเปล่าหรือไม่ได้อ่าน	 

ตรวจทานสัญญาก่อนลงชื่อ	 ให้รู้จักเรียนรู้และเข้าใจได้ว่าเมื่อมีปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้น

จะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด	
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 5.2.2  ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

	 	 ภาพของกระบวนการยุติธรรมในอดีตเป็นกระบวนการของรัฐโดยเฉพาะจึงเป็นเหตุสำคัญ

ที่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน	 ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จ

ของกระบวนการยุติธรรม23	โดยสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการส่งเสริมสนับสนุน	เช่น	การมี

ส่วนร่วมในการรวมกลุ่มกันเป็นอาสาสมัคร	 การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยหรือให้เบาะแสในการป้องกัน

อาชญากรรม	 การให้การเป็นพยาน	 นอกจากนี้อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกระบวนการยุติธรรม

โดยตรง	 เช่น	 การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท	 เป็นต้น	 ที่สำคัญที่สุดต้องทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมี

ความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมยืนอยู่ข้างประชาชนทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ	 และต้องส่งเสริมให้

ชุมชนทำกิจกรรมผ่านกระบวนการในการรวมกลุ่มกัน	การวิเคราะห์และการวินิจฉัยปัญหาร่วมกัน	และ

ตัดสินใจทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอันจะทำให้เกิดพลังและมีอำนาจต่อรองสูง	

 5.2.3 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำกับดูแลตามกรอบอำนาจโดยเคร่งครัดและกรณีที่มีการละเมิด

ต่อกฎหมายจะต้องดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้		

  (1) มาตรการด้านอาญา	 ควรมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับเจ้าหนี้	

ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	 พ.ศ.2475	 ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและการยุติธรรม

กรณีมีการนำสัญญาเปล่าไปกรอกข้อความ	 หรือความผิดฐานเบิกความเท็จนำสืบหรือแสดงพยาน	 

หลักฐานอันเป็นเท็จ	 เป็นต้น	 หากพบว่าความผิดทางอาญาดังกล่าวมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษ	 ควรให้กรมสอบสวนคดี

พิเศษเข้าทำการสอบสวนดำเนินคดี	

  (2) มาตรการด้านภาษี กรณีบุคคลธรรมดานำเงินของตนหรือหาเงินจากที่อื่นโดยการ

กู้ยืม	 มาให้บุคคลอื่นกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่	 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	 รวมทั้งเงินได้ที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย	 ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ	 ที่ได้จากการให้กู้ยืม	 หรือจาก

สิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด		

	 	 	 1)	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	

40(4)(ก)	ซึ่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีใดๆ	(ระหว่างวันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม)	ผู้มีเงินได้มีหน้าที่

ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด	ตอนครึ่งปีต้องนำเงินได้ที่ได้รับตั้ง

แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน	 ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี(ภ.ง.ด.94)	

และนำเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม	 ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม

ถึงมีนาคมของปีถัดไป	(ภ.ง.ด.90)	

	 	 	 อนึ่ง	ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น	ถ้าสามีและภริยาอยู่ร่วมกันตลอด

ปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว	 ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี	 และให้สามีมีหน้าที่และ

ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี	 

23กระบวนการยุติธรรม ทางอาญาไทย : ฉบับประชาชน, กันยายน 2552 หน้า 125-126 
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	 	 	 ถ้าภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 40(1)	 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว	 ไม่ว่าจะมีเงิน

ได้พึงประเมินอื่นด้วยหรือไม่	 ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนที่เป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา	40(1)	ได้แก่	 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	ค่าจ้าง	

เบี้ยเลี้ยง	โบนัส	

	 	 	 2)	 หากเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยประกอบการเป็นอาชีพเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย	

การให้กู้ยืมดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์	 อยู่ในบังคับต้อง

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา	 91/2(5)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง	 

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ	โดยต้องนำรายรับจากดอกเบี้ยดังกล่าวที่ได้รับใน

แต่ละเดือนภาษีไปคำนวณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ	 3.3	 และยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ธุรกิจเฉพาะเป็นรายเดือนภาษี	

	 	 	 3)		 หากมีการทำสัญญากู้ยืมเงิน	 สัญญาดังกล่าวต้องเสียอากรแสตมป์ตาม

ลักษณะแห่งตราสาร	 5.แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์	 โดยวิธีการปิดแสตมป์ทับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน	

หรือชำระอากรเป็นตัวเงิน	โดยทุกจำนวนเงิน	2,000	บาท	หรือเศษของเงิน	2,000	บาท	แห่งยอดเงินที่

กู้ยืม	ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้	เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน	10,000	บาท	ให้เสีย	10,000	บาท	

  (3) มาตรการด้านฟอกเงิน ควรรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการหากพบว่าเจ้าหนี้มี

พฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานตาม	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.2542		

 5.2.4 ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

	 	 (1)	 ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากประชาชนในท้องถิ่นจะขาดความรู้ความเข้าใจด้าน

กฎหมายแล้วยังขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	การรับหมายเรียกแล้วทิ้ง

ไม่ไปศาล	 การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ	 การขาดนัดยื่นคำให้การ	 เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางกฎหมายช่วยเผยแพร่ความรู้	 และภาครัฐ

ควรส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี		

	 	 (2)	 การรวมตัวต่อสู้คดีเป็นกลุ่มโดยลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายต่างเป็นพยานให้กันเพื่อ

นำสืบให้ศาลได้เห็นพฤติการณ์ในภาพรวม	 รัฐควรจัดหาทนายความหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายโดยให้

กองทุนยุติธรรม	 เข้าช่วยเหลือสนับสนุนทนายความที่ปรึกษาด้วยกฎหมายในการต่อสู้คดีและในการให้

คำปรึกษาทางคดี		

 5.2.5 ด้านการอำนวยความยุติธรรม 

	 	 (1)	 หน่วยงานด้านการอำนวยความยุติธรรม	

	 	 	 ปญัหาความเดอืดรอ้นของลกูหนีท้ีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม	มขีอ้เทจ็จรงิ	 ทีเ่กีย่วเนือ่ง	 

ทั้งทางแพ่งและอาญา	 หรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญา	 และการช่วยเหลือเยียวยา	 ดังนั้นการให้ความช่วย

เหลือจึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วย	 ทั้งภาครัฐ	 เช่น	 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 (กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กรมบังคับคดี	กองทุนยุติธรรม)	สำนักงานอัยการสูงสุด	สำนักงานตำรวจแห่ง

ชาติ	 เป็นต้น	 และองค์กรภาคเอกชน	 เช่น	 องค์กรทนายความ	 ซึ่งในแต่ละหน่วยอาจมีลักษณะการ

ปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน	 หรือแยกส่วนกัน	 อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าจะต้องขอความช่วยเหลือ
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จากหน่วยงานใด	 ซึ่งในกระบวนการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในบทบาทหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม	

จะต้องดำเนินการอย่างเบ็ดเสร็จ	 รวดเร็ว	 และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ดังนั้นหน่วยงานที่ให้ความช่วย

เหลือจะต้องมีบุคลากรและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เรียกบุคคลที่

เกี่ยวข้องมาชี้แจงและให้ถ้อยคำ	 เรียกเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการ	 สถาบันการเงิน	 หรือ

บุคคลภายนอกได้	 มีลักษณะเป็นหน่วยงานกลางที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้คล่องตัวและ

รับผิดชอบด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แล้วเสร็จ	ณ	จุดเดียว	(One	Stop	Service)		

	 	 (2)	 บทบาทสำนักงานยุติธรรมจังหวัด	

	 	 	 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด	 ควรจะมีบทบาทเป็นผู้แทนกระทรวงในการบริหารงาน

ยุติธรรมระดับจังหวัด	 เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่	 สามารถรับข้อมูลข่าวสาร	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	 จะต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน	 การแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	

มิให้ปัญหาต้องลุกลามจนยากจะเยียวยา	 และต้องมีศักยภาพในการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว	และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสำนึกในการเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง	

 5.2.6 หน่วยงานสนับสนุน 

	 	 (1)	 กระทรวงการคลัง	

	 	 	 กระทรวงการคลังควรจะมีบทบาทในการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ด้านสินเชื่อให้กับบุคคลที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิได้รับ	 

สินเชื่อตามควรแก่กรณีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการเยียวยาให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้	

	 	 (2)	 องค์กรภาคเอกชน	

	 	 	 การช่วยเหลือและให้ความรู้กับประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่หลายหน่วยงานจะต้อง

ร่วมมือช่วยกันเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องทางแพ่งซึ่งหน่วยงานภาครัฐอาจมีข้อจำกัดเรื่องอำนาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย	 ดังนั้นองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย	 เช่น	

องค์กรทนายความ	 คณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา	 ควรจะมีบทบาทช่วยเสริมสร้างความรู้และให้

ความช่วยเหลือคู่ขนานกับภาครัฐด้วย	

	 	 (3)	 ด้านสื่อสารมวลชน	

	 	 	 สื่อสารมวลชนควรจะมีบทบาทในการตีแผ่ความไม่ถูกต้องชอบธรรม	 การละเมิดต่อ

กฎหมายที่ส่งผลกระทบในวงกว้างสู่สาธารณชน	เพื่อให้สังคมได้รับรู้และช่วยกดดันอีกทางหนึ่ง	

	 กล่าวโดยสรุป	 ภาพรวมของปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชัยภูมิ	 เกิดกับประชาชนที่อยู่ในภาค

เกษตร	 มีที่ดินทำกินแต่ได้ละทิ้งภาคเกษตรไปทำงานต่างประเทศ	 โดยคาดหวังว่าจะได้ค่าตอบแทนที่	 

คุม้คา่พอเลีย้งชพีเหลอืเกบ็ออม	จนถกูนายทนุหลอกลวงเอารดัเอาเปรยีบ	ละเมดิตอ่กฎหมาย	เมือ่คดเีขา้สู่

กระบวนการยุติธรรม	 ก็ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้ได้รับความ

เดือดร้อนเหล่านี้ถือว่าเป็นเหยื่อจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมอย่างไม่เป็นธรรมและองค์กร

ภาครัฐมีความอ่อนแอในการปกป้องดูแลสังคม	 การดูแลป้องกันต้องเสริมสร้าง	 “ศักยภาพ”	 ของ

ประชาชนในทุกด้าน	 และเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องบูรณาการร่วมมือกันเพื่อป้องกัน	 แก้ไข

ปัญหาอย่างจริงจัง	เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับสังคม	
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สรุปผลงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 
ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

มาตรการเชิงรุกในด้านโครงการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากร 
	 จากแผนงานในปี	2555	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมที่	5	/	2555	ลงวันที่	5	สิงหาคม	2555	คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ดำเนินการมาครบงบประมาณปี	2555		

 

1. มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่าย  
อินเตอร์เน็ต (DSI MAP) 
	 โครงการที่นำระบบแผนที่แม่ข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ใช้

ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐและทำลายทรัพยากรป่าไม้	 โดยแผนที่ดังกล่าวจะแสดง

ขอบเขตของที่สงวนหวงห้าม	 เช่น	ป่าสงวนแห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติ	 เขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	 (สปก.)	 และฐานข้อมูลอื่นๆ	 ซึ่งหากข้าราชการทั่วไปและประชาชนมีความรู้และมีเครื่อง

มือใช้ในการตรวจสอบแล้ว	 ก็จะถือได้ว่าเป็นการสร้างหน่วยเฝ้าระวังในพื้นที่	 และแจ้งเบาะแสให้กับ	 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อให้มาดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกได้อย่างทันท่วงที	 ซึ่งได้

ดำเนินโครงการดังนี้มีข้อสรุปผลการดำเนินการดังต่อไปนี้	

 1.1 จังหวัดเชียงใหม่  

	 	 จัดโครงการระหว่างวันที่	 30	 -	 31	 กรกฎาคม	 2555	 ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงาน

ต่างๆ	 รวมทั้งสิ้นจำนวน	 54	 คน	 ประกอบไปด้วย	 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่,	 สำนักงานยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม่,	 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 1,	 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 16	 กรมอุทยานแห่ง

ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,	 เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	 และกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบ

ประมาณทั้งสิ้น	210,026	บาท	(สองแสนหนึ่งหมื่นยี่สิบหกบาทถ้วน)	

 1.2 จังหวัดเพชรบุรี  

	 	 จัดโครงการระหว่างวันที่	 6	 -	 7	 สิงหาคม2555	 ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ	

รวมทั้งสิ้นจำนวน	 46	 คน	 ประกอบไปด้วย	 เจ้าหน้าที่ตำรวจ,	 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี,		 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ,	 สำนักงานคุมประพฤติ ,	 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 10,		 

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดเพชรบุรี	 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	 147,718	 บาท	 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน

เจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)	
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 1.3  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

	 	 จัดโครงการระหว่างวันที่	20-	21	สิงหาคม	2555	(2	รุ่นๆ	ละ	1	วัน)	ผู้เข้ารับการอบรมมา

จากหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้งสิ้นจำนวน	 85	 คน	 ประกอบไปด้วย	 กองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ,	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	

57,400	บาท(ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

 1.4  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

	 	 จัดโครงการระหว่างวันที่	4	-	5	กันยายน	2555	ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ	

รวมทั้งสิ้นจำนวน	 40	 คน	 ประกอบไปด้วย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สุราษฎร์ธานี,	 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 18,	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร

ธานี,	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร,	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช,	 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร,	 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร,	 องค์กรชุมชน	

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้	 และ	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ภาคใต้	 (ศปต.)	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ใช้

งบประมาณทั้งสิ้น	102,303	บาท	(หนึ่งแสนสองพันสามร้อยสามบาทถ้วน)	

 1.5  จังหวัดภูเก็ต  

	 	 จัดโครงการระหว่างวันที่	 6-	 7	 กันยายน	 2555	 ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ	

รวมทั้งสิ้นจำนวน	 37	 คน	 ประกอบไปด้วย	 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,	 ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่,	 ตำรวจ

ภูธรจังหวัดพังงา,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่,	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ภูเก็ต,	 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	 23,	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต,	

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า,	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดพังงา	และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดภูเก็ต	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	172,406	บาท	(หนึ่งแสน

เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน)	 	

 1.6 จังหวัดราชบุรี  

	 	 จัดโครงการระหว่างวันที่	 10	 -	 12	 กันยายน	 2555	 ผู้เข้ารับการอบรมมาจากสำนักคดี

คุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และกรมทหารช่างรวมทั้งสิ้นจำนวน	 82	 คน	

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	386,310	บาท(สามแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)	

	 	 รวมยอดงบประมาณที่ใช้จัดโครงการอบรม	 1,076,163	 บาท	 (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพัน

หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)	
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2. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
	 ทางคณะทำงานฯ	 ได้ทำแบบประเมินด้านวัตถุประสงค์ของโครงการและ	 ความพึงพอใจต่อการ

ดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว	ผลสรุปของโครงการมีดังต่อไปนี้	

	 2.1		 วัตถุประสงค์ของโครงการ	โดยเฉลี่ยมีระดับความเห็นด้วยมาก	

	 2.2		 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการฝึกอบรม	โดยเฉลี่ยมีระดับความเห็นด้วยมาก	

	 2.3		 ความพึงพอใจต่อวิทยากร	โดยเฉลี่ยมีระดับความเห็นด้วยมาก	

	 2.4		 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	มีดังต่อไปนี้	

	 	 2.4.1	 หากมีการพัฒนาโปรแกรมที่สูงขึ้นควรมีการจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

หน่วยต่างๆ	

	 	 2.4.2	 ควรให้มีการใส่ชื่อของค่าพิกัดและโชว์ในแผนที่ด้วย	 กรณีมีหลายชื่อจะได้ชัดเจน	

และน่าจะ	save	เก็บไว้ได้		

	 	 2.4.3	 อยากให้เพิ่มชั้นข้อมูล	 เช่น	ที่ราชพัสดุ,	 เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,	 เขตป่าไม้ถาวร	ฯลฯ	

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	

	 	 2.4.4	 ควรจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปด้วย	 และมีการสร้างเครือข่าย

ประชาชนรักษาแผ่นดินขึ้น	

	 	 2.4.5	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสัมมนาอบรมโครงการดังกล่าวคือ	 อุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเข้าโปรแกรม	DSI	MAP	เช่น	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	อุปกรณ์แท็ปเล็ท	อุปกรณ์	GPS	ไม่เพียงพอต่อผู้

เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนมาก	จึงทำให้เข้าถึงการใช้โปรแกรม	DSI	MAP	ได้อย่างไม่ทั่วถึง	

	 	 2.4.6	 จากข้อเสนอเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่ผ่านมาทั้งหมดได้ดำเนินการปรับปรุงในระบบ	

DSI	MAP	แล้ว	 โดยทำการติดตั้งระบบที่สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	 เรียกใช้ข้อมูลที่

ถูกต้องผ่าน	 http://203.151.201.129	 ซึ่งเป็นระบบ	 intranet	 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และอยู่

ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือที่สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ต่อ	
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ภาพกิจกรรม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพกิจกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพกิจกรรม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาพกิจกรรม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพกิจกรรม 
จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพกิจกรรม 
จังหวัดราชบุรี 
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 ๑๐๕ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติที่ดินในประเทศไทยและหลักแนวคิดในการตรวจสอบ 

หนาสี 41 
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ประวัติที่ดินในประเทศไทยและหลักแนวคิดในการตรวจสอบ 
	 ประวัติศาสตร์ในเรื่องที่ดินของประเทศไทยได้เกิดขึ้นมายาวนานเป็นร้อยปี	 เดิมพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยโดยมีการสมญานามพระองค์ท่านว่า	 “พระเจ้าแผ่นดิน”	 ต่อมา

พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาที่จะให้ราษฎรในประเทศได้มีโอกาสครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน	

จึงได้ออกกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแจ้งสิทธิกับรัฐ	 แต่ความชัดเจนในเรื่องของ

กฎหมายนั้นก็ยังมีประเด็นที่จะต้องปรับแก้กันอยู่เสมอเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคมการเมือง	 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และต่อไปนี้คือเรื่องราวประวัติของที่ดินในประเทศไทยที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนที่จะ

วิเคราะห์เรื่องนี้	

	 ปี	 2497	 จุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของกฎหมายที่ดินมีความชัดเจนขึ้นเมื่อมีการตราประมวล

กฎหมายที่ดินขึ้นในวันที่	 1	 ธันวาคม	 2497	 โดยรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ครอบครองและทำ

ประโยชน์	 ในที่ดินได้มาแจ้งการครอบครองภายใน	180	วัน	นับแต่วันที่	1	ธันวาคม	2497	(วันที่มีการ

ตราประมวลกฎหมายที่ดิน)	ผู้ที่มาแจ้งการครอบครองก็จะได้รับเอกสารฉบับหนึ่งเรียกว่า	“ส.ค.1”	ในปี

ดังกล่าวรัฐยังออกกฎกระทรวงฉบับที่	 5	 สาระสำคัญคือการห้ามออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขา	

และที่สงวนหวงห้ามต่างๆ		

	 ปี	 2504	 รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดพื้นที่ป่าไม้แห่งชาติขึ้น	 แต่การประกาศครั้งนี้ยังมี

การตีความที่แตกต่างกันของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยกรมป่าไม้เห็นว่าแนวเขตดังกล่าวคือแนวเขตป่าไม้

ถาวรที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิตามมาตรา	 58	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 แต่กรมที่ดินมีความเห็นที่

แตกต่างว่าแนวเขตดังกล่าวยังไม่ใช่แนวเขตป่าไม้ถาวร	 โดยป่าไม้ถาวรจะต้องมีการสำรวจและจำแนก

ก่อน	 ในปีเดียวกันมีการออก	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.2504	 แต่การประกาศเขตอุทยาน

แห่งชาติจะต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยรัฐเน้นในเรื่องของการเป็นแหล่งพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์	ฉะนั้นการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติในแต่ละแห่งจึงไม่พร้อมกัน		

	 ปี	 2507	 มีการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.2507	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์

พื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้	 ซึ่งการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติจำเป็นที่จะต้องสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะมี

การประกาศ	ฉะนั้นเขตป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทยจึงมีการประกาศไม่พร้อมกัน	

	 ปี	 2518	 มีการตราพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.2518	 เพื่อที่รัฐจะได้นำเอา

ที่ดินของรัฐที่เหมาะสมไปจัดสรรให้ประชาชนได้ทำประโยชน์	 โดยจะต้องมีการกำหนดพื้นที่ก่อนที่จะ

ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(สปก.)		

	 ปี	 2519	 -	2520	รัฐมีโครงการเดินสำรวจออก	น.ส.3	ก.	ทั่วทั้งประเทศไทย	 โดยผู้ที่มีสิทธิที่จะ

ออก	น.ส.3	ก.	ได้	จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้	

	 ช่องทางที่	1	ผู้ที่มีหลักฐานที่ดินเดิม	ไม่ว่าจะเป็น	ส.ค.1	,	ใบจอง	,	ใบเหยียบย่ำ	,	ตราจอง	หรือ

เอกสารที่ดินเดิมที่รัฐเคยให้สิทธิ	 จะต้องนำมายื่นเพื่อออก	 น.ส.3	 ก.	 หลังจากออก	 น.ส.3	 ก.แล้ว	

สามารถขายได้เลย	
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	 ช่องทางที่	 2	 ผู้ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม	 แต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนปี	 2497	

โดยในช่วงปีที่มีการเปิดโอกาสให้มาแจ้ง	 ส.ค.1	 นั้น	 บุคคลดังกล่าวมิได้แจ้งการครอบครองไว้	 หลังจาก

ออก	น.ส.3	ก.	แล้ว	ก็สามารถขายได้เลยเช่นกัน	

	 ช่องทางที่	3	ผู้ที่ทำประโยชน์หลังปี	2497	ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม	และเมื่อที่ดินไม่ได้

ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะออกเอกสารสิทธิแล้ว	ก็สามารถออก	น.ส.3	ก.	ได้	แต่รัฐจะสลักหลังห้ามโอน	

10	 ปี	 หรือ	 5	 ปี	 ตามเงื่อนไขของกฎหมาย	 เพื่อให้ผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ไปก่อนที่จะจำหน่ายให้

กับผู้อื่นต่อไป		

	 จากระยะเวลาตั้งแต่	 2497	 จนถึง	 2519	 เป็นเวลาประมาณ	 20	 ปี	 ประชาชนในประเทศเพิ่ม

จำนวนขึ้น	ย่อมที่จะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้น	หลายคนได้ทำประโยชน์มากกว่า	ส.ค.1	ประชาชน

ส่วนใหญ่เกรงว่าถ้าเอา	 ส.ค.1	 ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้	 น.ส.3	 ก.	 ที่มีเนื้อที่เท่ากับ	 ส.ค.1	 จึงได้

เลือกช่องทางที่	 3	 เพราะจะได้เนื้อที่มากกว่า	ส.ค.1	และในสมัยนั้นราคาที่ดินก็ยังไม่สูงมาก	ประชาชน

ไม่เดือดร้อนและก็ไม่คิดจะนำที่ดินไปขาย	จึงเห็นว่าการที่รัฐจะสลักหลังห้ามโอน	10	ปี	หรือ	5	ปี	ก็ไม่

กระทบกระเทือน	 จากการสำรวจพบว่าเจ้าของที่ดินที่มีหลักฐานที่ดินเดิมและเลือกช่องทางที่	 3	 โดยไม่

นำหลักฐานไปแสดงกับรัฐมีจำนวนมากถึง	70	เปอร์เซ็นต์		

	 ปี	2528	มีมติคณะรัฐมนตรี	ประกาศในเรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติว่า	ที่ดินที่มีความลาดชันเกิน	

35	 เปอร์เซ็นต์	 หรือประมาณ	 19	 องศา	 ให้ถือว่าเป็นพื้นที่ป่า	 ตาม	พ.ร.บ.ป่าไม้	 พ.ศ.2484	 และห้าม

ออกเอกสารสิทธิ	 เหตุผลเนื่องจากพื้นที่เขาหรือภูเขาในประเทศไทยหลายพื้นที่ไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ	หรือ	เขตสงวนหวงห้ามต่างๆ	จึงได้มีการนำเรื่องความลาดชันมาพิจารณาให้เป็นพื้นที่

ป่าที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิ		

	 ปี	2535	มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.2535	เพื่อคุ้มครองและรักษา

สัตว์ป่า	โดยมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน		

	 ปี	 2537	 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัฐได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่	 43	 (พ.ศ.2537)	

โดยสาระสำคัญคือการอนุญาตให้ออกเอกสารสิทธิบนที่เขาหรือภูเขา	 โดยผู้ที่จะสามารถออกได้จะต้อง

เป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 และเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เป็น

เกาะ	ผู้ที่จะขอเอกสารสิทธิจะต้องมีหลักฐานที่ดินเดิม	นอกนั้นก็จะเป็นการต้องห้ามออกเอกสารสิทธิใน

ที่สงวนหวงห้ามต่างๆ	 ตั้งแต่ปี	 2537	 เกิดการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว	ที่มีมูลค่าของที่ดินสูง	มีการนำหลักฐาน	ส.ค.1	ของที่ดินแปลงอื่นมาอ้างออกบนภูเขาและเขต

สงวนหวงห้ามฯ	 ต่างๆ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตจะนำข้อมูลที่ประชาชนไม่ได้นำหลักฐานมา

แสดงในปี	2519	ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนไม่มาตามแล้วเพราะได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว	มาอ้างออกในพื้นที่

เขาและที่สงวนหวงห้ามดังกล่าว	 เกิดความเสียหายกับรัฐอย่างกว้างขวาง	 ทำให้หน่วยงานราชการต่างๆ	

ต้องเข้ามาตรวจสอบและเป็นคดีความมากมายจนถึงปัจจุบัน	

	 ฉะนั้น	 ในการมองปัญหาที่ดินในประเทศไทยจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่าผู้ที่

เข้ามาในพื้นที่สงวนหวงห้ามนั้น	เข้ามาโดยชอบหรือไม่	และเหตุใดจึงมีช่องทางที่จะเข้ามาทุจริตได้	
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	 การเข้ายึดถือครอบครอง	บุกรุกที่ดินหรือแผ้วถาง	 ก่นสร้าง	 ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่า

ของรัฐที่มีแนวเขตสงวนหวงห้ามดังกล่าว	มีลักษณะการกระทำ	2	ประการ	คือ	

	 1.		 เป็นการบุกรุกมือเปล่า	ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน		

	 2.		 เป็นการบุกรุกด้วยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

ครอบคลุมพื้นที่สงวนหวงห้ามนั้นๆ		

	 หลักแนวคิดในการตรวจสอบคือ	 “ใครมาก่อนกัน รัฐมาก่อนหรือประชาชนมาก่อนเขตสงวน

นั้นๆ”  

	 การตรวจสอบโดยผ่านเครื่องมือนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น	 เป็นการตรวจสอบที่ประชาชน

ทั่วไปสามารถวิเคราะห์ได้โดยสอบถามประชาชนด้วยกันเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นว่า	พื้นที่ดังกล่าวผู้ที่เข้า

มายึดถือครอบครองนั้นเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร	 ซึ่งประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

ย่อมต้องรู้ประวัติศาสตร์ของที่ดินในพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย	รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใด	รู้ว่าที่แปลงใด

เป็นของรัฐ	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 หรือที่สงวนหวงห้ามอื่นๆ	 ถ้าประชาชนรู้ข้อมูลของภาครัฐบางส่วนก็จะ

สามารถตรวจสอบจากผู้สูงอายุที่รู้จักสภาพภูมิประเทศนั้นเป็นอย่างดี		

 

การตรวจสอบการบุกรุกแบบมือเปล่า 
 ขั้นตอนแรก นำเครื่องมือจับพิกัดทางดาวเทียม	 (GPS)	 ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือจับพิกัดดาวเทียม

โดยเฉพาะ	หรือ	อาจใช้อุปกรณ์โทรศัพท์	เช่น	สมาทโฟน	ไอโฟน	หรือโทรศัพท์ที่มีเครื่องมือจับพิกัดทาง

ดาวเทียม	ไอแพด	เป็นต้น	หรือหากไม่มีก็อาจใช้การกะจากสภาพภูมิประเทศ		

 ขั้นตอนที่สอง เข้าระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต	 DSI	MAP	 และนำค่าพิกัดที่จับได้มาใส่

ในระบบดังกล่าว	และกด	CHECK	ระบบจะประมวลผลให้ว่าอยู่ในพื้นที่สงวนหวงห้ามหรือไม่	ประเภท

ใด	ชื่อพื้นที่ที่สงวนหวงห้าม	และปี	พ.ศ.ของการประกาศเป็นพื้นที่สงวนดังกล่าว	หรือหากไม่มีเครื่องมือ

จับพิกัดทางดาวเทียม	ก็เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย	และเลือกเขตสงวนหวงห้ามที่ต้องการตรวจสอบ	หากมี

แนวเขตสงวนหวงห้ามที่ต้องการตรวจสอบอยู่ในพื้นที่นั้น	 ก็จะปรากฏขอบเขตขึ้นมาให้เห็น	 และให้

ตรวจสอบว่าพื้นที่เป้าหมายอยู่ในขอบเขตดังกล่าวหรือไม่		

 ขั้นตอนที่สาม	 ตามหลักแนวคิดว่า	 “ใครมาก่อนใคร	 รัฐหรือประชาชน”	 ให้เรานำปี	 พ.ศ.ของ

การประกาศเขตสงวนดังกล่าวเป็นตัวตั้ง	 และไปสอบถามจากผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงว่า	 เคยมี	 

ผู้ใดเข้ามาครอบครองและทำประโยชน์ก่อนปี	พ.ศ.ที่มีการประกาศเป็นเขตสงวนหรือไม่	อย่างไร	ซึ่งควร

จะซักถามประมาณ	 3	 คน	 เพื่อความแน่นอน	 หากพบว่าไม่เคยมีผู้ใดเข้ามาก่อนปี	 พ.ศ.ดังกล่าวเลย	 ก็

แสดงว่าในเบื้องต้นบุคคลเหล่านั้นน่าจะเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว	

 ขั้นตอนที่สี่ แจ้งหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว	ซึ่งจะปรากฏอยู่ในระบบ	DSI	MAP	หรือในแผ่น

ซีดีที่อยู่ในเอกสารคู่มือการตรวจสอบภาคประชาชน	 โดยจะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	 และควรแจ้งให้

ประชาสัมพันธ์จังหวัดท้องที่ทราบเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง	

รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง		
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		 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลเหล่านั้นได้เข้ามา

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	อย่างไร		

 

การตรวจสอบการบุกรุกแบบมีเอกสารสิทธิ 
	 ทำการตรวจสอบเหมือนกับการตรวจสอบการบุกรุกแบบมือเปล่า	 แต่สิ่งที่ผู้รับการอบรมควรจะ

รู้ก็คือมีเงื่อนไขใดที่ทำการออกเอกสารสิทธิได้ในพื้นที่สงวนหวงห้าม	 ทั้งนี้ยังคงใช้หลักการเดียวกันคือ	 

“ใครมาก่อนกัน	รัฐมาก่อนหรือประชาชนมาก่อนเขตสงวนนั้นๆ	“		

	 การประกาศเขตสงวนต่างๆ	 นั้น	 บางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดได้ใช้แนวเขตภูมิประเทศเป็น

หลัก	 ไม่ได้ลงไปตรวจสอบในรายละเอียดว่ามีผู้ใดทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ	จึงทำให้บางคนที่มีที่ดินที่มี

การแจ้งการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 (แจ้ง	 ส.ค.1)	 ในช่วงปี	 2497	 ถึง	 2498	 ก็ต้องถูกเขต

สงวนหวงห้ามครอบไปด้วย	 รัฐจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้แจ้งการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 (มี	

ส.ค.1)	นำเอาหลักฐานดังกล่าวมายื่นคำขอออกเอกสารสิทธิได้	ด้วยเหตุผลคือ	“ประชาชนทำประโยชน์

มาก่อนการประกาศเป็นเขตของรัฐ”	 แต่การตรวจสอบยังจะต้องยึดถือแนวคิดในเรื่องการทำประโยชน์

อยู่เช่นกัน	ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องรู้ว่า	ส.ค.1	เป็นหลักฐานแสดงการครอบครองและทำประโยชน์	จะ

ครอบครองอย่างเดียวไม่ได้	 จะต้องทำประโยชน์ด้วยจึงจะได้สิทธิ	 และเอกสารฉบับดังกล่าวเกิดขึ้น	 

ในชว่งระหวา่ง	1	ธนัวาคม	2497	ถงึวนัที	่1	มถินุายน	2498	ซึง่เปน็เวลาทีม่กัจะเกดิขึน้กอ่นการประกาศ

เป็นเขตสงวนหวงห้ามต่างๆ	ในประเทศไทย	ฉะนั้นเมื่อนำปี	พ.ศ.ที่ได้จากการตรวจสอบจาก	DSI	MAP	

มาแล้ว	 ก็จะต้องสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ว่าที่ดินบริเวณที่ต้องการตรวจสอบนั้น	 ก่อนปี....(ที่ระบุ

ไว้ใน	DSI	MAP)	 เคยมีคนเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณนั้นหรือไม่	 ถ้าไม่มีก็แสดงว่า	 ส.ค.1	 ฉบับที่

นำมาอ้างออกนั้นอาจเป็นหลักฐานของที่ดินแปลงอื่น	หรือ	ที่เรียกว่า	“ส.ค.1	บิน”	ผู้ตรวจสอบก็จะต้อง

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งต่อไป	 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง

ก็คือ	เขตสงวนหวงห้ามส่วนใหญ่จะมีอาณาเขตอยู่บนภูเขา	ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิ	โดยมี

กฎกระทรวงฉบับที่	5	(พ.ศ.2497)	กำหนดไว้	แสดงว่าตั้งแต่ปี	2497	จนถึงปี	2537	ไม่ว่าจะมีหลักฐาน	

ส.ค.1	 หรือไม่ก็ตาม	 ก็ห้ามออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว	 แต่ต่อมาในปี	 2537	 มีการแก้ไขกฎ

กระทรวงเป็น	 กฎกระทรวงฉบับที่	 43	 (พ.ศ.2537)	 ผ่อนผันให้ผู้ที่มีการแจ้งการครอบครองโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย	 (มี	 ส.ค.1)	 สามารถนำเอาหลักฐานดังกล่าวมาใช้ออกเอกสารสิทธิในที่สงวนหวงห้ามได้	

ซึ่งหลักการตรวจสอบในเรื่องการทำประโยชน์ก่อนปี	 2497	 นั้น	 ก็ใช้หลักการเดียวกันคือสอบถามจาก

คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ว่า	 บริเวณที่ต้องการตรวจสอบนั้นเคยมีใครมาทำประโยชน์ก่อนปีนั้นๆ	 (ปีที่

ประกาศเขตหวงห้ามที่ได้ตรวจจาก	 DSI	MAP)	 บ้าง	 หรือมีใครมาทำประโยชน์เมื่อ	 50	 ปีที่แล้วหรือไม่	

อย่างไร	

	 มีข้อพึงระวังกรณีเดียวคือ	พื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามนั้น	บางครั้งก็อาจเคยเป็น

เขตป่าคุ้มครอง	 มาก่อนที่จะเป็นที่สงวนหวงห้าม	 ซึ่ง	 พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า	 พ.ศ.2481	

ได้กำหนดเขตพื้นที่ไว้	 ภายหลังเมื่อมีการสำรวจเขตพื้นที่สงวนตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	
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พ.ศ.2507	 ,	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.2504	 และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 กฎหมายที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองและสงวนป่าก็เป็นอันยกเลิกไป	 ซึ่งบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจพบว่ามีประชาชนมา

อาศัยและทำประโยชน์ก่อนปี	 พ.ศ.ที่มีการประกาศเขตสงวนหวงห้าม	 แต่อาจเข้าครอบครองหลังการ

ประกาศเป็นเขตป่าคุ้มครองก็ได้	 ซึ่งการตรวจสอบเขตป่าคุ้มครองนั้นสามารถตรวจสอบได้จากกรม

พัฒนาที่ดิน		

	 ฉะนั้นการตรวจสอบวิเคราะห์ในเบื้องต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์แบบง่ายๆ	สำหรับประชาชนโดย

ทั่วไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบเพียงคร่าวๆ	 เท่านั้น	 หากแต่จะดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดจะต้อง

แจ้งหน่วยงานตรวจสอบหรือหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวในการพิสูจน์หาความจริงต่อไป	 เพื่อให้ได้

ความชัดเจนว่า	“ใครมาก่อนใคร ระหว่างรัฐและประชาชน” 
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 ๑๑๑ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

คูมือการใช 
แมขายแผนที่ผานอินเตอรเน็ต (DSI MAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 การใชงาน  DSI MAP เปนการใชงานบนพ้ืนฐาน Google 
map ที่ทุกคนสามารถใชงานไดอยางงายและสะดวกในการคนหาและ
เขาใจไดอยางทันที และนําไปใชประโยชนในการสืบสวนสอบสวนและ
ประชาชนสามารถนําไปใชในการเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนที่ปาไดเปนอยางดี
โดยผูใชงานทั่วไปสามารถเขาถึง และเรียกดูขอมูลดังกลาวผานโปรแกรม 
Web Browser ทั่วไป อาทิ Internet Explorer version9, Mozilla 
Firefox, Google Chrome ผูใชงานสามารถเรียกแสดงผลชั้นขอมูลตางๆ 
ที่มีอยู ในระบบไดอยางเปนอิสระ  ตอไปเราไปเรียนรูการใชงาน 
โปรแกรม DSI MAP กันเลยนะคะ 

 

 

 

เรื่องมีอยูวา..ที่ดินของฉันจะถูกยึด 

เจาหนาที่บอกวา..ที่ดินของฉันอยูใน
พ้ืนที่ปาสงวน..จะทําไงดทีานบัณฑิต 
 

ทานบัณฑิต..ชวยฉันดวย..           
ฉันมีเรื่องปรึกษาทานครับ 

คู่มือการใช้ 
แม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) 
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คูมือการใช 
แมขายแผนที่ผานอินเตอรเน็ต (DSI MAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 การใชงาน  DSI MAP เปนการใชงานบนพ้ืนฐาน Google 
map ที่ทุกคนสามารถใชงานไดอยางงายและสะดวกในการคนหาและ
เขาใจไดอยางทันที และนําไปใชประโยชนในการสืบสวนสอบสวนและ
ประชาชนสามารถนําไปใชในการเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนที่ปาไดเปนอยางดี
โดยผูใชงานทั่วไปสามารถเขาถึง และเรียกดูขอมูลดังกลาวผานโปรแกรม 
Web Browser ทั่วไป อาทิ Internet Explorer version9, Mozilla 
Firefox, Google Chrome ผูใชงานสามารถเรียกแสดงผลชั้นขอมูลตางๆ 
ที่มีอยู ในระบบไดอยางเปนอิสระ  ตอไปเราไปเรียนรูการใชงาน 
โปรแกรม DSI MAP กันเลยนะคะ 

 

 

 

เรื่องมีอยูวา..ที่ดินของฉันจะถูกยึด 

เจาหนาที่บอกวา..ที่ดินของฉันอยูใน
พ้ืนที่ปาสงวน..จะทําไงดทีานบัณฑิต 
 

ทานบัณฑิต..ชวยฉันดวย..           
ฉันมีเรื่องปรึกษาทานครับ 

 ๑๑๒ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใจเย็นๆ นะ เจ้าจุกเดี�ยวข้าจะช่วยเจ้า 
ข้ามีโปรแกรมอยู่หนึ�งโปรแกรมที�เรียกว่า  
DSI MAP เป็นโปรแกรมที�ช่วยตรวจสอบ 
เรื�องแนวเขตที�ดิน ใช้งานง่ายช่วยเจ้าได ้ตาม
ขา้มาข้าจะสอนใช้ 
 

เริ่มตนเราตองเขาเวปไซตกอนคือ 
http://dsi-map.go.thดังภาพ
จากนั้นเราก็มาเรียนรูปุมคําสั่งกัน 

หนาสี 42 

เริ่มต้นเราต้องเข้าเว็บไซต์ก่อนคือ 
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 ๑๑๓ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

คําอธิบายไอคอนคําสั่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายภาพเขา 

เลื่อนภาพ 

สรางพื้นที่ 

แกไขจุด เสนและพื้นที่ 

ภาพตอไป 

กลับมาแผนที่
ประเทศไทย 

ขยายภาพออก 
สรางจุด 

สรางเสน 

ลบจุด เสนและพื้นที่ แสดงขอมูลขาง 

ยอนกลับ 

น่าสนใจมากเลยครบั..ท่านบณัฑิตมนัมี
อะไรน่าสนใจกว่านี�ไหมครบั 

เล่ือนทางซาย 

เล่ือนขึ้นบน 

เล่ือนทางขวา 

เล่ือนลงลาง 

ขยายภาพใหใหญขึ้น 

ลดขนาดภาพใหเล็กลง 

สามารถเลือก
ขอบเขตที่

ตองการแสดงได 

ยังมีอีกหลายไอคอนที่นาสนใจและ
ชวยเจาจุกไดนะ..ลองดูตอสิ... 

หนาสี 43 
คำอธิบายไอคอนคำสั่ง  



ANNUAL REPORT 2012 

ANNUAL REPORT 2012 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

113

 ๑๑๔ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีสิ..ใกลถึงขั้นตอนท่ีสาํคัญแลวตั้งใจ
ดูนะเจาจุก..ตามมาสิ... 

ชองที่สามารถเลือกขอมูลใหแสดงไดอีก
รูปแบบหนึ่งตามภาพไดลองเลือกเขต
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

สามารถเลือกระบบพิกัด  ใสคา
พิกัดตําแหนงในการตรวจสอบ 
โดยคาพิกัด GPS สามารถอาน
ไดจากมือถือหรือเครื่องจับคา
พิกัด GPS โดยตรง 

สามารถคนหาโดยพิมพ หมูบาน 
ตําบล อําเภอได 

ดีจงัเลย... 

หนาสี 44 
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 ๑๑๕ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
๑. การใสคาพิกัดตําแหนงในระบบ       
๑.๑ การจับคาพิกัดตําแหนงที่ไมอยูในเขตปา  โดยใสคาพิกัดที่ไดไปตรวจสอบ  มาลงในชอง 

GPSจะปรากฏตามภาพ 
 
 

 

 

 

 

   คือ ๑.การใสคาพิกัดตําแหนงใน
ระบบและ ๒.การใชชื่ อ  ตําบล 
อําเภอ ใชไหมครับทานบัณฑิต ? 

ถูกตองแลว เจาจกุ เด๋ียวเรามาลองทําการจับ
คาพิกัดตําแหนงที่ไมอยูในเขตปาและการจับ
คาพิกัดตําแหนงที่อยูในเขตปากันนะ 

ไดครับ ทานบัณฑิต ไปกันเลยครับ 

กรอกคาพกิัดที่ไดจาก
การจับคาพกิัดมา 
จากนั้น กดปุม Check 

 

หนาสี 45 

คือ 1.การใส่ค่าพิกัดตำแหน่งใน 
ระบบและ 2.การใช้ชื่อ ตำบล 
อำเภอ ใช่ไหมครับท่านบัณฑิต? 

1. การใส่ค่าพิกัดตำแหน่งในระบบ       
 1.1 การจับค่าพิกัดตำแหน่งที่ไม่อยู่ในเขตป่า	 โดยใส่ค่าพิกัดที่ได้ไปตรวจสอบ	 มาลงในช่อง	

GPS	จะปรากฏตามภาพ	
 



ANNUAL REPORT 2012 

ANNUAL REPORT 2012 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

115

 ๑๑๖ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ไฟเขียวผานได! 

 

 

 

 

 

 
ภาพขยายของตําแหนงที่ตรวจสอบ (จุดแดง) เปนภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารศูนยราชการโดย
สามารถใชปุมคําสั่งที่ ๑ และ ๒ ในการขยายภาพเขาและออก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติไมอยูในเขตปา
สงวนแหงชาต ิ

๒ 

๑ 
๒ 

หนาสี 46 

1.	

2.	

	 ภาพขยายของตำแหน่งที่ตรวจสอบ	 (จุดแดง)	 เป็นภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 อาคารศูนย์

ราชการโดยสามารถใช้ปุ่มคำสั่งที่	1	และ	2	ในการขยายภาพเข้าและออก	
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 ๑๑๗ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 ๑.๒ การจับคาพิกัดพื้นที่อยูในเขตปา โดยใสคาพิกัดที่ไดไปตรวจสอบ   มาไดนําลงในชอง GPS 
ตัวอยางเราไปจับจุดพิกัดของ พื้นที่หนึ่งทําการกรอกขอมูลในชองตําแหนงพิกัด GPS ทําการกดปุม Check 
จะปรากฏตามภาพ 
 

 

 

 
ไฟแดงหยุด!  

 

 
 

 

 
 ๑.๒.๑ ภาพขยายของตําแหนงที่ตรวจสอบ (จุดแดง) เปนภาพของพ้ืนที่สิ่งปลูกสรางแหงหนึ่ง 
(ขณะนี้ถูกระงับการสรางไปแลว) โดยสามารถใชปุมคําสั่งที่ ๑ และ ๒ ในการขยาย   ภาพเขาและออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกคาพกิัดที่ไดจาก
การจับคาพกิัดมา 
จากนั้นกดปุม Check 

 

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถไม่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ 

 

๑ 
๒ 

๒ 

หนาสี 47 
 1.2  การจับค่าพิกัดพื้นที่อยู่ในเขตป่า โดยใส่ค่าพิกัดที่ได้ไปตรวจสอบ	มาได้นำลงในช่อง	GPS	

ตัวอย่างเราไปจับจุดพิกัดของ	 พื้นที่หนึ่งทำการกรอกข้อมูลในช่องตำแหน่งพิกัด	 GPS	 ทำการกดปุ่ม	

Check	จะปรากฏตามภาพ	
 

 ๑๑๗ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 ๑.๒ การจับคาพิกัดพื้นที่อยูในเขตปา โดยใสคาพิกัดที่ไดไปตรวจสอบ   มาไดนําลงในชอง GPS 
ตัวอยางเราไปจับจุดพิกัดของ พื้นที่หนึ่งทําการกรอกขอมูลในชองตําแหนงพิกัด GPS ทําการกดปุม Check 
จะปรากฏตามภาพ 
 

 

 

 
ไฟแดงหยุด!  

 

 
 

 

 
 ๑.๒.๑ ภาพขยายของตําแหนงที่ตรวจสอบ (จุดแดง) เปนภาพของพ้ืนที่สิ่งปลูกสรางแหงหนึ่ง 
(ขณะนี้ถูกระงับการสรางไปแลว) โดยสามารถใชปุมคําสั่งที่ ๑ และ ๒ ในการขยาย   ภาพเขาและออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกคาพกิัดที่ไดจาก
การจับคาพกิัดมา 
จากนั้นกดปุม Check 

 

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถไม่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ 

 

๑ 
๒ 

๒ 

หนาสี 47 

	 	 1.2.1	 ภาพขยายของ

ตำแหน่งที่ตรวจสอบ	(จุดแดง)	เป็น

ภาพของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างแห่งหนึ่ง	

(ขณะนี้ถูกระงับการสร้างไปแล้ว)	

โดยสามารถใช้ปุ่มคำสั่งที่	1	และ	2	

ในการขยายภาพเข้าและออก	
 

1.	

2.	



ANNUAL REPORT 2012 

ANNUAL REPORT 2012 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

117

 ๑๑๘ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
๑.๓ การจับคาพิกัดที่ อําเภอวังน้ําเขียว ที่อยูในเขตปา และ เขตอุทยานแหงชาติโดยใสคาพิกัดที่ไดไป
ตรวจสอบมาไดนําลงในชอง GPS เราไปจับจุดพิกัดของ อําเภอวังน้ําเขียว พิกัดที่บันทึกมากรอกขอมูลใน
ชองตําแหนงพิกัด GPS ทําการกดปุม Check จะปรากฏตามภาพที่ ๑ จากนั้นเลือกปุม     เพ่ือจะเลือก
ขอบเขตอุทยานแหงชาติและเขตปาสงวน เมื่อทําการคลิกเลือกจะปรากฏดังภาพที่ ๒ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานบัณฑิตครับ..ถาเราอยากทราบวา
จุดพิกัดนี้อยูในพื้นที่   เขตอุทยานหรือ
ปาสงวนเราดูไดจากโปรแกรมนี้ทําได
ไหมครับ 

ทําไดสิ..เจาจุก เด่ียวตาม
ฉันมาจะพาไปด ู

ผลที่ไดรับตําแหนงดังกลาวอยู
ในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน
(สีเหลือง)อยูเขตปาสงวนปา
แกงดินสอ ปาแกงใหญและปา
เขาสะโดน(สีเขียว) 

ภาพที ่๑ 

ภาพที ่๒ 

หนาสี 48 

เขตอุทยานหรือ 

	 1.3	 การจับค่าพิกัดที่	อำเภอวังน้ำเขียว	ที่อยู่ในเขตป่า	และ	 เขตอุทยานแห่งชาติโดยใส่ค่าพิกัด
ที่ได้ไปตรวจสอบมาได้นำลงในช่อง	GPS	เราไปจับจุดพิกัดของ	อำเภอวังน้ำเขียว	พิกัดที่บันทึกมากรอก
ข้อมูลในช่องตำแหน่งพิกัด	GPS	ทำการกดปุ่ม	Check	จะปรากฏตามภาพที่	1	จากนั้นเลือกปุ่ม	เพื่อจะ
เลือกขอบเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวน	เมื่อทำการคลิกเลือกจะปรากฏดังภาพที่	2	

เดี๋ยวตาม 

 ๑๑๘ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
๑.๓ การจับคาพิกัดที่ อําเภอวังน้ําเขียว ที่อยูในเขตปา และ เขตอุทยานแหงชาติโดยใสคาพิกัดที่ไดไป
ตรวจสอบมาไดนําลงในชอง GPS เราไปจับจุดพิกัดของ อําเภอวังน้ําเขียว พิกัดที่บันทึกมากรอกขอมูลใน
ชองตําแหนงพิกัด GPS ทําการกดปุม Check จะปรากฏตามภาพที่ ๑ จากนั้นเลือกปุม     เพ่ือจะเลือก
ขอบเขตอุทยานแหงชาติและเขตปาสงวน เมื่อทําการคลิกเลือกจะปรากฏดังภาพที่ ๒ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานบัณฑิตครับ..ถาเราอยากทราบวา
จุดพิกัดนี้อยูในพื้นที่   เขตอุทยานหรือ
ปาสงวนเราดูไดจากโปรแกรมนี้ทําได
ไหมครับ 

ทําไดสิ..เจาจุก เด่ียวตาม
ฉันมาจะพาไปด ู

ผลที่ไดรับตําแหนงดังกลาวอยู
ในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน
(สีเหลือง)อยูเขตปาสงวนปา
แกงดินสอ ปาแกงใหญและปา
เขาสะโดน(สีเขียว) 

ภาพที ่๑ 

ภาพที ่๒ 

หนาสี 48 

ภาพที่ 1 

ภาพที่ 2 

(สีเหลือง) อยู่เขตป่าสงวนป่า 

แก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่า 

เขาสะโดน (สีเขียว) 
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 ๑๑๙ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

๒.กรณีการใชชื่ออําเภอ ตําบล ในการตรวจสอบ การใสชื่ออําเภอที่ตองการคนหา  ในกรณีนี้ใสชื่อ           
“อ.วังน้ําเขียว” ในชองคนหาสถานที่ จะไดพ้ืนที่สีน้ําตาลในแผนที่ จะเปนอําเภอวังน้ําเขียวตามที่ตองการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

๒.๑ เราสามารถตรวจสอบพ้ืนที่ที่ซอนทับกันไดเชนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ(สีเหลือง)ทับพ้ืนที่        
อําเภอวังน้ําเขียว(สีน้ําตาล) 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 

พื้นที่อําเภอวังน้ํ าเ ขียวที่ตองการ
ตรวจสอบ 

พิมพคําคน 

พื้นที่อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ 

พื้นที่อําเภอ 
วังน้ําเขียว 

หนาสี 49 

 ๑๑๙ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

๒.กรณีการใชชื่ออําเภอ ตําบล ในการตรวจสอบ การใสชื่ออําเภอที่ตองการคนหา  ในกรณีนี้ใสชื่อ           
“อ.วังน้ําเขียว” ในชองคนหาสถานที่ จะไดพ้ืนที่สีน้ําตาลในแผนที่ จะเปนอําเภอวังน้ําเขียวตามที่ตองการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

๒.๑ เราสามารถตรวจสอบพ้ืนที่ที่ซอนทับกันไดเชนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ(สีเหลือง)ทับพ้ืนที่        
อําเภอวังน้ําเขียว(สีน้ําตาล) 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 

พื้นที่อําเภอวังน้ํ าเ ขียวที่ตองการ
ตรวจสอบ 

พิมพคําคน 

พื้นที่อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ 

พื้นที่อําเภอ 
วังน้ําเขียว 

หนาสี 49 

2. กรณีการใช้ชื่ออำเภอ ตำบล ในการตรวจสอบ  
	 การใส่ชื่ออำเภอที่ต้องการค้นหา	 ในกรณีนี้ใส่ชื่อ	 “อ.วังน้ำเขียว”	 ในช่องค้นหาสถานที่	 จะได้

พื้นที่สีน้ำตาลในแผนที่	จะเป็นอำเภอวังน้ำเขียวตามที่ต้องการตรวจสอบ	

 

 

	 2.1	 เราสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ซ้อนทับกันได้เช่นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 (สีเหลือง)	 

ทับพื้นที่	อำเภอวังน้ำเขียว	(สีน้ำตาล)	
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 ๑๒๐ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

๒.๒  หากเราตองการตรวจสอบพื้นท่ีซอนทับกันระหวางเขตปาสงวน (สีเขียว)  กับพ้ืนที่อําเภอวังน้ําเขียว  
(สีน้ําตาล)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ หากเราตองการตรวจสอบพ้ืนที่ซอนทับกันระหวางเขต สปก (สีขาว) ซอนทับกับพ้ืนที่อําเภอวังน้ํา
เขียว  

(สีน้ําตาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่อําเภอ 
วังน้ําเขียว 

 

พื้นที่เขตปาสงวน 

พื้นที่เขตปา สปก 

พื้นที่อําเภอ 
วังน้ําเขียว 

 

หนาสี 50 

 ๑๒๐ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

๒.๒  หากเราตองการตรวจสอบพื้นท่ีซอนทับกันระหวางเขตปาสงวน (สีเขียว)  กับพ้ืนที่อําเภอวังน้ําเขียว  
(สีน้ําตาล)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ หากเราตองการตรวจสอบพ้ืนที่ซอนทับกันระหวางเขต สปก (สีขาว) ซอนทับกับพ้ืนที่อําเภอวังน้ํา
เขียว  

(สีน้ําตาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่อําเภอ 
วังน้ําเขียว 

 

พื้นที่เขตปาสงวน 

พื้นที่เขตปา สปก 

พื้นที่อําเภอ 
วังน้ําเขียว 

 

หนาสี 50 	 2.2		 หากเราต้องการตรวจสอบพื้นที่ซ้อนทับกันระหว่างเขตป่าสงวน	 (สีเขียว)	 กับพื้นที่อำเภอ	 

วังน้ำเขียว	(สีน้ำตาล)	

	 2.3	 หากเราต้องการตรวจสอบพื้นที่ซ้อนทับกันระหว่างเขต	 สปก	 (สีขาว)	 ซ้อนทับกับพื้นที่

อำเภอวังน้ำเขียว	(สีน้ำตาล)	
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	 2.4	 หากเราต้องการตรวจสอบพื้นที่ซ้อนทับกันระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติ	 (สีเหลือง)	

และเขตป่าสงวน	 (สีเขียว)	 ซ้อนทับกับพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว	 (สีน้ำตาล)	 จะปรากฏว่าแนวเขตทั้งสอง

เกือบจะเต็มพื้นที่	อำเภอวังน้ำเขียว	

 ๑๒๑ 
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม 

๒.๔ หากเราตองการตรวจสอบพ้ืนที่ซอนทับกันระหวางแนวเขตอุทยานแหงชาติ  (สีเหลือง) และเขตปา
สงวน (สีเขียว) ซอนทับกับพื้นท่ีอําเภอวังน้ําเขียว (สีน้ําตาล)  จะปรากฏวาแนวเขตท้ังสองเกือบจะเต็มพ้ืนที่      
อําเภอวังน้ําเขียว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สุดทายแลวเรื่องที่ฉันสอนจุกไปหวังวาจะทําใหพอ
แมพี่นอง ลุงปานาอาของเราไดชวยกันปองปราม
รักษปา ตามแนวพระราชดําริดานการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของชาติไวใหลูกหลานไดมีปาตนน้ํา
สืบตอไป ออ...และก็ชวยบอกใหคนไทยทุกคนได
ชวยกันอนุรักษปาโดยใชระบบ  DSI  MAP ดวยนะ 

ขอบคณุนะครบั.. 
ท่านบณัฑิต 

พื้นที่เขตปาสงวน 

พื้นที่ 
อุทยานแหงชาต ิ

 

พื้นที่อําเภอ 
วังนํ้าเขียว ภาคผนวก
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ภาคผนวก
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(สำเนา) 

 

คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ที่	705	/	2552	

เรื่อง	จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	

___________________________ 

 

	 รัฐบาลโดยการนำของนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตรี	 มีนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชนโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ	 ซึ่งถือเป็นภารกิจจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบ	 เข้าเป็นหนี้ในระบบโดยเปิด

โอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินในเครือข่ายของรัฐได้ง่ายขึ้น	 อันเป็นการช่วยลด

ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงมากเกินปกติ	 เพื่อให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับรายจ่ายที่

จำเป็นและมีเงินเหลือออมในที่สุด	 ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม	 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่อง

กฎหมายทั้งการใช้บังคับใช้และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บ

ดอกเบี้ย	หรือการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องหนี้หนี้นอกระบบ	โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมทั้งให้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 (หนี้

นอกระบบ)	เพื่อรับข้อมูลและประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 

	 เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 (หนี้นอก

ระบบ)	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่	

ดังนี้	

 

	 1.	 พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

	 	 	 	 	 คดีพิเศษ	เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ	

	 2.		 พันตำรวจโทวรรณพงษ์	คชรักษ์	 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

	 	 	 	 	 คดีพิเศษ	เป็นรองหัวหน้าศูนย์ฯ	

	 3.		 นายนิธิต	ภูริคุปต์	 ผู้อำนวยการส่วนคดีการเงินการธนาคาร	1		

	 	 สำนักคดีการเงินการธนาคาร		 เป็นคณะทำงาน	
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	 4.		 พนัตำรวจตรสีชุาต	ิอรณุวฒุวิงศ	์ พนกังานสอบสวนคดพีเิศษชำนาญการพเิศษ	(8)	 

	 	 สำนักคดีการเงินการธนาคาร		 เป็นคณะทำงาน	

	 5.		 พนัตำรวจโทกฤตธชั	อว่มสน	 พนกังานสอบสวนคดพีเิศษชำนาญการพเิศษ	(8)		

	 	 สำนักคดีการเงินการธนาคาร		 เป็นคณะทำงานและเลขานุการ	

	 6.		 นางศิริพร	กลิ่นหอม	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ	(6)		

	 	 สำนักคดีการเงินการธนาคาร		 เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 7.		 นายบุญยวัฒน์	การะเวกพันธุ์	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(5)		

	 	 สำนักคดีการเงินการธนาคาร		 เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 8.		 รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย(ผนวก	ก.)	 เป็นคณะทำงาน	

 

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

 

สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2552	

 

 

ธาริต	เพ็งดิษฐ์	

(นายธาริต	เพ็งดิษฐ์)	

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
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(สำเนา) 

 

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม	

ที่	325	/	2552	

เรื่อง			แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	

______________________ 

 

	 เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาในส่วนของหนี้สินนอกระบบแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน	 

ทีเ่กีย่วขอ้งในสงักดักระทรวงยตุธิรรมสามารถดำเนนิการใหล้ลุว่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	 

สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล	 	 และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 	 ตามคำสั่งสำนักนายก

รัฐมนตรีที่	267/2552	ลงวันที่	24	พฤศจิกายน	2552	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก

ระบบ	กระทรวงยุติธรรม	โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

 1.  คณะที่ปรึกษา   องค์ประกอบ 

	 	 1.1	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 	 ที่ปรึกษา	

	 	 1.2			 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 	 ที่ปรึกษา	

	 		 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม	

	 	 1.3			 นางสาวกัญญานุช			สอทิพย์	 	 ที่ปรึกษา	

	 	 		 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	

 2.  คณะกรรมการ   องค์ประกอบ 

	 	 2.1			 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 	 ประธานกรรมการ	

	 		 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	

	 	 2.2	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 	 รองประธานกรรมการ	

	 	 2.3	 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต	 กรรมการ	

	 		 	 ในภาครัฐหรือผู้แทน	

	 	 2.4	 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ		 กรรมการ	

	 	 	 ปราบปรามการฟอกเงินหรือผู้แทน	

	 	 2.5			 อธิบดีกรมบังคับคดี	หรือผู้แทน	 	 กรรมการ	

	 	 2.6			 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	หรือผู้แทน	 กรรมการ	

	 	 2.7			 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม	หรือผู้แทน	 กรรมการ	

	 	 2.8			 ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร	 กรรมการ	

	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

	 	 2.9			 ผู้อำนวยการกองคลัง		สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 กรรมการ	

 

/2.9	ผู้อำนวยการ...	
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	 	 2.10	 พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	 	 กรรมการและ	

	 	 	 	 	 	 เลขานุการ	

	 	 2.11	 นายนิธิต		ภูริคุปต์	 	 กรรมการและ	

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 	 2.12	 พันตำรวจโทกฤตธัช		อ่วมสน	 	 กรรมการและ	

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

 3. อำนาจหน้าที่ 

	 	 3.1	 พิจารณาแนวทางและวิธีดำเนินงานการอำนวยความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา	 

หนี้สินนอกระบบตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	ตามคำสั่ง

สำนักนายกรัฐมนตรีที่	267/2552	ลงวันที่	24	พฤศจิกายน	2552	

	 	 3.2		 พิจารณาดำเนินการทางด้านกฎหมาย	 การบังคับใช้กฎหมาย	 กรณีเจ้าหนี้มี

พฤติกรรมเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดและมีพฤติกรรมทวงหนี้โดยการข่มขู่และใช้กำลังกับ

การทวงหนี้แบบไร้ศีลธรรมจรรยา	 โดยใช้มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการทางภาษีอย่างเหมาะสม		

รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 	 3.3		 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานเอกชน	 และองค์กรภาค

ประชาชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

	 	 3.4		 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	

	 	 3.5	 รายงานผลการปฏิบัติตลอดจนปัญหาอุปสรรค	 ข้อขัดข้อง	 ข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

	 	 3.6		 ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม	

	 	 3.7		 ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ	แต่งตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนเพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	

	 	 3.8		 ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดหรือมอบหมาย	

 

	 	 	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่		3		ธันวาคม			พ.ศ.	2552	

 

กิตติพงษ์		กิตยารักษ์	

(นายกิตติพงษ์		กิตยารักษ์)	

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
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(สำเนา) 

 

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม	

ที่	382/2553	

เรื่อง	จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

______________________ 

 

	 ตามคำสั่ง	 กระทรวงยุติธรรม	 ที่	 325/2552	 ลงวันที่	 3	 ธันวาคม	 2552	 แต่งตั้งคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 และคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่	 123/2553	 ลงวันที่	 30	 เมษายน	 2553	

แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินเชื่อ

บัตรเครดิต	 ทั้งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางและวิธีดำเนินงานการอำนวยความ

ยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 และกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกรอบแนวทางของกระทรวง

ยุติธรรม	 เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล	 เกิดประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นเอกภาพ	นั้น		

 

	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 20	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

พ.ศ.2534	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.2545	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงให้จัดตั้ง	“ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวง

ยุติธรรม”	(ศนธ.ยธ.)	โดยมีองค์ประกอบ	อำนาจหน้าที่และการบังคับบัญชา	ดังต่อไปนี้	

 

 1. องค์ประกอบ 

  1.1  ที่ปรึกษา   

		 	 	 1.1.1		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

	 	 	 1.1.2		 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	

 

  1.2 ฝ่ายอำนวยการ 

	 	 	 1.2.1	 พันตำรวจเอกทวี	สอดส่อง		 	 ผูอ้ำนวยการศนูยฯ์	

	 	 	 	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	

	 	 	 1.2.2		 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 คณะทำงาน	

	 	 	 1.2.3		 อธิบดีกรมบังคับคดี	 	 คณะทำงาน	

	 	 	 1.2.4		 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ		 คณะทำงาน	 	
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	 	 	 1.2.5		 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 คณะทำงาน	

	 	 	 	 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	

	 	 		 1.2.6		 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 คณะทำงาน	

	 	 	 	 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	

	 	 	 1.2.7	 ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 คณะทำงาน	

	 	 	 1.2.8		 ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	(มีรายชื่อตามผนวก	ก)	 คณะทำงาน	 	

 

  1.3.  ฝ่ายเลขานุการ 

	 	 	 1.3.1		 พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	 เลขานุการ	

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

	 	 	 1.3.2		 นางทินกร	เพียงไธสง	 	 เลขานุการร่วม	

	 	 	 	 ผู้จัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม		

	 	 	 	 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	

	 	 	 1.3.3		 ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	(มีรายชื่อตามผนวก	ข)	 คณะทำงาน	

      และผู้ช่วย	

	 	 	 	 	 	 เลขานุการ	

 

 2.  อำนาจหน้าที่ 

	 	 2.1		 เป็นหน่วยงานกลางสำหรับการรับแจ้งปัญหา	 การคัดกรอง	 การบันทึกข้อมูล	 การ

พิจารณาแนวทางการให้คำแนะนำ	 ความช่วยเหลือ	 การส่งต่อ	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การประสาน

การดำเนินงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 และหน่วยงานของรัฐ	 ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง	

	 	 2.2		 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม	

ที่	 325/2552	 ลงวันที่	 3	 ธันวาคม	 2552	 และคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่	 123/2553	 ลงวันที่	 30	

เมษายน	2553	และดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย	

	 	 2.3		 พิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมาย	 กรณีเจ้าหนีมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน

กฎหมายหรือเรียกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	หรือมีพฤติการณ์ทวงหนี้โดยการประจาน	ข่มขู่	 ใช้

กำลังทำร้าย	หรือกระทำอย่างไร้ศีลธรรมจรรยา	

	 	 2.4		 พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 3	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นก่อนถูกฟ้องร้องดำเนินคดี	 2)	 กลุ่มลูก

หนี้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลชั้นต้น	ศาลอุทธรณ์	และศาลฎีกา	3)	กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในชั้น

บังคับคดีและล้มละลาย	
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	 	 2.5		 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	

องค์กรอื่นของรัฐ	 องค์การเอกชน	 สมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ์	 กลุ่มหรือหมู่คณะภาคประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย	

		 	 2.6		 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	 ชี้แจงข้อเท็จจริง	 ส่งข้อมูล	 เอกสารหรือสิ่งของใดๆ	

ต่อคณะทำงาน	

	 	 2.7		 ให้ผู้อำนวยการศูนย์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วย

เหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ	ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม	

 

  3. การบังคับบัญชา 

  3.1	 มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 ควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของ

กระทรวงยุติธรรม	

	 	 3.2	 ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษบริหารงานบุคคลและจัดสรรบุคลากรพร้อมมอบอำนาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และ

สนับสนุนด้านงบประมาณ	การเงิน	การพัสดุ	ยานพาหนะ	สถานที่	และอื่นๆ	

	 	 3.3	 ให้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	เป็นหน่วยงานรับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส่งต่อ

ข้อมูลให้กับศูนย์ฯ	

 

	 	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

 

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	

 

 

 
พีระพันธุ์	สาลีรัฐวิภาค	

(นายพีระพันธุ์	สาลีรัฐวิภาค)	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
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คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ที่	767/2554	

เรื่อง	จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม	

___________________________ 

 

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	มีคำสั่งที่	705/2552	ลงวันที่	24	พฤศจิกายน	2552	จัดตั้ง	“ศูนย์แก้ไข

ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 (หนี้นอกระบบ)”	 เพื่อดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ของรัฐบาล	และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม	ตามคำสั่งที่	325/2552	ลงวัน

ที่	 3	 ธันวาคม	 2552	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบและตามคำสั่งกระทรวง

ยุติธรรม	ที่	382/2553	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	เรื่อง	การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 ซึ่งภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายมีกรอบดำเนินงานในด้านการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง	 การดำเนินมาตรการทางอาญา	 ภาษี	 การอำนวยความยุติธรรม	 และมาตรการด้านการป้องกันใน

เชิงรุก	 และสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ	2555	 เรื่อง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม		

 

	 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ	 เกิดความต่อเนื่องสอดคล้อง

ตามกรอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรม	 อาศัยอำนาจตามมาตรา	 20	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	จึงให้ปรับเปลี่ยน	“ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	(หนี้นอก

ระบบ)”	 เป็นจัดตั้ง	 “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม”	 ใช้คำย่อว่า	

“ศปธ.”	โดยให้มีองค์ประกอบ	อำนาจหน้าที่	การกำกับดูแล	ดังต่อไปนี้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/	องค์ประกอบ...	
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 องค์ประกอบ 

 1.  ที่ปรึกษา 

	 	 1.1		 ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร	

	 	 1.2		 พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ		

	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	

	 	 1.3		 นายนิธิต	ภูริคุปต์													

	 	 	 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	

 2.  คณะทำงาน   

	 	 2.1		 พันตำรวจโทกฤตธัช	อ่วมสน	 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	

	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	(8)		 สำนักคดีการเงินการธนาคาร	

	 	 2.2		 พันตำรวจโทอภิมุข	ศักดิ์ธนา	 คณะทำงาน	

	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	(8)		 สำนักคดีพิเศษ	2	

	 	 2.3		 พันตำรวจตรีสุชาติ	อรุณวุฒิวงศ์	 คณะทำงาน	

	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	(8)		 สำนักคดีการเงินการธนาคาร	

	 	 2.4		 นายสิวะรัฐ	พฤกษ์ไพบูลย์	 	 คณะทำงาน	

	 	 	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	ชำนาญการ	(7)		 สำนักคดีการเงินการธนาคาร	

	 	 2.5		 นายปรีชา	อุยสูงเนิน	 	 คณะทำงานและเลขานุการ	

	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ชำนาญการ	(6)		 สำนักคดีอาญาพิเศษ	3	

	 	 2.6		 นางศิริพร	กลิ่นหอม	 	 คณะทำงานและผูช้ว่ยเลขานกุาร	

	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ชำนาญการ	(6)	 สำนักคดีเทคโนโลยี	

	 	 	 	 	 	 และสารสนเทศ	

 

  อำนาจหน้าที่ การกำกับดูแล 

	 	 1.		 ให้ศูนย์ฯมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม	และรองรับภารกิจศูนย์

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม	ที่	 382/2553	ลงวัน

ที่	3	ธันวาคม	2553	

	 	 2.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ในกรณีที่มี

ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นจำต้องใช้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว	 ให้รายงานอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	เพื่อมอบหมายสั่งการผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมเร่งด่วนของภารกิจ	



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2555 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2012 132

	 	 3.		 ให้ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ	 ปกครองบังคับบัญชาและควบคุมกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบแนวทางและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล	กระทรวง	 กรม	 และเป็น

ไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	 ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 มีหน้าที่บริหารงานและบุคลากรตามที่ได้รับ

มอบหมายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร	 มอบหมายสั่งการ

ข้าราชการในสังกัดมาทำงานตามภารกิจของศูนย์ฯตามความเหมาะสมเร่งด่วน	 	

	 	 4.		 ให้คณะทำงาน	 มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ศูนย์ฯ	 โดยให้การบังคับบัญชาและการ

พิจารณาผลงานขึ้นตรงกับคณะที่ปรึกษา	

 

	 	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

 

สั่ง	ณ	วันที่	14	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	

 

 

ธาริต	เพ็งดิษฐ์	

(	นายธาริต	เพ็งดิษฐ์	)	

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
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(สำเนา) 

 

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม	

ที่	135	/	2555	

เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

---------------------------------------	

 

	 กระทรวงยุติธรรม	 มีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน	 ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้

รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สินภาคประชาชน	 ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 และการไม่

ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	 ซึ่งในการดำเนินงานจำต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐ	 เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคม	 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสอด

รับกับนโยบายและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม	 อาศัยอำนาจตามความใน	 มาตรา	 20	 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และ

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น

ธรรม	โดยให้มีองค์ประกอบ	อำนาจหน้าที่	การบังคับบัญชาและการกำกับดูแล	ดังต่อไปนี้	

 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

  1.1 ที่ปรึกษา องค์ประกอบ  

	 	 	 (1)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

	 	 	 (2)	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	

  1.2 คณะกรรมการ องค์ประกอบ 

	 	 	 (1)	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 	 ประธานคณะกรรมการ	

	 	 	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	

	 	 	 (2)	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ		 รองประธานกรรมการ	

	 	 	 (3)	 อธิบดีกรมบังคับคดี	 	 กรรมการ	

	 	 	 (4)	 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กรรมการ	 	 	

	 	 	 (5)	 เลขาธิการ	ป.ป.ง.	 	 กรรมการ	

	 	 	 (6)	 เลขาธิการ	ป.ป.ท.	 	 กรรมการ	

	 	 	 (7)	 ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด	 กรรมการ	

	 	 	 (8)	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 	 กรรมการ	

	 	 	 (9)		 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 	 กรรมการ	

	 	 	 (10)		 ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 กรรมการ	

	 	 	 (11)	 ผู้แทนสำนักงบประมาณ	 	 กรรมการ	
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	 	 	 (12)	 ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 กรรมการ	

	 	 	 (13)	 ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 กรรมการ	

	 	 	 (14)	 ผู้แทนสภาทนายความ	 	 กรรมการ	

	 	 	 (15)	 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร		 กรรมการ	

	 	 	 	 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 กรรมการ	

	 	 	 (16)	 นางอัจฉราวรรณ	บุนนาค	 	 กรรมการ	

	 	 	 	 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ปฏิบัติราชการในหน้าที่	

	 	 	 	 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการ		

	 	 	 	 และโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

	 	 	 (17)	 นายพงษ์เทพ	ถิฐาพันธ์		 	 กรรมการ	

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง		

	 	 	 	 กระทรวงการคลัง	

	 	 	 (18)	 ดร.พิมพ์รภัช	ดุษฎีอิสริยกุล	 	 กรรมการ	

	 	 	 	 ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดิช	เนามัน		

	 	 	 (19)	 นายแสงชม	พจน์สมพงส์	 	 กรรมการ	

	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอ่านแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ	

	 	 	 (20)	 นายวีระภาส	คุณรัตนสิริ	 	 กรรมการ	

	 	 	 	 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะวนศาสตร์		

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 	 (21)	 พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	 กรรมการและเลขานุการ	

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ		 (ด้านปัญหาหนี้สิน	

	 	 	 	 	 	 ภาคประชาชน)	

	 	 	 (22)	 นางสาวจันทร์จิรา	เฉลิมวุฒิศักดิ์	 กรรมการและ		 	

	 	 	 	 นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 	 	 (23)		 นางสาวพิมลพรรณ	ชูรัตน์	 	 กรรมการและ	

	 	 	 	 นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 	 	 (24)		 พันตำรวจโทประวุธ	วงศ์สีนิล	 กรรมการและเลขานกุารรว่ม 

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ		 (ด้านที่ดินและ	

	 	 	 	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ)	
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	 	 	 (25)	 นายสุทธิธรรม	พงษ์วรินทร์	 	 กรรมการและ	

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	ปฏิบัติการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 	 	 (26)	 นายนิธิต	ภูริคุปต์	 	 กรรมการและเลขานกุารรว่ม 

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ		 (ด้านการไม่ได้รับความ	

	 	 	 	 	 	 เป็นธรรมอื่นๆ)	

	 	 	 (27)	 นางสาวกฤติยานี	โฉมวัฒนา		 กรรมการและ	

	 	 	 	 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 	 	 	 สำนักงานงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี	

 

 2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

	 	 ให้ปรับเปลี่ยนชื่อและมอบหมายภารกิจของ	 “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็น

ธรรม”	(	ศนธ.ยธ.	)	ตามคำสั่ง	กระทรวงยุติธรรม	ที่	382/2553	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	เป็นจัดตั้ง	

“ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม”	 โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวง

ยุติธรรม	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 ให้เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์	ตามลำดับ	

 

 3.  อำนาจหน้าที่ 

	 	 3.1	 คณะกรรมการ	มีอำนาจหน้าที่	

	 	 	 (1)		 กำหนดหลักเกณฑ์	 แนวทางดำเนินงาน	 ให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 วิธีดำเนิน

งานดา้นการอำนวยความยตุธิรรม	การใหค้วามชว่ยเหลอื	 สนบัสนนุ	หรอืเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น	 

และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ		 

และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรม	

	 	 	 (2)		 พิจารณากรอบดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์	 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาในอนาคต	

	 	 	 (3)		 อำนวยการ	 กำกับ	 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ	 ให้เป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้		

	 	 	 (4)		 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนด้านบุคลากร	 งบประมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	

	 	 	 (5)		 รายงานผลการปฏิบัติ	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อขัดข้อง	 ข้อเสนอแนะที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	การดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมทราบ		
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	 	 	 (6)		 พิจารณาดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	

	 	 3.2	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 มีอำนาจ

หน้าที่ดังนี้	

	 	 	 (1)	 เป็นหน่วยงานกลางสำหรับการรับแจ้งปัญหา	 การคัดกรอง	 การบันทึก

ข้อมูล	การพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ	การส่งต่อ	สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้

รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 และการไม่ได้

รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	 เพื่อให้บรรลุนโยบายกระทรวงยุติธรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ	

	 	 	 (2)	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วน

ราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 ดำเนินการ	 ติดตามผลตามมาตรการและการบังคับใช้

กฎหมาย	 การอำนวยความยุติธรรมตามกรอบแห่งกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการหรือจากผู้บังคับบัญชา		

	 	 	 (3)		 การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ	 เอกชนและองค์กรภาค

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	 ชี้แจง

ข้อเท็จจริง	ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 (4)		 จัดวางระบบฐานข้อมูล	 จัดตั้งเครือข่าย	 ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

	 	 	 (5)		 ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้บังคับบัญชา

กำหนดหรือมอบหมาย	

	 	 3.3		 ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ	 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม	 และให้หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม	 ให้การสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	บุคลากร	 และการ

งบประมาณตามภารกิจ		

 

 4.  การควบคุมบังคับบัญชา การกำกับดูแล และการมอบหมาย 

	 	 4.1	 ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	 ควบคุม	 สั่งการ	 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ		

	 	 4.2		 ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 จัดตั้งศูนย์ฯ	 เพื่อรองรับภารกิจในด้านกฎหมายและการ

บังคับใช้กฎหมาย	 รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากร	 งบประมาณ	 สถานที่และยานพาหนะตามภารกิจที่ได้

รับมอบหมาย	
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	 	 4.3		 ให้เลขานุการศูนย์มีหน้าที่บริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย	

 

	 	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

 

	 	 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2555	

 

 

 พลตำรวจเอก	ประชา	พรหมนอก		

																	(ประชา	พรหมนอก)		

									รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		
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รายนามที่ปรึกษา และคณะผู้จัดทำ 
 
 
ที่ปรึกษา 
 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

คณะผู้จัดทำ 
 

พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ		 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ		

	 	 	 	 	 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะ	

	 	 	 	 	 ด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม		

	 	 	 	 	 กระทรวงยุติธรรม	

	 	 	 	 	 เลขานุการ	ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	

พันตำรวจโทประวุธ วงษ์สีนิล	 ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

	 	 	 	 	 เลขานุการ	ด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	

นายนิธิต ภูริคุปต์  	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ		

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ		

	 	 	 	 	 เลขานุการ	ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ	
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คณะผู้จัดทำ (ต่อ) 
 

พันตำรวจโทกฤตธัช อ่วมสน 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ		

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

นางอุมาพร แพรประเสริฐ 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ		

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

นายปรีชา อุยสูงเนิน 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ		

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

นางสาวจันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ		

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

นางสาวพิมลพรรณ ชูรัตน์  	 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ		

	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

นางสาวกฤติยานี โฉมวัฒนา	 พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ		

	 	 	 	 	 กรมคุมประพฤติ	

 

คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 
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ที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 
 

 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	

88	หมู่ที่	3	อาคารศูนย์ฝึกอบรม	ไปรษณีย์ไทย	ชั้น	4	ถนนแจ้งวัฒนะ	

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210		

 

	 	 หมายเลขโทรศัพท์		 0	-	2575	-	3344		

	 	 หมายเลขโทรสาร		 0	-	2575	-	3355	

 

 

	 	 Facebook	:		

	 	 https://www.facebook.com/page/ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ	 

	 	 ความเป็นธรรม	

 

	 	 E-mail	:	ladvi@moj.go.th	

 

 


