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สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น
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หนา้ที�  17 คิดก่อนคํ�า

หนว่ยงานให้คําปรกึษาและชว่ยเหลือ
ลกูหนี�นอกระบบ

สารบญั

 

หนี�นอกระบบนา่กลัวกวา่ที�คิด
ความแตกต่างระหวา่งหนี�ในระบบ
และหนี�นอกระบบ
อัตราดอกเบี�ยหนี�ในระบบและนอกระบบ
ภัยจากหนี�นอกระบบ

กฎหมายน่ารู้

ทําสญัญาง่ายๆ
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หนา้ที�  14 แชท คือ "สญัญา"

หนา้ที�  15 กฎหมายการทวงถามหนี�
หนา้ที�  16 10 อยา่งที�กรมบงัคับคดีบงัคับ

ใชห้นี�ไมไ่ด้

หนา้ที�  20 เมื�อตกเป�นเหยื�อหนี�นอกระบบ



"หนี�นอกระบบ
นา่กลัวกวา่ที�คิด"



ไมม่อัีตราดอกเบี�ยและค่า
ธรรมเนยีมการใชว้งเงินที�
ชดัเจน (มอัีตราดอกเบี�ยสงู
และเจา้หนา้ที�เป�นผูก้ไหนด

อัตราดอกเบี�ย)

ความแตกต่าง
หนี�ในระบบ VS หนี�นอกระบบ

หนี�ในระบบ หนี�นอกระบบ
ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงิน
ภายใต้กํากับดแูลของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย

ผูป้ระกอบการที�เป�น
ประชาชนทั�วไป (เจา้หนี�)/
ธุรกิจผดิกฎหมาย

กฎหมาย
คุ้มครอง มกีฎหมายคุ้มครอง ไมม่กีฎหมายคุ้มครอง

อัตราดอกเบี�ย
และค่าธรรมเนียม
ในการใชว้งเงิน

ความปลอดภัย
ของขอ้มูล

การประนอม
หนี�

เงื�อนไข
สญัญา

ดอกเบี�ยและค่า
ธรรมเนยีมในการใช้
วงเงินที�ชดัเจนแบบลด
ต้นลดดอก ดอกเบี�ย
สงูสดุไมเ่กิน 28% ต่อป�

มรีะบบรกัษาชอ้มูลสว่นตัว
ลกูค้าอยา่งเครง่ครดัภายใต้

กฎหมาย

ไมม่รีะบบรกัษาขอ้มูล
สว่นตัวลกูค้า

สามารถประนอม
หนี�ได้

ไมส่ามารถประนอมหนี�ได้
(กรณผีดินดัชาํระ : อาจมี

อันตราย ต่อชวีติและทรพัยส์นิ
ของผูกู้่ได)้

มสีญัญาที�ชดัเจน
และเป�นธรรม

เงื�อนไขสญัญา
(เจา้หนี�เป�นผูกํ้าหนด
เงื�อนไขของสญัญา)

ประเภทกิจการ



เงินต้นรวม
ดอกเบี�ย

อัตราดอกเบี�ย

อัตราดอกเบี�ย
หนี�ในระบบ VS หนี�นอกระบบ

ตัวอยา่งการคํานวณดอกเบี�ย(กรณบีตัรกดเงินสด)
จาํนวนเงิน 20,000 บาท ระยะเวลาผอ่นชาํระ 12 เดอืน

ดอกเบี�ย
ทั�งหมดต่อป�

หนี�นอกระบบ
อัตราดอกเบี�ยสงูสดุ
ไมเ่กิน 28% ต่อป�

(แบบลดต้นลดดอก)

อัตราดอกเบี�ยคงที�
20% ต่อเดือน

20,000*28%
*1/365

ประมาณ 15 บาท/วนั 

20,000*20%
*12*1/365

ประมาณ 131 บาท/วนั
ดอกเบี�ยต่อวนั

หนี�ในระบบ

5,475 บาท 47,815 บาท

25,475 บาท 67,815 บาท



ดอกเบี�ยเงินกู้ตามกฎหมาย
รอ้ยละ 15 ต่อป�หรอืรอ้ยละ 1.25 ต่อเดือน

ลกูหนี�ชาํระดอกเบี�ย
เกินอัตรา

เจา้หนี�คิดดอกเบี�ย
เกินอัตรา

ลกูหนี�ชาํระดอกเบี�ยเกินอัตราที�กฎ
หมายกํานดถือวา่เป�นการชาํระฝ�าฝ�น
ขอ้หา้มตาม ป.พ.พ. มตรา 411 ลกู
หนี�ไมอ่าจเรยีกรอ้งให้คืนดอกเบี�ยที�

ชาํระได้

ลกูหนี�มสีทิธเิพยีงนาํดอกเบี�ยที�
ชาํระไปแล้วนั�นไปหักกับต้นเงิน

ตามสญัญากู้

ฝ�าฝ�น พ.ร.บ. หา้มเรยีกดอกเบี�ย
เกินฯตามมาตรา 3 ประกอบ
ป.พ.พ. มาตรา 654 มผีลให้

ดอกเบี�ยดงักล่าวตกเป�นโมฆะ          
เจา้หนี�ยอ่มไมม่สีทิธไิดด้อกเบี�ย

ดงักล่าว

เจา้หนี�ไมอ่าจเรยีกรอ้งใหล้กูหนี�คืน
เงินดอกเบี�ยที�ลกูหนี�ชาํระไปโดย

ฝ�าฝ�นได้

เจา้หนี�คงมสีทิธเิพยีงนําดอกเบี�ยที�
ลกูหนี�ชาํระไปนั�นมาหักกับต้นเงิน

ตามมาตรา 411



ดอกเบี�ยแพงมหาโหด
คิดดอกเบี�ยคงที� ไมม่ลีดต้นลดดอก
สญัญาไมเ่ป�นธรรม หรอืบบีให้กู้จาํนวนมาก
เสี�ยงโดนทวงหนี�โหด ขม่ขู ่ทํารา้ยรา่งกาย
คนใกล้ชดิอาจโดนทวงหนี�และประจาน
อาจโดยยดึทรพัยส์นิอยา่งไมเ่ป�นธรรม

จาํไวว้า่ "ตามกฎหมายดอกเบี�ยเงินกู้ต้องไมเ่กิน 15%
ต่อป� หรอื 1.25%ต่อเดือน"
ศึกษากฎหมายเกี�ยวกับสญัญาเงินกู้ใหด้ก่ีอนที�จะถกู
สรา้งขอ้มูลออนไลนห์รอืเซน็สญัญาเงินกู้นอกระบบ

ปล่อยเงินกู้สดุง่าย ไมต่รวจเครดิตบูโร
อ้างวา่ได้เงินไว ผอ่นสบาย
บอกอัตราดอกเบี�ยเป�นรายวนัหรอืรายเดือนเลขดนูอ้ย

ภัยจากหนี�นอกระบบ
รูก่้อนเป�นเหยื�อ!

ความน่ากลัวของ "หนี�นอกระบบ"

กลลวงของแก๊งหนี�นอกระบบ

วธิปี�องกันตัวเองจากหนี�นอกระบบ

ชอ่งทางใหมก่ารปล่อยเงินกู้นอกระบบ

แอพพลิเคชั�นต่างๆ
ที�ถกุสรา้งขึ�นใหโ้หลดและ
กรอกขอ้มูลอนนไลน์

Line โดยการโฆษณาในเวบ็ไซต์ที�
สามารถค้นหาไดท้าง Google
แล้วใหติ้ดต่อทาง Line 





"กฎหมายนา่รู"้
สาํหรบั

ลกูหนี� เจา้หนี�
ผูคํ้�าประกัน



ทําสญัญาง่ายๆ
ปลอดภัย สบายใจ หายหว่ง

ควรมหีลักประกันการ
ชาํระหนี� (คนคํ�า

ประกัน/จดทะเบยีน
จาํนองที�ดิน)

DON'T
อยา่รบัเงินน้อยกวา่ที�

ตกลงสญัญา

นส.3 10,000.-

DO
ทําสญัญากู้เงินถกู
ต้องตามกฎหมาย

เขยีนตัวหนังสอื
กํากับตัวเลขเงินกู้

มพียานน่าเชื�อถือ
ลงชื�อในสญัญา
อยา่งนอ้ย 1 คน

ทําสญัญาเก็บไว้
คนละ 1 ชุด

ก่อนลงในสญัญาอ่าน
ให้เขา้ใจและตรวจสอบ

ให้ถกูต้อง

เก็บหลักฐานรบัเงินและ
หลักฐานการใชห้นี�ไว้

ทกุครั�ง

อยา่เสยีดอกเบี�ยเกิน
รอ้ยละ 15 ต่อป�

อยา่ลงชื�อในกระดาษ
เปล่าและหนังสอืที�เวน้

บรรทัดไว้

อยา่นาํโฉนดที�ดิน, นส 3
ให้เจา้หนี�ถือไวเ้ป�น
ประกันการกู้เงิน

อยา่เขยีนจาํนวนเงิน
ในสญัญามากกวา่

เงินกู้

10,000 บาท
หนึ�งหมื�นบาทถ้วน

15%

ทะเบียน
จํานองที�ดิน



5 เรื�อง
ที�ลกูหนี�ต้องดู

(ก่อนเป�นหนี�)

เจา้หนี�ยอมเอาทรพัยส์นิที�ลกูหนี�ใช้
ชาํระหนี�แทนเงิน ถือวา่ เจา้หนี�
ยอมรบัชาํระหนี�เท่ากับราคา

ทรพัยส์นิตามท้องตลาดในเวลาและ
สถานที�สง่มอบ

1.ด.ู.สญัญาก่อนกู้เงิน
กู้เงินเกิน 2,000 ต้องทําหนงัสอื
สญัญาพรอ้มลายเซน็ลกูหนี� จงึจะ
ฟ�องรอ้งใหช้าํระหนี�ได้

เจา้หนี�ต้องใหเ้งินแก่ลกูหนี� หากไมใ่ห้
เงินถือวา่กู้ยมืไมส่มบูรณ ์จะบงัคับลกู
หน๊� ชาํระหนี�ไมไ่ดถึ้งแมจ้ะทําสญัญาไว้
แล้ว

2.ด.ู.วธิลีงชื�อในสญัญา
ลายเซน็หรอืเขยีนชื�อจรงิ - ชื�อเล่น
พมิพล์ายนิ�วมอืต้องมพียานลงชื�อ
รบัรอง 2 คน

กรณีแก้ไขจาํนวนเงิน
ในสญัญาเงินกู้

ลกูหนี�ต้องลงชื�อกํากับ
ในหลักฐานรบัชาํระหนี�
เจา้หนี�ต้องลงชื�อกํากับ3.ด.ู.ดอกเบี�ย

หา้มคิดดอกเบี�ยในดอกเบี�ยที�ค้าง
ชาํระ (ดอกเบี�ยทบต้น)

ดอกเบี�ยต้องไมเ่กินรอ้ยละ
15 ต่อป� ตามกฎหมาย

4.ด.ู.วธิกีารใชห้นี�
ใชห้นี�ด้วยเงิน..ต้องมหีลักฐาน

อยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงันี�
เขยีนในหลักฐานวา่ "เจา้หนี�ได้รบัชาํระ

หนี�แล้ว" และลงชื�อกํากับไว้
ขดีฆา่ยกเลิกสญัญา เขยีนวา่ "เจา้หนี�

ได้รบัชาํระหนี�แล้ว"ในสญัญากู้
เจา้หนี�เขยีน, ขดีฆา่และลงชื�อกํากับไว้

ในสญัญากู้ฉบบัที�อยูกั่บลกูหนี�

ใชห้นี�ด้วยทรพัยส์นิ
ลกูหนี�ยอมเอาทรพัยส์นิแทนเงินที�กู้
ถือวา่ ลกูหนี�เป�นหนี�เท่ากับราคา

ทรพัยส์นิ

เจา้หนี�คิดดอกเบี�ยทบต้นและคิด
ดอกเบี�ยในเงินต้นที�ทบเขา้ไปได้
ถ้าลกูหนี�ค้างดอกเบี�ย 1 ป� ขึ�น

ไปแต่ต้องทําหนังสอื

5.ด.ู.ระยะเวลาชาํระหนี�
กําหนดเวลาไว ้ลกูหนี�จะ
ชาํระก่อนกําหนดไมไ่ด ้

ลกูหนี�ชาํระหนี�ก่อน
กําหนดได้ ถ้าเจา้หนี�

ไมไ่ด้หา้มไว้

เจา้หนี�จะเรยีกรอ้กใหล้กูหนี�
ชาํระเมื�อใดก็ได้ ถ้าไมไ่ด้

กําหนดเวลาไว้



กู้ยมืเงินผา่นสื�อออนไลน์
ไมต้่องทําหนงัสอืก็ถือเป�นสญัญานะจะ๊

แชทคือ "สญัญา"

การกู้ยมืเงิน
ผา่น ระบบ

อิเล็กทรอนกิส/์
ผ่านสื�อออนไลน์

การกู้ยมืเงิน
ทั�วไป

กู้ยมืเงิน ไมเ่กิน 2,000 บาท
กู้ยมืดว้ยวาจา กฎหมายไมไ่ด้
กําหนดใหทํ้าหลักฐานกู้ยมืเป�น

หนงัสอื

กู้ยมืเงิน เกิน 2,000 บาท
ต้องทําหลักฐานการกู้ยมืเป�น
หนงัสอืลงลายมอืชื�อผูย้มื

กู้ยมืเกิน 2,000 บาขึ�นไป
ต้องใชอ้ะไรเป�นหลักฐาน
แทนหนงัสอืกู้ยมืเงิน

ขอ้ความแชท
การกู้ยมื
(Chat)

บญัชผีูใ้ช้
ของผูย้มืเงิน
(Account)

หลักฐาน
การโอนเงิน

(Slip)

ขอ้มูลแบบไหน ใชเ้ป�น
หลักฐานการพจิารณาคดี

ขอ้มูลที�ระบุบญัชผีู้
ใชข้องผูย้มืเงินได้

ขอ้มูลในระบบ ที�ปลอดภัย
มั�นคงและเชื�อถือได้

เก็บหลักฐานทันที เมื�อมกีารยมืเงินและ
รกัษาขอ้มูลใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ

ไมแ่ก้ไข วนั เวลา ที�รบัสง่ขอ้ความ

อายุความฟ�องคดี
กู้ยมืเงิน

ต้องฟ�องภายใน 10 ป� 
นับแต่วนัถึงกําหนดชาํระ
เงินกู้ยมืคืน

ถ้าสญัญากู้ยมืมกํีาหนด
ชาํระต้นพรอ้มดอกเบี�ย
เป�นงวดๆจะ มอีายุความ
5 ป�

หรอื
vs



กฎหมาย
การทวงถามหนี�

"ทวงหนี�"
แบบไหน

ผิดกฎหมาย??

โทษจาํคกุไมเ่กิน 1 ป�
หรอืปรบัไมเ่กิน 1 แสนบาท

หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

เชน่ การทวงถามหนี�ทางโทรศัพท์ หรอืติดต่อบุคคล 
    เกินเวลาที�กําหนดไว้
คือ ชว่งเวลาวนัทําการติดต่อไดเ้วลา 08.00 - 20.00 น.
สว่นวนัหยุดราชการติดต่อไดเ้วลา 08.00 - 18.00 น.

บงัคับใชจ้รงิ !!!!
ขม่ขู ่ใชค้วามรุนแรง หรอื

กระทําอื�นใดที�ทําใหเ้กิดความเสยีหาย
แก่รา่งกาย ชื�อเสยีง หรอืทรพัยส์นิ

ของ "ลกูหนี�" หรอืผูอื้�น
โทษจาํคกุไมเ่กิน 5 ป�

หรอืปรบัไมเ่กิน 5 แสนบาท
หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

ใชว้าจาหรอืภาษาที�เป�นการ
 "ดหูมิ�นลกูหนี�" หรอืผูอื้�น
โทษจาํคกุไมเ่กิน 1 ป�

หรอืปรบัไมเ่กิน 1 แสนบาท
หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

แจง้ หรอื เป�ดเผย เกี�ยวกับ
"ความเป�นหนี�ของลกูหนี�"

ใหแ้ก่ผูอื้�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับการทวงหนี�
โทษจาํคกุไมเ่กิน 1 ป�

หรอืปรบัไมเ่กิน 1 แสนบาท
หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

ติดต่อลกูหนี�โดยไปรษณียบตัร
เอกสารเป�ดผนึก โทรสาร หรอืสิ�งอื�น
ใดที�สื�อใหท้ราบวา่เป�น "การทวงหนี�"

อยา่งชดัเจน
โทษจาํคกุไมเ่กิน 1 ป�

หรอืปรบัไมเ่กิน 1 แสนบาท
หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

ใชข้อ้ความ เครื�องหมาย
สญัลักษณ ์หรอื ชื�อทางธุรกิจ
ของผูท้วงถามหนี�บนซองจดหมาย
ในการติดต่อเพื�อ "ทวงถามหนี�"
โทษจาํคกุไมเ่กิน 1 ป�

หรอืปรบัไมเ่กิน 1 แสนบาท
หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

"ทวงถามหนี�ที�ไมเ่หมาะสมในลักษณะอื�น"



เป�น
ตามคําพพิากษาของศาล

แต่ไมม่เีงินใชห้นี�

ที�กรมบงัคับคดีบงัคับใชห้นี� ไมไ่ด้ 

ไปยื�นคําขอให้
เจา้พนกังานบงัคับคดี

"ยดึ-อายดัทรพัยส์นิ"

ทรพัยที์�โอนไมไ่ด้ตาม
กฎหมาย

หรอื ไมอ่ยูใ่นการบงัคับคดี
เชน่ สมบติัแผน่ดิน โฉนด

หา้มโอน

เบี�ยเลี�ยงชพี
และเงินที�คนอื�นใหเ้ลี�ยงชพี
ไมเ่กิน 20,000 บาท/เดอืน
*หรอืตามจาํนวนที�เจา้พนักงาน

เหน็สมควร*

เงินเดือน บาํเหน็จ
บาํนาญของขา้ราชการ

ลกูจา้งในหนว่ยงานราชการ
*หรอืตามจาํนวนที�เจา้พนกังาน

เหน็สมควร*

เงินเดือน เงินสงเคราะห์
ของลกูจา้ง คนงาน

ไมเ่กิน 20,000 บาท/เดอืน
*หรอืตามจาํนวนที�เจา้พนักงาน

เหน็สมควร*

เงินชดเชย
รายไดข้องคนทั�วไป
ไมเ่กิน 300,000 บาท

*หรอืตามจาํนวนที�เจา้พนักงานเหน็สมควร*

10 อยา่ง

"ลกูหนี�" "เจา้หนี�"

ของใชส้ว่นตัว
ที�นอนหมอนมุง้,เครื�องครวั

ราคารวมไมเ่กิน
ประเภทละ 20,000 บาท

อุปกรณทํ์ามาหากิน
ราคารวมไมเ่กิน

ประเภทละ 100,000 บาท

สตัว ์หรอื อุปกรณ์
ทดแทนอวยัวะ

ทรพัยส์นิสว่นตัว
เชน่ หนงัสอืวงศ์ตระกลู
จดหมาย สมุดบญัชี

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ที�ไดร้บัจากการตายของบุคคลอื�น

*หรอืตามจาํนวนที�เจา้พนกังานเหน็สมควร*

Book Bank



ขอ้ควรรู ้ก่อนเป�นผู้คํ�าประกัน

อ่านสญัญาทกุครั�ง
ก่อนเซน็คํ�าประกัน

ห้ามเซน็สญัญาที�เขยีนวา่
"ให้ผูคํ้�าประกันยมิรบัผดิ

รว่มกับลกูหนี�"
อยา่เกรงใจเซน็

คํ�าประกันใหใ้ครง่ายๆ

ดใูหแ้นใ่จวา่ลกูหนี�มี
ทรพัยส์นิหรอืเงินชาํระหนี�ได้

ต้องมหีลักฐานเป�นหนงัสอื
ลงลายมอืชื�อผูคํ้�าประกัน

เขยีนจาํนวนเงินหรอื
ความรบัผดิชอบในสญัญาได้

รบัผดิชอบตามที�ตกลง
ในสญัญาเท่านั�น

ใหร้บัผดิแทนลกูหนี�
เมื�อลกูหนี�...หนีหนี�

แล้วเท่านั�น

ทํายงัไง? เมื�อเจา้หนี�เรยีกรอ้งให้
ผูคํ้�าประกันจา่ยหนี�แทน

ไมต้่องจา่ยหนี�ทันที
เกี�ยงใหเ้จา้หนี�..ไปเรยีกรอ้ง
จากลกูหนี�ใหถึ้งที�สดุก่อน

ดทูรพัยส์นิของลกูหนี�
วา่มอีะไรใชห้นี�ไดบ้า้ง

ใหเ้จา้หนี�นาํหลักประกัน
ที�ยดึไวใ้ชห้นี�ก่อนได้

*หากลกูหนี�ผดินัดชาํระหนี� เจา้หนี�ต้องทําหนังสอืแจง้ให้ผูคํ้�า
ประกันทราบภายใน 60 วนั หากไมแ่จง้จะเสยีสทิธใินการทวง
ดอกเบี�ย ค่าสนิไหมทดแทน ต่าทวงหนี�ฯ จากผู้คํ�าประกัน*

คิดก่อนคํ�า

 





ให้คําปรกึษาและชว่ยเหลือ
ลกูหนี�นอกระบบ

หนว่ยงาน



เมื�อตกเป�นเหยื�อหนี�นอกระบบ
จะขอคําปรกึษาได้ที�ไหนบา้ง?

ใหคํ้าปรกึษาป�ญหากฎหมาย.
ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยในการดําเนนิคดี
ค่าประกันตัว ค่าทนาย ค่าเสยีหาย

043 243 707
Facebook/สาํนักงานยุติธรรม

จงัหวดัขอนแก่น

ใหคํ้าปรกึษาป�ญหากฎหมาย
และเป�นตัวกลางในการดําเนนิการ
ระหวา่งสาํนักงานยุติธรรมจงัหวดั

และผูร้อ้งเรยีนรอ้งทกุข์
ติดต่อ ศุนยยุ์ติธรรมชุมชน ณ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

(อปท.) ทั�ง 224 ศูนยทั์�วจงัหวดั
ขอนแก่น

ศูนยดํ์ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและ
ศูนยดํ์ารงธรรมจงัหวดั

ทั�วประเทศ

สาํนกังานกองทนุยุติธรรม
กระทรวงยุติธณรมและ
สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดั

ทั�วประเทศ

ใหคํ้าปรกึษาป�ญหาความเดอืดรอ้น
ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

1567

ศูนยช์ว่ยเหลือลกูหนี�และ
ประชาชนที�ไมไ่ด้รบัความเป�น
ธรรม กระทรวงยุติธรรม

(ศนธ.ยธ)

ใหคํ้าปรกึษาป�ญหากฎหมาย.
ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยในการดําเนนิคดี
ค่าประกันตัว ค่าทนาย ค่าเสยีหาย

0 2502 6246 หรอื 
1111 กด 77

ศูนยป์ราบปรามการปล่อย
เงินกู้และทวงหนี�นอกระบบ
กองบงัคับการตํารวจ

สอบสวนกลาง
แจง้เบาะแสเงินกู้นอกระบบผดิ

กฎหมาย
1135

ชว่ยเหลือลกูหนี�เรื�องกฎหมาย
การทําสญัญากู้เงิน, ทนายความ

ติดต่อประสานกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
0 2575 3344

สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดั
ขอนแก่น

ศูนยยุ์ติธรรมชุมชนจงัหวดั
ขอนแก่น





คณะผู้จดัทํา
นางสาวมุทิตา แตงจนัทึก
นกัวชิาการยุติธรรมปฏิบติัการ
นางสาวจตพุร แดงนกขุม้
นกับรหิารจดัการงานยุติธรรม
กลุ่มพฒันาและสง่เสรมิระบบงานยุติธรรม
สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น

บรรณาธกิาร
นางศิรพิร นอ้ยพนิจิ
ผูอํ้านวยการสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น
สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น

สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น



สาํนกังานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ศูนยช์ว่ยเหลือลกูหนี�และประชาชนที�ไมไ่ด้รบัความเป�น
ธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกัด
ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกัด
ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด

ขอขอบคณุผู้สนับสนุนขอ้มูล



คู่มอื
ประชาสมัพนัธ์

การป�องกันและแก้ไขป�ญหา

หนี�นอกระบบ

ใหบ้รกิารปรกึษาขอ้มูลทางกฎหมาย
การรบัเรื�องรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์รบัแจง้เบาะแส

สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น

สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น

โทร 0 4324 3707
สายด่วนยุติธรรม  1111 กด 77


