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  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งข้ึนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ท าหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาล เรื่อง การให้บริการประชาชนของศูนย์
ด ารงธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จ าเป็นต้องได้รับ         
การสนับสนุนคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และระเบียบกฎหมาย    
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิงและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาจึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา เล่มนี้ข้ึน 
  คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้ันตอนการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แนวคิดส าคัญในการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แนวทาง การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความรู้ทั่วไปส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่น่าสนใจ การด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
กระทรวงมหาดไทย และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สายด่วน  
  ในการนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ 
ตลอดจนผู้สนใจ ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์                

  เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานประจําศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สามารถดําเนินการ
จัดการเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ ข๎อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให๎บริการข๎อมูลขําวสาร บริการให๎
คําปรึกษาแกํประชาชนได๎อยํางเป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการเรื่องร๎องเรียนเริ่มตั้งแตํขั้นตอนการรับเรื่อง
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ จากประชาชน ผู๎รับบริการหรือจากหนํวยงานที่สํงเรื่องร๎องเรียน การวิเคราะห๑เรื่อง
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ เพื่อเสนอผู๎บริหารพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการสํงเรื่องร๎องเรียนให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตรวจสอบข๎อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข๎อเท็จจริง และการยุติเรื่อง
ร๎องเรียน ประสานแจ๎งผลการดําเนินการให๎ผู๎ร๎องทราบ 
 

ขอบเขตการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดนครราชสีมา                

1) งานรับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ และข๎อเสนอแนะของประชาชน 
2) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) 
3) งานบริการรับเรื่อง - สํงตํอ 
4) งานบริการข๎อมูลขําวสาร/ให๎คําปรึกษา 
5) งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS) 
6) งานอ่ืนๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 

ช่องทางการเข้าถึงบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวดันครราชสีมา 

1) มาด๎วยตนเอง 
2) โทรศัพท๑สายดํวนศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 1567 ,0-4425-9999 
3) จดหมาย/ไปรษณีย๑ 
4) สํวนราชการ 
5) ศูนย๑รับเรื่องราวร๎องทุกข๑ของรัฐบาล 1111 
6) ข๎อสั่งการ 
7) สื่อมวลชน/Social Media 

 

ค าจ ากัดความ  

  1. เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสียหายหรืออาจ
เดือดร๎อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน๎าที่หรือสํวนราชการ หรือจาเป็นต๎องให๎สํวนราชการชํวยเหลือเยียวยา
หรือ ปลดเปลื้องทุกข๑ รวมทั้งการแจ๎งเบาะแส ติชม เสนอข๎อคิดเห็น โดยยื่นเรื่องตํอผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท 
ผํานศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดชัยนาท หรือชํองทางรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให๎หมายความรวมถึง
ผู๎บังคับบัญชาหรือหนํวยงานตํางๆ ที่เก่ียวข๎องแจ๎งให๎ดาเนินการหรือสํงมาให๎ดาเนินการ 



๒ 
 

  2. การร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายความวํา การที่ประชาชน เจ๎าหน๎าที่/หนํวยงานของรัฐ   
บอกเลําเรื่องราวตํอหนํวยงานของรัฐ เพ่ือขอให๎ชํวยเหลือ แก๎ไข บรรเทาความเดือดร๎อน หรือตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได๎รับความเดือดร๎อน ความไมํเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย 
  3. บริการเบ็ดเสร็จ หมายถึง การใหบ๎ริการตามคาร๎องหรือคาขอของประชาชนในงานบริการ 
ของสํวนราชการตํางๆ ในจังหวัด ที่สามารถดาเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ทันที โดยไมํต๎องสํงเรื่องไปยังสํวนราชการ
เจ๎าของเรื่อง (หมายความรวมถึง การให๎บริการที่เป็นกิจการที่งําย สามารถดาเนินการให๎เสร็จสิ้น เชํน การชาระ
คําน้ําประปา คําไฟฟูา คําโทรศัพท๑ การตํอทะเบียนรถยนต๑ การคัดสําเนาทะเบียนบ๎าน การทาบัตรประจําตัว
ประชาชน การชาระเงินประกันสังคม หรือบริการประชาชนในทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ต๎องเป็นการให๎บริการ 
นอกสํานักงานหรือนอกสถานที่ให๎บริการตามปกติ เชํน ศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัด ศูนย๑ราชการ 
ที่ห๎างสรรพสินค๎า) 
  4. บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ หมายถึง การให๎บริการรับคาร๎องหรือคําขอของประชาชนในงาน
บริการของสํวนราชการตํางๆ ในจังหวัด แตํไมํสามารถดาเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ทันที เนื่องจากอํานาจอนุมัติ
เป็นของหนํวยงานต๎นสังกัด มีกระบวนการ ขั้นตอน เวลา เป็นการเฉพาะของแตํละเรื่อง รวมทั้งอาจมีกฎหมาย 
ระเบียบ เงื่อนไข เชํน ระยะเวลา ต๎องสํงเรื่องตํอไปยังผู๎มีอํานาจพิจารณาของสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง เพ่ือ
ดําเนินการตํอไป การให๎บริการประเภทนี้จะชํวยอํานวยความสะดวกสร๎างความเข๎าใจเบื้องต๎นแกํประชาชนใน
การยื่นเรื่อง ซึ่งมักจะใช๎กับงานบริการที่มีความซับซ๎อน และต๎องมีขั้นตอนเฉพาะที่ไมํสามารถดาเนินการให๎แล๎ว
เสร็จทันที เชํน การออกใบอนุญาตตํางๆ ออกโฉนด รังวัดที่ดิน จดทะเบียนเครื่องหมายการค๎า จดทะเบียนมูลนิธิ 
จดทะเบียนผู๎ประกอบการ จัดหางาน/ขึ้นทะเบียนแรงงาน ขอขึ้นทะเบียนนายจ๎างและประกันตน เป็นต๎น 
  5. บริการข้อมูล/ข่าวสาร หมายถึง การรวมงานบริการด๎านการให๎ข๎อมูล/ขําวสารของสํวน
ราชการตํางๆ ในจังหวัด เพ่ือให๎ข๎อมูล/ขําวสารเบื้องต๎นแกํผู๎รับบริการ กํอนเข๎าสูํการให๎บริการอ่ืนๆ ของรัฐ    
ซึ่งจะชํวยนาพาผู๎รับบริการให๎สามารถเข๎าถึงบริการที่ต๎องการได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว และหมายความ
รวมถึงการให๎บริการข๎อมูลขําวสารที่เปิดเผยข๎อมูลได๎ให๎แกํประชาชนที่มาร๎องขอ เชํน นโยบายของรัฐบาล 
ข๎อมูลทางการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตร ข๎อมูลสภาพอากาศ ข๎อมูลการทํองเที่ยว เส๎นทางการเดินทาง 
โรงพยาบาล เป็นต๎น 
  6. บริการให้ค าปรึกษา หมายถึง การให๎คาปรึกษาตํอประชาชนที่มาขอคาปรึกษาในเรื่อง
ตํางๆ เชํน การให๎คาปรึกษาด๎านกฎหมาย คดีความ ด๎านการประกอบอาชีพ ด๎านการศึกษา เป็นต๎น 
  7. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมายถึง การสํงเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือไประงับ/
ชํวยเหลือ/ติดตาม จับกุม เมื่อศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดได๎รับแจ๎งเหตุ กรณีประสบเหตุฉุกเฉินเรํงดํวนต๎องการ
ความชํวยเหลือหรือมีการกระทาความผิดกฎหมายเกิดขึ้นซึ่งหน๎า หรือมีเหตุทะเลาะวิวาท หนํวยเคลื่อนที่เ ร็ว
โดยผู๎วําราชการจังหวัด จัดให๎มีการประสานกาลัง ประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ดารงธรรม , เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ, 
กกล.รส, อส. หรือเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือหนํวยกู๎ชีพกู๎ภัยของมูลนิธิตํางๆ ในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
หรือเข๎าดําเนินการ 
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  8. การตอบสนอง หมายความวํา การที่สํวนราชการได๎ให๎ข๎อมูลการดาเนินการ เพ่ือแก๎ไข   
ข๎อร๎องเรียนให๎กับผู๎ร๎องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน หรือในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  9. การด าเนินการ หมายความวํา การที่หนํวยงานที่รับผิดชอบ ได๎มีกระบวนการตรวจสอบ
และแก๎ไขปัญหาอยํางชัดเจน เชํน การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การลงพ้ืนที่แก๎ไขปัญหา การประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือ แนวทางการแก๎ไขปัญหารํวมกันระหวํางผู๎ร๎องเรียนหรือผู๎ถูกร๎องเรียน หรือกรณีการกระทาผิดของ
เจ๎าหน๎าที่ได๎มีการวํากลําวตักเตือนหรือลงโทษตามกฎระเบียบที่กําหนดไว๎ 
  10. การด าเนินการจนได้ข้อยุติ ได๎แกํ 
        (1) เรื่องที่ดําเนินการแล๎ว ได๎ตามความประสงค๑ของผู๎ร๎องทั้งหมดและได๎แจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบ 
        (2) เรื่องท่ีดําเนินการแล๎ว ได๎ตามความประสงค๑ของผู๎ร๎องบางสํวน หรือบรรเทา เยียวยา
ปัญหาความเดือดร๎อนตามความเหมาะสมและได๎แจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบ 
        (3) เรื่องที่ดําเนินการแล๎ว แตํไมํได๎ตามความประสงค๑ของผู๎ร๎อง เชํน พ๎นวิสัยการ
ดําเนินการ และขอบเขตอํานาจหน๎าที่แล๎ว และได๎ชี้แจงทําความเข๎าใจกับผู๎ร๎อง 
        (4) เรื่องร๎องทุกข๑ที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชํน บัตรสนเทํห๑ เรื่องที่อยูํใน
กระบวนการ ทางศาล เรื่องร๎องทุกข๑กลําวโทษแตํไมํมีหลักฐานที่ชัดเจน และได๎แจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบตามควรแกํ
กรณ ี
       (5) เรื่องท่ีสํงตํอให๎หนํวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดาเนินการตามอํานาจหน๎าที่แล๎ว และได๎
แจ๎งใหผ๎ู๎ร๎องทราบถึงหนํวยงานที่รับเรื่องตํอ 
 

แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 1. ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. เดือดร๎อนรําคาญ   5. ร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่รัฐ 
2. ขอความชํวยเหลือ   6. แจ๎งเบาะแส 
3. ปัญหาที่ดิน    7. อื่นๆ 
4. หนี้สิน         

 

 2. ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  (๑) เรื่องร๎องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเทํห๑ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีการร๎องเรียน
กลําวโทษที่ขาดข๎อมูลหลักฐาน ซึ่งศูนย๑ดํารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แตํถ๎าเป็นการร๎องเรียน ในประเด็น
เกี่ยวข๎องกับสํวนรวม จะสํงให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับทราบไว๎เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาตํอไป ซึ่งกรณีนี้
สามารถยุติเรื่องได๎ทันที 
  (๒) เรื่องร๎องเรียนทั่วไป ศูนย๑ดํารงธรรมจะดําเนินการจัดสํงเรื่องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับไป
ดําเนินการ โดยจะพิจารณาสํงตามความเหมาะสมของแตํละเรื่องและจะตอบให๎ผู๎ร๎องทราบไว๎ชั้นหนึ่งกํอน ซึ่ง
เมื่อหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดํา เนินการแล๎วจะแจ๎งให๎ศูนย๑ดํา รงธรรมและผู๎ร๎องทราบ หรือบางกรณีปัญหา
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะแจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาดําเนินการของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จะช๎าหรือเร็วขึ้นอยูํกับขั้นตอนการดําเนินการให๎การชํวยเหลือของแตํละกรณีปัญหา ในกรณีเป็นเรื่อง
ร๎องเรียนทั่วไป หากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไมํแจ๎งผลให๎ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนย๑ดํารงธรรมจะมี
หนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง 
  (๓) เรื่องร๎องเรียนสําคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับประชาชนสํวนรวมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
กับหลายหนํวยงาน เป็นประเด็นข๎อร๎องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร๎องเรียนที่มีข๎อเท็จจริงและรายละเอียด
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ตามคําร๎องยังไมํชัดแจ๎งหรือไมํแนํนอน หรือบางกรณีศูนย๑ดํารงธรรมอาจต๎องให๎เจ๎าหน๎าที่เดินทางไปตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงในพ้ืนที่กํอนสํงให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินการตํอไปโดยแจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบไว๎ชั้นหนึ่งกํอน เมื่อ
หนํวยงานได๎รายงานผลการตรวจสอบข๎อเท็จจริงเข๎ามาแล๎วจึงจะแจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบตํอไป หรือหากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องยังไมํรายงานผลให๎ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนย๑ดํารงธรรมจะแจ๎งเตือนตามระยะเวลาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วําด๎วยเรื่องสิทธิร๎องทุกข๑ตํอ
คณะกรรมการวินิจฉัยร๎องทุกข๑หมวด ๓ ได๎บัญญัติสาระสําคัญของเรื่องราวร๎องทุกข๑ไว๎ ดังตํอไปนี้ 
  มาตรา ๑๙ เรื่องราวร๎องทุกข๑ที่จะรับไว๎พิจารณาจะต๎องมีลักษณะ ดังนี้ 
  (๑) เป็นเรื่องที่มีผู๎ร๎องทุกข๑ได๎รับความเดือดร๎อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร๎อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได๎ และ 
  (๒) ความเดือดร๎อน หรือความเสียหายที่วํานั้น เนื่องมาจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐละเลยตํอหน๎าที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให๎ต๎องปฏิบัติ ปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําวลําช๎าเกินสมควร กระทําการนอกเหนืออํานาจหน๎าที่ 
หรือขัดหรือไมํถูกต๎องตามกฎหมาย กระทําการไมํถูกต๎องตามข้ันตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว๎
สําหรับการนั้น กระทําการไมํสุจริตหรือโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร 
  มาตรา ๒๐ เรื่องราวร๎องทุกข๑ที่ไมํอาจรับไว๎พิจารณา มีลักษณะ ดังนี้ 
  (๑) เรื่องร๎องทุกข๑ที่มีลักษณะเป็นไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลต๎องรับผิดชอบตํอสภา 
  (๒) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน๎ารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแล๎ว 
  (๓) เรื่องท่ีมีการฟูองร๎องเป็นคดีอยูํในศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล๎ว 
  มาตรา ๒๑ สํวนประกอบของคําร๎องทุกข๑ 
  คําร๎องทุกข๑ ประกอบด๎วย 
  (๑) ชื่อและที่อยูํของผู๎ร๎องทุกข๑ 
  (๒) เรื่องอันเป็นเหตุให๎ร๎องทุกข๑ พร๎อมทั้งข๎อเท็จจริง หรือพฤติการณ๑ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ร๎องทุกข๑ 
  (๓) ใช๎ถ๎อยคําสุภาพ 
  (๔) ลายมือชื่อผู๎ร๎องทุกข๑ ดําเนินการยื่นร๎องทุกข๑แทนผู๎อ่ืน จะต๎องแนบใบมอบฉันทะให๎ผู๎ร๎อง
ด๎วย 
 3. วิธีการยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  คณะกรรมการวําด๎วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนํวยงานของรัฐสํานักงาน ก.พ. 
(๒๕๔๑: ๒๐-๒๑) กลําวถึง วิธีการยื่นคําร๎องเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชนของหนํวยงานของรัฐไว๎ดังนี้ 
  (๑) ร๎องเรียนด๎วยวาจา กรณีนี้จะเหมาะสําหรับเรื่องที่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต๎องการการ
แก๎ไขในทันท ี
  (๒) ร๎องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช๎กับการร๎องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต๎องการการแก๎ไข
ปัญหา หรือต๎องการการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค๑กรที่เหนือกวํา ซึ่งการร๎องเรียนโดยวิธีนี้ต๎องทําโดยเขียนหนังสือ 
(หรือพิมพ๑) เลําถึงเหตุการณ๑หรือพฤติการณ๑ของเรื่องที่ต๎องการร๎องเรียนให๎ชัดเจนมากที่สุดแจ๎งชื่อและที่อยูํให๎
ชัดเจนเพียงพอที่เจ๎าหน๎าที่สามารถติดตํอได๎ พร๎อมทั้งลงลายมือชื่อของผู๎ร๎องเรียนถ๎ามีเอกสารหรือหลักฐานควร
สํงไปพร๎อมกันด๎วย เพราะจะทําให๎การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียนนั้นเป็นไปได๎โดยรวดเร็วขึ้น และสํงคํา
ร๎องเรียนนั้นไปยังสถานที่ทําการของหนํวยงานของรัฐนั้น 
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  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วําด๎วยเรื่องสิทธิร๎องทุกข๑ตํอ
คณะกรรมการวินิจฉัยร๎องทุกข๑ หมวด ๓ ได๎บัญญัติวิธีการยื่นเรื่องราวร๎องทุกข๑ไว๎ ดังตํอไปนี้ 
  มาตรา ๒๒ การยื่นเรื่องราวร๎องทุกข๑ หากผู๎ใดประสงค๑จะยื่นเรื่องราวร๎องทุกข๑ให๎ยื่นเรื่องราว
ร๎องทุกข๑ได๎ ดังนี้ 
  (๑) ยื่นเรื่องราวร๎องทุกข๑ ร๎องเรียนด๎วยตนเอง หรือมอบหมายให๎ผู๎อ่ืนยื่นแทน ซึ่งผู๎นั้นจะต๎อง
อยูํในฐานะท่ีจะทราบข๎อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแหํงการร๎องทุกข๑ร๎องเรียน 
  (๒) สํงเรื่องราวร๎องทุกข๑ทางไปรษณีย๑ 
 

 4. การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  4.๑ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ 
  (๑) เจ๎าหน๎าที่ต๎องอํานหนังสือร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑และตรวจสอบข๎อมูลรวมทั้ง เอกสาร
ประกอบการร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑โดยละเอียด 
  (๒) สรุปประเด็นการร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑โดยยํอเพ่ือเสนอผู๎บังคับบัญชาหากเรื่องร๎องเรียน/ร๎อง
ทุกข๑มีประเด็นที่เก่ียวข๎องกับกฎหมายให๎ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู๎บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด๎วย 
  (๓) หนังสือที่สํงถึงหนํวยงาน หากมีความเห็นหรือข๎อสังเกตเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือการเอาใจใสํของหนํวยงานก็ควรใสํความเห็นหรือข๎อสังเกตนั้นๆ ด๎วย 
  (๔) เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑กลําวโทษ ควรแจ๎งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องคุ๎มครองความ
ปลอดภัยให๎แกํผู๎ร๎องและพยานที่เกี่ยวข๎อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และประทับตรา “ลับ”          
ในเอกสารทุกแผํน 
  (๕) เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑กลําวโทษ แจ๎งเบาะแสการกระทําความผิด หรือผู๎มีอิทธิพลซึ่ง
นําจะเป็นอันตรายตํอผู๎ร๎อง ควรปกปิดชื่อและที่อยูํของผู๎ร๎องกํอนถํายสําเนาคําร๎องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   
แตํหากเป็นการกลําวหาในเรื่องที่เป็นภัยร๎ายแรงและนําจะเป็นอันตรายตํอผู๎ร๎องเป็นอยํางมาก ก็ไมํควรสํง
สําเนาคําร๎องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง แตํควรใช๎วิธีคัดยํอคําร๎องแล๎วพิมพ๑ขึ้นใหมํสํงให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและ
ประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผํน 
  (๖) เมื่ออํานคําร๎องแล๎วต๎องประเมินด๎วยวํา เรื่องนําเชื่อถือเพียงใดหากผู๎ร๎องแจ๎งหมายเลข
โทรศัพท๑มาด๎วย ควรสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมจากผู๎ร๎องโดยขอให๎ยืนยันวํา ผู๎ร๎องได๎ร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑จริง เพราะ
บางครั้งอาจมีการแอบอ๎างชื่อผู๎อ่ืนเป็นผู๎ร๎อง วิธีการสอบถามไมํควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร๎องเรียนกํอน 
ควรถามวํา ทํานได๎สํงเรื่องร๎องเรียนมาจริงหรือไมํในลักษณะใดหากผู๎ร๎องปฏิเสธก็จะชี้แจงวํา โทรศัพท๑มาเพ่ือ
ตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎นแล๎วรีบจบการสนทนา 
  4.๒ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ 
  (๑) สอบถามชื่อ ที่อยูํและหมายเลขโทรศัพท๑ที่ติดตํอได๎ 
  (๒) สอบถามเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑และปัญหาที่เกิดข้ึน 
  (๓) ถ๎าเป็นเรื่องร๎องเรียนที่กลําวหาผู๎อ่ืนจะต๎องสอบถามผู๎ร๎องให๎ได๎รายละเอียดที่ชัดเจน หาก
ผู๎ร๎องมีข๎อมูลที่เป็นเอกสารก็ขอให๎ผู๎ร๎องสํงเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณีย๑ก็ได๎ 
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  (๔) พิจารณาเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑วํา สามารถดําเนินการได๎หรือไมํถ๎าดําเนินการได๎โดย
ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางโทรศัพท๑ก็ให๎ติดตํอประสานงานในทันที หากได๎รับคําตอบจากหนํวยงานและ
สามารถแจ๎งผู๎ร๎องได๎ก็ให๎แจ๎งผู๎ร๎องทันที 
  (5) ถ๎าผู๎ร๎องพูดด๎วยอารมณ๑รุนแรงควรรับฟังให๎จบกํอนแล๎วจึงชี้แจงวํา ได๎ประสานงานอยําง
สุดความสามารถแล๎วบอกเหตุผลวํา ทําไมเรื่องร๎องเรียนจึงไมํได๎รับการดําเนินการตามที่ผู๎ร๎องต๎องการ หรืออาจ
ถามเพ่ิมเติมวํา ผู๎ร๎องมีความเดือดร๎อนด๎านอ่ืนที่ประสงค๑จะขอความชํวยเหลืออีกหรือไมํ   
  4.3 ค าแนะน าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แต่ละกรณี 
  (๑) กรณีผู๎ร๎องระบุประเด็นปัญหาเพียงประเด็นเดียว แตํจากการวิเคราะห๑สามารถชํวยเหลือ  
ผู๎ร๎องในด๎านอ่ืนๆ ให๎แจ๎งผู๎ร๎องทราบและสํงเรื่องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณา 
  (๒) กรณีบัตรสนเทํห๑ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แจ๎งเบาะแสการกระทําความผิด แตํมี
รายละเอียดชัดเจนนําเชื่อถือสามารถตรวจสอบได๎และเป็นปัญหาสํวนรวม ในกรณีนี้ควรสํงเรื่องให๎ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาได๎ 
  (๓) เรื่องสําคัญมาก ควรกําหนดชั้นความลับโดยให๎หนํวยงานพิจารณาตรวจสอบในทางลับ 
  (๔) กรณีไมํสามารถแก๎ไขปัญหาที่ผู๎ร๎องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ในประเด็นนั้นได๎ควรโทรศัพท๑แจ๎ง   
ผู๎ร๎องและสอบถามความต๎องการวําจะให๎ชํวยเหลือในประเด็นอ่ืนอีกหรือไมํ หากผู๎ร๎องต๎องการให๎ชํวยเหลือ
เพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนก็ให๎ทําคําร๎องเป็นหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง 
  (๕) เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ที่ไมํอาจดําเนินการชํวยเหลือได๎ ก็ควรชี้แจงทําความเข๎าใจ โดย
ไมํให๎ความหวังแตํไมํทําลายกําลังใจ โดยบอกวําได๎พยายามอยํางเต็มที่แล๎ว แตํไมํสามารถตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผู๎ร๎องได๎และถามวํา ผู๎ร๎องประสงค๑จะขอความชํวยเหลือด๎านอ่ืนหรือไมํ หากเรื่องนั้นอยูํในวิสัยที่จะ
ดําเนินการได ๎
  (๖) กรณีร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑เรื่องเหนือธรรมชาติ ก็ให๎พยายามชวนคุยปกติแล๎วเสนอทางเลือก
อ่ืนๆ 
  4.4 เทคนิคการรับและเจรจากับผู้ร้องรายบุคคลและแบบกลุ่ม 
  4.4.๑ ผู๎ร๎องรายบุคคล แบํงออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) ผู๎ร๎องที่มีลักษณะนักวิชาการ เป็นบุคคลที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีเหตุมีผล กล๎า
แสดงออกและต๎องการแนวรํวม เจ๎าหน๎าที่ที่รับผู๎ร๎องประเภทนี้ จะต๎องยินดีและตั้งใจที่จะรับข๎อคิดเห็นซึ่งอาจ
ต๎องใช๎เวลาในการรับฟังและที่พบบํอยผู๎ร๎องจะให๎แสดงความคิดเห็นรํวม ซึ่งเจ๎าหน๎าที่จะต๎องไมํแสดงความ
คิดเห็นไปในทางเข๎าข๎าง แตํใช๎เป็นลักษณะชมเชยยกยํองวํา เรื่องดังกลําวเป็นสิ่งที่เราไมํเคยได๎รับรู๎เลยเป็นสิ่งที่
มีเหตุผล และจะสํงไปให๎หนํวยงานพิจารณาตํอไป 
  (๒) ผู๎ร๎องที่มีลักษณะชาวบ๎าน เป็นบุคคลที่เข๎าใจงํายและปัญหาสํวนใหญํก็จะเป็นปัญหา
หนี้สิน ที่ดิน อิทธิพล ผู๎ร๎องจะเข๎ามาแจ๎งพูดคุยกับเจ๎าหน๎าที่ พร๎อมทั้งจะมีอาการเกรงกลัวกับผู๎มีอิทธิพล      
ในพ้ืนที่ ซึ่งบางครั้งจะต๎องมีการประสานไปยังหนํวยงานเบื้องต๎นโดยใช๎โทรศัพท๑ สอบถามถึงรายละเอียดและ
สุดท๎ายก็ให๎ทําเป็นหนังสือ แตํถ๎าหากผู๎ร๎องเรียนเขียนหนังสือไมํได๎เจ๎าหน๎าที่จะเป็นผู๎เขียนให๎ แตํที่สําคัญต๎อง
อธิบายให๎ผู๎ร๎องทราบถึงความสามารถและอํานาจที่ถูกกําหนดไว๎วําทําได๎มากน๎อยแคํไหน อยํางน๎ อยเจ๎าหน๎าที่
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อาจจะชํวยเขาไมํได๎เลย แตํก็ได๎ดําเนินการไปบ๎าง ซึ่งดีกวําเขามาพบเจ๎าหน๎าที่แล๎วเพียงแตํทําหนังสือแล๎วให๎
กลับบ๎าน ซึ่งต๎องคํานึงถึงจิตใจของราษฎร เพราะบางรายเดินทางมาเป็นร๎อยกิโลเมตรเพ่ือจะมาร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ 
  (๓) ผู๎ร๎องที่มีลักษณะอารมณ๑ร๎อน เป็นบุคคลที่เก็บกดมาจากที่อ่ืนหรือมาจากที่ที่มีปัญหา
เกิดขึ้นและหาที่ระบายอารมณ๑ ลักษณะนี้เจ๎าหน๎าที่ต๎องพยายามที่จะเตือนตัวเองวํา ตนเองมีอาชีพเป็น
ข๎าราชการ ต๎องมีสมาธิ มีสติ ในบางลักษณะของผู๎ร๎องหากมีอารมณ๑โดยพูดไมํเข๎าใจ ต๎ องใช๎ความนุํมนวล 
พยายามอดทนและตีสนิทให๎ได๎ แม๎กระทั่งบางครั้งผู๎ร๎องก็ทราบดีวํา เจ๎าหน๎าที่ต๎องการให๎เขาสงบสติอารมณ๑ 
เจ๎าหน๎าที่ก็ต๎องยอมรับวํา มีความต๎องการให๎เขาสงบสติอารมณ๑จริงๆ แตํต๎องเจรจา แตํถ๎าหากผู๎ร๎องไมํเข๎าใจ
จริงๆ จะต๎องบอกให๎ทราบวําจะเชิญเจ๎าหน๎าที่ตํารวจนําตัวออกไป หากไมํมีเจตนาที่จะคุยคงต๎องสอบถามวํา    
ผู๎ร๎องไมํยินดีจะร๎องทุกข๑ก็คงต๎องดําเนินการตามเจตนารมณ๑ของผู๎ร๎องเป็นหลัก 
  (๔) ผู๎ร๎องที่มีลักษณะนุํมนวล เป็นบุคคลที่มีลักษณะไมํยอมเข๎าใจ หัวดื้อ ลักษณะนี้เป็น
ลักษณะที่สร๎างปัญหาให๎กับเจ๎าหน๎าที่มากเพราะตอนแรกเข๎ามาจะมีอารมณ๑สงบ ไมํมีปฏิกิริยาแตํเม่ือเข๎ามาพบ 
ก็จะแสดงเจตนาและความต๎องการของตัวเองในการถูกรังแกและจะไมํยอมที่จะถูกรังแกโดยเด็ดขาด 
  (๕) ผู๎ร๎องที่มีลักษณะจิตไมํปกติ เป็นบุคคลที่ลักษณะนี้ เมื่อผู๎ร๎องเดินทางมาร๎องเรียนที่     
ศูนย๑ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ต๎องทําความเข๎าใจวํา ผู๎ร๎องมีความต๎องการอะไร ซึ่งคงจะต๎องคล๎อยตามไปกํอน 
พยายามให๎ผู๎ร๎องมีการผํอนคลายอารมณ๑ให๎ดีขึ้น บางครั้งไมํจําเป็นต๎องทําคําร๎องเป็นหนังสือ แตํอาจจะต๎อง
ประสานไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือบรรเทาภาระการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ทันที 
  (๖) ผู๎ร๎องที่มีลักษณะปุวยเป็นโรคติดตํอ เป็นบุคคลที่เจ๎าหน๎าที่จะแสดงความรังเกียจหรือไมํ
พอใจไมํได๎ ต๎องคํานึงเสมอวําเป็นหน๎าที่และอาชีพของข๎าราชการทุกคน บางครั้งผู๎ร๎องอาจแสดงความคุ๎นเคย
หรือต๎องการความสนใจ อาจจะมีการสัมผัสเนื้อตัวก็ให๎คํานึงถึงหน๎าที่ แตํอยํางไรก็ตามก็ต๎องคํานึงถึงประเภท
ของโรคด๎วย เพราะชีวิตใคร ใครก็เป็นหํวง เชํน กรณีผู๎ปุวยเป็นโรคเรื้อน 
  4.4.๒ ผู๎ร๎องแบบกลุํม 
  มีลักษณะผู๎ร๎องตั้งแตํ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค๑สํวนใหญํ คือ ต๎องการพบผู๎บังคับบัญชา
ระดับสูง เชํน รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ต๎องอธิบายให๎ทราบวํา 
มีหนํวยงานที่รับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑โดยตรง ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงให๎ยื่นหนังสือร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ ไว๎กับเจ๎าหน๎าที่ได๎เลย แตํถ๎าหากกลุํมได๎
ประสานกับทางเจ๎าหน๎าที่ระดับสูงไว๎กํอน ก็คงต๎องรีบประสานเพ่ือแจ๎งให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบและรับคําสั่งที่จะ
ดําเนินการตํอไป 
  4.5 การพิจารณาก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้อง 
  (1) พิจารณาวําเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ดังกลําวจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไมํโดยพิจารณาวํา หากสํงเรื่องให๎หนํวยงานพิจารณาแล๎ว ผู๎ให๎
ข๎อมูลหรือผู๎ร๎องจะได๎รับความเดือดร๎อนหรือไมํ เชํน เรื่องที่มีลักษณะกลําวหาข๎าราชการ แจ๎งเบาะแสผู๎มี
อิทธิพล หากไมํปกปิดชื่อและท่ีอยูํ ก็จะต๎องแจ๎งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความค๎ุมครอง 
  (2) กรณีมีการระบุชื่อผู๎ถูกร๎องจะต๎องคุ๎มครองทั้งฝุายผู๎ร๎องและผู๎ถูกร๎องเนื่องจากข๎อเท็จจริง
ยังไมํปรากฏ ซึ่งอาจมีการกลั่นแกล๎งกันได๎ 
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  (3) กรณีผู๎ร๎องระบุในคําร๎องให๎ปกปิดชื่อหรือไมํประสงค๑ให๎นําลายมือชื่อผู๎ร๎องไปเปิดเผย 
จะต๎องคุ๎มครองผู๎ร๎อง เพราะหนํวยงานผู๎ถูกร๎องอาจทราบได๎และทําให๎ผู๎ร๎องจะได๎รับความเดือดร๎อน 
  (4) หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผู๎ร๎องโดยตรงซึ่งผู๎ร๎องไมํประสงค๑
ให๎เปิดเผยเรื่อง แตํการดําเนินการเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑จําเป็นจะต๎องเปิดเผยข๎อมูล ผู๎ร๎องให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง มิฉะนั้นไมํสามารถดําเนินการได๎ก็ต๎องขออนุญาตจากผู๎ร๎องกํอนและแจ๎งให๎หนํวยงานให๎ความคุ๎มครอง
ผู๎ร๎อง 
  4.6 การสั่งการ 
     ผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา/รองผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายหัวหน๎า
สํวนราชการจังหวัดนครราชสีมา และหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องตรวจสอบข๎อเท็จจริงและหาแนวทางแก๎ไขปัญหา 
หรือแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขปัญหา และรายงานผลการ
ดําเนินการให๎จังหวัดนครราชสีมาและผู๎ร๎องทราบ  
  4.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  (๑) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
  (2) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรายงานผลการตรวจสอบข๎อเท็จจริงให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
นครราชสีมา/รองผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก๎ไข 
  (3) คณะกรรมการฯ ไปสอบสวนข๎อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก๎ไขให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องดําเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง หากพ๎นระยะเวลาที่กําหนดแล๎ว ยังไมํได๎รายงานผลการดําเนินการให๎
ศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาทราบ จะแจ๎งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้ 
       - เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน 
       - เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตํได๎รับการเตือนครั้งที่ ๑ 
       - เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตั้งแตํได๎รับการเตือนครั้งที่ ๒ 
  4.8 การรายงาน/สรุปผล 
  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรายงานผลการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและสรุปผลมายังศูนย๑ดํารงธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา (เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ) ดําเนินการสรุป วิเคราะห๑ และรายงานผลการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง เพ่ือนําเรียนผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบและพิจารณาสั่งการ หรือยุติเรื่อง และแจ๎งผู๎ร๎อง
ทราบตํอไป 
  4.9 ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ปัจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได๎มีระบบฐานข๎อมูลเรื่องราวร๎องทุกข๑ ซึ่งเป็น
โปรแกรมระบบฐานข๎อมูลเรื่องร๎องเรียน เพ่ือเป็นชํองทางอีกชํองทางหนึ่งสําหรับให๎ประชาชนได๎ร๎องเรียนผําน
ระบบคอมพิวเตอร๑ได๎ภายใต๎ www.1567.moi.go.th และเป็นชํองทางในการบันทึกรายละเอียดข๎อมูลและ 
ผลการดําเนินการเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ของศูนย๑ดํารงธรรมสําหรับใช๎ในการตรวจสอบและติดตามเรื่องราว
รอ๎งทุกข๑ของจังหวัด ศูนย๑ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยและผู๎ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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5. กระบวนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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ภาคผนวก. 
แนวคิดการจัดตัง้ศูนยด์ ารงธรรม 
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1. ส านักงานที่ดินจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา มีส านักงานที่ดินจังหวัด โดยจะแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงาน เป็น ๓ ระดับ 
1. ส านักงานที่ดินจังหวัด 
2. ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา 
3. ส านักงานที่ดินอ าเภอ  

จังหวัดนครราชสีมา  มีส านักงานที่ดินจังหวัด จ านวน 1 แห่ง  ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา จ านวน 17  แห่ง  
ส านักงานที่ดินอ าเภอ  จ านวน  5  แห่ง    ดังนี้คือ 

ส านักงานที่ดินจังหวัด /สาขา รับผิดชอบในเขต 
1.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
2.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาพิมาย อําเภอพิมาย 
3.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาบัวใหญํ อําเภอบัวใหญํ  แก๎งสนามนาง  อําเภอบัวลาย  อําเภอสีดา 
4.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาปากชํอง อําเภอปากชํอง 
5.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาสูงเนิน อําเภอสูงเนิน  ขามทะเลสอ 
6.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาโนนสูง อําเภอโนนสูง 
7.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาโนนไทย อําเภอโนนไทย  อําเภอพระทองคํา 
8.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาโชคชัย อําเภอโชคชัย  อําเภอหนองบุญมาก 
9.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาครบุรี อําเภอครบุรี  อําเภอเสิงสาง 
10. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาคง  อําเภอคง  อําเภอบ๎านเหลื่อม 
11. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาจักราช อําเภอจักราช  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
12. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาดํานขุนทด อําเภอดํานขุนทด  อําเภอเทพารักษ๑ 
13. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาปักธงชัย อําเภอปักธงชัย  อําเภอวังน้ําเขียว 
14. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาประทาย อําเภอประทาย  อําเภอโนนแดง 
15. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาชุมพวง อําเภอชุมพวง  อําเภอเมืองยาง 
16. สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
17. สํานักงานที่ดนิจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง    อําเภอขามสะแกแสง 
18.  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาขามทะเลสอ    อําเภอขามทะเลสอ 

รายช่ือส านักงานที่ดินอ าเภอที่ยังไม่ได้ยกเลิกอ านาจนายอ าเภอ มีจ านวน 5  อ าเภอ ดังตํอไปนี้  
1. สํานักงานที่ดินอําเภอห๎วยแถลง 
2. สํานักงานที่ดินอําเภอเสิงสาง 
3. สํานักงานที่ดินอําเภอหนองบุญมาก 
4. สํานักงานที่ดินอําเภอแก๎งสนามนาง 
5. สํานักงานที่ดินอําเภอโนนแดง 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานที่ดินจังหวัดและที่ดินจังหวัดสาขา 
 มีอํานาจหน๎าที่ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวําด๎วยอาคารชุด กฎหมาย  

วําด๎วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวําด๎วยชํางรังวัดเอกชน และกฎหมายวําด๎วยการเชําอสังหาริมทรัพย๑เพ่ือการ  
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือ
กรรมสิทธิ์ห๎องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย๑ การรังวัดพิสูจน๑สอบสวนการทําประโยชน๑ สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบํงแยกที่ดินออกเป็นหลาย
แปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข๎าเป็นแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
คําธรรมเนียม คําใช๎จําย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ กํากับ ดูแล ให๎คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานที่ดินจั งหวัด 
สาขา สํานักงานที่ดินอําเภอและกิ่งอําเภอ และปฏิบัติงานรํวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับมอบหมาย 

 

ส านักงานที่ดินอ าเภอ  
อ านาจหน้าที่ของส านักงานที่ดินอ าเภอ  

มีหน๎าที่ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวําด๎วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวําด๎วย
การเชําอสังหาริมทรัพย๑เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานในด๎านการออกใบจอง การออกหนังสือ
รับรองการทาประโยชน๑ การรังวัดพิสูจน๑สอบสวนการทําประโยชน๑ ตรวจสอบเนื้อที่ การแบํงแยกที่ดินออกเป็น
หลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข๎าเป็นแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน๑  
การจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ รวมทั้งการ
จัดเก็บคําธรรมเนียม คําใช๎จําย และภาษีอากรเก่ียวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทําธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑และปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่
ได๎รับมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานที่ดินอ าเภอ และกิ่งอ าเภอ (ที่ได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ        
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน) 

มีอํานาจหน๎าที่ดําเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน๑ หรือโอนไปเพ่ือใช๎ประโยชน๑อยํางอ่ืน หรือ
นําไปจัดเพ่ือประชาชน ดําเนินการกรณีทบวงการเมืองขอใช๎ที่สาธารณประโยชน๑ การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของ
รัฐเพ่ือทบวงการเมืองใช๎ประโยชน๑ การสงวนที่ดินของรัฐเพ่ือให๎พลเมืองใช๎ประโยชน๑รํวมกัน การดูแลรักษาที่ดิน
สาธารณ ประโยชน๑ (การระวังชี้และรับรองแนวเขต) การค๎ุมครองปูองกันที่ดินสาธารณประโยชน๑ (การสอบสวน
ข๎อเท็จจริง การตํอสู๎และการฟูองคดีเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน๑) การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๒ แหํงประมวลกฎหมายที่ดิน การจัดหาผลประโยชน๑ในที่ดินของรัฐ การขออนุญาตเข๎าอยูํอาศัย
หรือขอใช๎ประโยชน๑ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว การดําเนินการตามโครงการจัดที่ดิน การปฏิบัติหน๎าที่ตาม
กฎหมายอื่นหรือตามที่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู๎เป็นหัวหน๎าประจํากิ่งอําเภอมอบหมาย  

 



๑๔ 
 

ประเภทหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
1.โฉนดที่ดิน(น.ส.4) โฉนดที่ดิน(น.ส.4) บนโฉนดจะมีตราครุฑสีแดง โฉนดจะระบุตําแหนํงของที่ดิน 

พ้ืนที่ทั้งหมด เลขที่โฉนด และข๎อมูลการสํารวจ  โฉนดแบบรํางจะแสดงข๎อมูลของที่ดินไปถึงที่ดินใกล๎เคียง 
บุคคลที่มาอาศัยอยูํในที่ดินของคนอ่ืนโดยไมํได๎รับอนุญาตสามารถอ๎างกรรมสิทธิ์ในที่ดินได๎ ในกรณีที่เจ๎าของดิน
โดยชอบธรรมไมํได๎ขับไลํบุคคลนั้นออกไป ภายในระยะเวลา 10 ปีติดตํอกัน หากเจ๎าของที่ดินปลํอยให๎บุคคล
อ่ืนครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ๎าของโดยเจ๎าของที่ดินไมํเข๎าขัดขวาง จะถือวําเจ๎าของ
ที่ดินเสียสิทธ๑ในการเป็นเจ๎าของโดยชอบธรรม 
  2.น.ส.3ก. หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ น.ส.3ก. หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน๑เป็น
เอกสารที่สามารถใช๎ได๎ดีเกือบจะเทํากับโฉนด จะมีตราครุฑสีเขียว หนังสือรับรองการทําประโยชน๑นี้จะแสดง 
ให๎เห็นวําได๎รับการรับรองและยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ๎าของจากนายอําเภอท๎องที่ ที่ดินเอกสารสิทธ๑น.ส.3 ก. นี้
ออกได๎เฉพาะในพ้ืนที่ที่ได๎สร๎างระวางรูปถํายทางอากาศแล๎วเทํานั้น ข๎อจํากัดของแบบ น.ส. 3 ก. ก็คือ  
ออกไมํได๎ทุกพ้ืนที่ พ้ืนที่ใดที่ยังไมํมีระวางรูปถํายทางอากาศจะออก น.ส. 3 ก. ไมํได๎ เจ๎าของหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน๑มีระยะเวลาในการขับไลํบุคคลอ่ืนที่เข๎ามาครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็น
เจ๎าของโดยที่เจ๎าของที่ดินไมํเข๎าขัดขวางที่ดินบริเวณนั้นภายในระยะเวลา 1 ปีเจ๎าของที่ดินก็จะเสียสิทธิในที่ดินนั้น 
 3.น.ส.3หรือ หนังสือรับรองการท าประโยชน์  ครุฑสีด า หนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การ
ครอบครองของเจ๎าของ แตํยังไมํได๎รับการรับรองอยํางเป็นทางการ ซึ่งจะสํงผลให๎ธุรกรรมทุกประเภท(ซื้อ ขาย 
จดจํานอง)จะต๎องไปแจ๎งตํอกรมที่ดินโดยไมํมีข๎อยกเว๎นเป็นระยะเวลา 30 วันกํอนจะจดทะเบียน (รูปแผนที่ใน 
น.ส. 3 เป็นแผนที่รูปลอย มีการยึดโยงเหมือนกันแตํเป็นการยึดโยงกับถาวรวัตถุหรือสิ่งอ่ืนที่พอจะหาได๎ใน
บริเวณนั้น เชํน ต๎นไม๎ยืนต๎นที่สภาพไมํแนํนอนการหาตําแหนํงที่ตั้งของที่ดินจึงไมํแนํนอนยากตํอการตรวจสอบ
การจดทะเบียนนิติกรรมแตํละครั้งจึงต๎องแจ๎งตํอเจ๎าหน๎าที่กํอน) ดังนั้นควรมีการส ารวจรังวัดให้ชัดเจน
เรียบร้อยก่อนที่คุณจะซื้อที่ดินน.ส. 3 หากเจ๎าของที่ดินไมํขับไลํบุคคลอ่ืนที่เข๎ามาครอบครองโดยสงบเปิดเผย 
โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ๎าของ ที่ดินบริเวณนั้นภายในระยะเวลา 1 ปี เจ๎าของที่ดินก็จะเสียสิทธิในที่ดินนั้น 

4.เอกสารแสดงหลักฐานการถือครองที่ดิน เอกสารข๎างลํางเหลํานี้ไมํได๎แสดงถึงการครอบครองที่ดิน 
ไมํมีใบอนุญาตกํอสร๎างบนที่ดินที่แสดงอยูํในเอกสารเหลํานี้ สามารถอ๎างสิทธิได๎แคํจากการโอนกรรมสิทธ๑แบบ
มรดก ไมํสามารถใช๎เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ สิทธ๑การเชําและสิทธ๑อ่ืนๆไมํสามารถอ๎างสิทธิได๎ 

5.ใบไต่สวน (น.ส. ๕) คือหนังสือแสดงการสอบสวนเพ่ือออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให๎ทราบวํา
ได๎มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล๎ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได๎ ใบไตํสวนไมํใชํหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์ แตํสามารถจดทะเบียนโอนให๎กันได๎ 

ถ๎าที่ดินมีใบไตํสวนและมีหนังสือรับรองการทําประโยชน๑แสดงวําที่ดินนั้นนายอําเภอได๎รับรองการทํา
ประโยชน๑แล๎ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต๎องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทําประโยชน๑กํอน แล๎วจึงมาจดแจ๎ง
หลังใบไตํสวน แตํถ๎าใบไตํสวนมีแบบแจ๎งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือไมํมีหลักฐานที่ดินใด ๆ และเป็น
ที่ดินที่นายอําเภอยังไมํรับรองการทําประโยชน๑ จะจดทะเบียนโอนกันไมํได๎ เว๎นแตํเป็นการจดทะเบียนโอน
มรดก  

6.ส.ค.1ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 คือ ใบแจ๎งการครอบครองที่ดิน เป็นเพียงหลักฐานการ
แจ๎งความตํอทางราชการวําคุณกําลังครอบครองที่ดินแปลงใดอยูํ ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตํอยําง
ใด และไมํสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได๎ แตํสามารถแสดงเจตนาวําจะสละการครอบครองใน
ที่ดินนั้นให๎แกํผู๎รับโอนได๎เทํานั้น ทั้งนี้ ส.ค.1 สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือ 
น.ส.3 หรือ น.ส. 3 ก.ได้ ก็ต่อเมื่อทางราชการมีการประกาศโครงการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ หรือเม่ือมี
การยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เฉพาะราย 



๑๕ 
 

7.ใบจอง (น.ส.2) ใบจอง (น.ส.2)  คือ หนังสือแสดงการยอมให๎เข๎าครอบครองที่ดินชั่วคราวเป็น
หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ทางราชการออกให๎เนื่องจากการจับจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน แตํยังไมํให๎สิทธิ์
ครอบครองในที่ดินโดยสมบูรณ๑ เพราะเป็นการอนุญาตให๎ผู๎จับจองที่ดินเข๎าทําประโยชน๑เป็นการชั่วคราว  
หากเห็นวําผู๎ที่เข๎าครอบครองทําประโยชน๑นั้นไมํได๎ทําประโยชน๑ภายในเวลาที่กําหนด หรือเข๎าทําประโยชน๑แล๎ว
ทําประโยชน๑ไมํแล๎วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ทางราชการก็จะให๎ผู๎นั้นหมดสิทธิ์ในที่ดินและจะนําไปจัดให๎
บุคคลอ่ืนตํอไป ผู้มีชื่อในใบจองจึงยังไม่ใช่เจ้าของ จะน าไปจดทะเบียนขายไม่ได้ จ านองไม่ได้ เว้นแต่การ
โอนทางมรดก เมื่อทําประโยชน๑ในใบจองเสร็จนําไปออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน๑ได๎
แล๎วแตํกรณี สําหรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ออกจากใบจองต้องห้ามโอนภายใน 10 ปี 
(บางกรณีห๎ามโอนภายใน 5 ปี หรือไมํให๎โอนเลย) 

8.ภ.บ.ท.5 ภ.บ.ท.5 เป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีบํารุงท๎องที่จะต๎องไปยื่นแบบ
ดังกลําวเพ่ือชําระภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปีตํอเจ๎าพนักงานประเมิน ณ สํานักงานอันเป็นที่ตั้งขององค๑กร
ปกครองท๎องถิ่นท่ีที่ที่ดินตั้งอยูํ เชํน สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สํานักงานเทศบาล ที่วําการอําเภอ ที่ทํา
การองค๑การบริหารสํวนตําบล ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ.2508 ภ.บ.ท. 5 จึงมิใชํ
เอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายจึงทําได๎เพียงการสํงมอบการครอบครองที่ดิน
ให๎แกํกันเทํานั้น ไมํสามารถไปจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ณ สํานักงานที่ดินท๎องที่ได๎ บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. 
5 อาจจะไมํใชํเจ๎าของที่ดิน และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห๎ามที่ไมํอยูํในหลักเกณฑ๑ที่จะออกเอกสารสิทธิตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจเป็นได๎ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู๎ซื้อเอง หาก
ประสงค๑จะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ควรให๎ผู๎ขายยื่นคําขอออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินเพ่ือพิสูจน๑สิทธิกํอนวําสามารถออกเอกสารสิทธิได๎หรือไมํ หากสามารถออกเอกสารสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได๎และขอออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินตามหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 เนื้อที่ที่คํานวณได๎จากการ
รังวัดออกเอกสารสิทธิยํอมไมํตรงกับเนื้อที่ที่ระบุไว๎ในหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ได๎เพราะถือวําเป็นที่ดินที่ไมํมี
หลักฐานสําหรับที่ดิน ไมํเคยมีการรังวัดคํานวณเนื้อที่โดยกรมที่ดินมากํอนแตํอยํางใด อีกทั้งการรังวัดออก
เอกสารสิทธิที่ดินจะใช๎วิธีการรังวัดทําแผนที่และคํานวณเนื้อที่โดยใช๎หลักวิชาการทางแผนที่ซึ่งจะมี มาตรฐาน
ความละเอียดถูกต๎อง การแจ๎งเนื้อที่ตามหลักฐาน ภ.บ.ท.5 จึงเป็นการแจ๎งของผู๎ทําประโยชน๑ในที่ดิน
โดยประมาณเพ่ือชําระภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปีเทํานั้น 

 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
 

โทร. 0-4424-2151 , 0-4424-4353  
โทรสาร 0-4424-2151 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง  โทร/โทรสาร 0-4445-9198 
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี  โทร. 0-4444-8240  

โทรสาร 0-4444-8240 
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช  
 

โทร. 0-4439-9187  
โทรสาร 0-4439-9187 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง  โทร. 0-4447-7300 ,0-4447-7386  
โทรสาร 0-4447-7386 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย  โทร. 0-4449-1011  
โทรสาร 0-4420-2198 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาดํานขุนทด  โทร./โทรสาร 0-4438-9441  



๑๖ 
 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย  
 

โทร. 0-4438-1141 ,0-4438-1392-3  
โทรสาร 0-4438-1141 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง  โทร. 0-4437-9255 , 0-4432-6170,     
       0-4432-6179  
โทรสาร 0-4437-9255 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญํ  โทร. 0-4446-1092  
โทรสาร 0-4446-1092 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย  โทร. 0-4447-9342  
โทรสาร 0-4447-9342 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย  โทร. 0-4444-1044  
โทรสาร 0-4444-1044 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากชํอง  โทร. 0-4432-8539 -41  
โทรสาร 0-4432-8539 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  โทร. 0-4447-1302  
โทรสาร 0-4447-1341 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว  
 

โทร. 0-4441-1952 , 0-4441-2051  
โทรสาร 0-4441-1952 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน  
 

โทร. 0-4441-9209  
โทรสาร 0-4441-9476 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง  โทร. 0-4438-5255 
 

 

2. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

“การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความวํา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูํอาศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ หรือที่ดิน 
ที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ๎าของที่ดิน ซึ่งมิได๎ทําประโยชน๑ในที่ดินนั้นด๎วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือจัดให๎แกํเกษตรกรผู๎ไมํมีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน๎อยไมํเพียงพอแกํการ
ครองชีพและสถาบันการเกษตรกรได๎เชําซื้อ เชําเข๎าทําประโยชน๑โดยรัฐให๎ความชํวยเหลือในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจําหนํายให๎เกิดผลดียิ่งขึ้น 
“หนังสือรับมอบที่ดิน” (ส.ป.ก.๔-๒๘) เป็นหลักฐานแสดงวําได๎รับมอบที่ดินและได๎รับอนุญาตให๎เข๎าทํา
ประโยชน๑ในที่ดินจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ซึ่งมีขอบเขตแปลงที่ดินที่ได๎รับมอบจาก ส.ป.ก. 
“หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน” (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นหลักฐานแสดงการได๎รับอนุญาต
ให๎เข๎าทําประโยชน๑ในที่ดินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเปูาหมายสําคัญของการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
นอกจากมุํงหมายให๎เกษตรกรมีความเทําเทียมกันด๎านสิทธิและการถือครองที่ดินแล๎วยังให๎ความชํวยเหลือใน
การพัฒนาอาชีพและรายได๎ของเกษตรกรเพ่ือให๎สามารถดํารงชีพในที่ดินที่ได๎รับจากกการปฏิรูปที่ดินได๎ 
 
 



๑๗ 
 

ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)           

พ.ศ.๒๕๓๒ มี ๓ ประเภท คือ 
๑. เกษตรกร หมายถึง 
๑.๑ ผู๎ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักได๎แกํ ผู๎ที่เป็นเกษตรกรอยูํแล๎วตามความเป็นจริงและ 

ใช๎เวลาสํวนใหญํในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใชํอาชีพอ่ืน  และเป็นผู๎ไมํมีที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็น 
ของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีท่ีดินเล็กน๎อยไมํเพียงพอแกํการครองชีพ 

๑.๒ ผู๎ประสงค๑จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได๎แกํ ผู๎ที่ยังไมํเป็นเกษตรกร แตํประสงค๑ 
จะเป็นเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบุคคลประเภทนี้ได๎แกํ 

- ผู๎ยากจน หมายถึง ผู๎มีรายได๎ซึ่งรวมสิทธิหรือประโยชน๑อ่ืน ๆ ที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได๎และเมื่อ
รวมกันแล๎วจะต๎องไมํสูงกวําอัตรารายได๎ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม(คปก.) กําหนด 

- ผู๎จบการศึกษาทางการเกษตรกรรม หมายถึง ผู๎ที่จบการศึกษาไมํต่ํากวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเทําในประเภทวิชาเกษตรกรรม 

- บุตรของเกษตรกรรม หมายถึง บุตรโดยชอบด๎วยกฎหมายของผู๎ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
บุคคลดังกลําวต๎องไมํมีอาชีพอันมีรายได๎ประจําเพียงพอแกํการยังชีพอยูํแล๎ว ไมํมีที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นของ
ตนเองและประสงค๑จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเกษตรกรจะได๎รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมตามขนาดจํานวนที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เห็นสมควร แตํทั้งนี้เนื้อที่ทั้งหมด
เมื่อรวมกับที่เกษตรมีอยูํเดิมแล๎วต๎องไมํเกิน ๕๐ ไรํสําหรับการประกอบเกษตรกรรมโดยทั่วไป (ยกเว๎นถือครอง
ที่ดินกํอนปี ๒๕๒๔) อาจได๎รับไมํเกิน ๑๐๐ ไรํ)สํวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว๑ใหญํได๎รับที่ดินไมํเกิน ๑๐๐ ไรํ 

๒. สถาบันเกษตรกร หมายถึงกลุํมเกษตรกร สหกรณ๑การเกษตร และชุมชนสหกรณ๑การเกษตรตาม
กฎหมายวําด๎วยสหกรณ๑ ซึ่งจะได๎รับการจัดที่ดินตามขนาดเนื้อที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(คปก.) เห็นสมควรให๎โดยคํานึงถึงประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 

๓. ผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ได๎ออกประกาศกระทรวง ฯ กําหนดกิจการได ๎ดังนี้ 
๑. กิจการอื่นที่เป็นการกสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๑.๑ กิจการทางวิชาการเกษตร การสาธิต การทดลองเพ่ือประโยชน๑ทางการเกษตร 
๑.๒ กิจการที่สํงเสริมหรือประกันราคาพืชผลการเกษตร หรือลดต๎นทุนการผลิตทาง
การเกษตร 
๑.๓ กิจการที่เป็นข๎อตกลงรํวมกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการ
ดําเนินการผลิต 
๑.๔ กิจการที่เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต การ
จําหนํายและการตลาดให๎เกิดผลดียิ่งขึ้น 

๒. กิจการที่เป็นการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หมายถึง กิจการแปรรูปผลิตผล
เกษตรกรรม ซึ่งใช๎ผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลักทั้งนี้จะได๎รับการจัดที่ดินตามขนาด 
ที่คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เห็นสมควรซึ่งต๎องไมํเกิน ๕๐ ไรํ ผู๎ใดประสงค๑จะขอรับ
การจัดที่ดินเพ่ือใช๎สําหรับกิจการที่เป็นกรสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ให๎ยื่นคําขอรับอนุญาต 
ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแหํงท๎องที่ท่ีประสงค๑จะประกอบกิจการนั้น 

 
 



๑๘ 
 

เอกสารยื่นค าขอรับอนุญาต 
ผู๎ประสงค๑จะขอรับการจัดที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย๑เพ่ือใช๎สําหรับประกอบกิจการให๎ยื่นคําขอรับ

อนุญาตได๎ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแหํงท๎องที่ที่ประสงค๑จะประกอบกิจการ  พร๎อมด๎วยเอกสารและ
หลักฐานดังตํอไปนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช๎แทนได๎ หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตํางด๎าว 
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน 
๓. กรณีเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงการทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลพร๎อมทั้งวัตถุประสงค๑ของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
๔. แผนและโครงการประกอบคําขอรับอนุญาต ประกอบด๎วย 

๑) ประเภทของกิจการ 
๒) ประเภทของสิทธิที่ขอรับอนุญาต 
๓) สถานที่ประกอบกิจการและจํานวนเนื้อที่ท่ีต๎องการขออนุญาต 
๔) ทุนที่ใช๎ดําเนินงาน รวมทั้งแผนการเพิ่มทุนในอนาคต 
๕) ลักษณะของการดําเนินงานของโครงการโดยระบุลักษณะการใช๎ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย๑

ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ 
๖) ผลตอนแทน ระยะเวลาทุน และเครื่องชี้วัดอ่ืน ๆ ที่แสดงโอกาสความสัมฤทธิ์ผลของการ

ประกอบกิจการ 
๗) ประโยชน๑ที่คาดวําเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ ส.ป.ก. จะได๎รับทั้งนี้ คณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จะเป็นผู๎พิจารณาอนุญาตคําขอรับการจัดที่ดินโดยระยะเวลาการเชํา เชําซื้อ 
หรือเข๎าทําประโยชน๑ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ที่ ส.ป.ก. ประกาศกําหนดและให๎สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดกําหนดให๎ผู๎ขอรับอนุญาตจํายคําตอบแทนตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (คปก.) กําหนด โดยนําคําตอบแทนที่ได๎รับเข๎ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

เงื่อนไขที่จะให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
๑. ต๎องประกอบกิจการตามแผนและโครงการที่ขออนุญาตนั้น จะโอนสิทธิไปยังบุคคลอ่ืนไมํได๎ 

เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจาก คปจ. กํอน 
๒. ต๎องใช๎ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย๑ให๎ตรงกับกิจการที่ได๎รับอนุญาตตามที่ระบุไว๎ในสัญญาหากไมํ

ปฏิบัติตาม คปจ. หรือ คปก. มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตและเลิกสัญญาได๎ 
๓. ต๎องเริ่มลงมือดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไว๎ในสัญญา 
๔. ต๎องไมํเปลี่ยนแปลง แก๎ไข หรือเพ่ิมเติมกิจการ แผนงาน แผนการดําเนินงานหรือวิธีการดําเนินการ

เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจาก คปจ. กํอน 
๕. ต๎องยินยอมให๎ ส.ป.ก. เข๎าไปตรวจสอบกิจการให๎เป็นไปตามสัญญาอยํางน๎อยปีละครั้ง 
๖. ในระหวํางเวลาหรือครบกําหนดเวลา เชํา เชําซื้อ หรือเข๎าทําประโยชน๑ หรือเลิกใช๎ประโยชน๑ใน

ที่ดินหรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย๑ ให๎แกํผู๎รับอนุญาตแล๎วก็ตาม ถ๎าทรัพย๑สินหรือสิ่งกํอสร๎าง
ที่ปลูกบนที่ดินที่ได๎รับอนุญาตกํอให๎เกิดความเสียหาย หรือกีดขวางการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม คปจ.  
มีอํานาจสั่งให๎รื้อถอนทรัพย๑สินหรือสิ่งกํอสร๎างดังกลําว ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมํปฏิบัติตาม คปจ.  
มีอํานาจรื้อถอนได๎โดยผู๎รับอนุญาตเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายและต๎องเสียเงินเพ่ิมในอัตราร๎อยละ ๒๕ ของคําใช๎จํายนั้น 

๗. ผู๎รับอนุญาตต๎องเข๎าทําสัญญากับ ส.ป.ก. ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งการ 
ขออนุญาตหากไมํทําสัญญาภายในเวลาดังกลําว โดยไมํมีเหตุผลอันสมควรให๎ คปจ. เพิกถอนอนุญาตได๎ 



๑๙ 
 

การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
๑. ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินในที่ดินเอกชน 
การปฏิรูปที่ดินในที่ดินเอกชน หมายถึง การนําที่ดินที่เจ๎าของที่ดิน มีความประสงค๑จะขายที่ดินหรือ

ไมํได๎ทําประโยชน๑ในที่ดินด๎วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินกวําสิทธิที่กฎหมายปฏิรูปที่ดินกําหนดให๎ถือครองได๎  
โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ๎าของที่ดินเอกชน
ดังกลําว ซึ่งถือครองที่ดิน โดยมีหนังสือสําคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ หนังสือรับรองการทําประโยชน๑ 
(น.ส.๓, น.ส. ๓ ก) หรือโฉนดที่ดินมาจัดสรรให๎เกษตรกรผู๎เชําทีดิน ผู๎ไร๎ที่ทํากิน ได๎เชํา หรือเชําซื้อจาก ส.ป.ก. 
ตํอไป 

๒. ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐ 
การปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐ หมายถึง การที่ ส.ป.ก. นําที่ดินของรัฐประเภทตําง ๆ ได๎แกํ ที่ดินในเขตปุา

สงวนแหํงชาติและเขตปุาไม๎ถาวรที่ เสื่อมโทรม  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให๎ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 
ที่สาธารณประโยชน๑ที่ประชาชนเลิกใช๎รํวมกัน ที่ราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังให๎ความยินยอมแล๎ว ที่ดินรกร๎าง
วํางเปลํา หรือที่ดินจําแนกออกจากเขตปุาไม๎ถาวร นํามาจัดให๎เกษตรกรเชํา เชําซื้อ เข๎าทําประโยชน๑ หรือจัดให๎
โดยมีคําชดเชย 

 

การเวนคืนที่ดิน 
การเวนคืนที่ดินส าหรับการปฏิรูปที่ดินในที่ดินเอกชน 
กฎหมายได๎ให๎อํานาจเวนคืนที่ดินได๎นํากฎหมายวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย๑มาใช๎โดยอนุโลม   

แตํจนถึงปัจจุบันนี้ ส.ป.ก. ยังมิได๎ใช๎มาตรการเวนคืนที่ดิน เพราะมีข๎อจํากัดในทางปฏิบัติบางประการที่ต๎องแก๎ไข 
 

 หน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 เมื่อเกษตรกรได๎รับการคัดเลือกเข๎าทําประโยชน๑ในเขตที่ดินลงชื่อในหนังสือรับมอบที่ดินและหรือ
สัญญาเชํา หรือสัญญาเชําซื้อ หรือสัญญาจัดให๎โดยมีคําชดเชยเรียบร๎อยแล๎ว จะต๎องเริ่มเข๎าทําประโยชน๑ในที่ดิน
นั้น และมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑ ทําประโยชน๑ในที่ดินด๎วยตนเองอยํางเต็มความสามารถ และไมํนําที่ดินนั้นทั้งหมด หรือบางสํวนไป
ให๎ผู๎อื่นเชํา ให๎ทําประโยชน๑ หรือขาย หากไมํต๎องการจะทําประโยชน๑ในที่ดินให๎ยื่นคําขอสละสิทธิพร๎อมกับบอก
เลิกสัญญา หรือขอโอนสิทธิ์ในที่ดินนั้นให๎สามีหรือภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ โดยยื่นคําขอได๎ที่สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) 

๒. ไมํเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนเป็นเหตุให๎ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมแกํการประกอบเกษตรกรรม 
เชํน ขุดหน๎าดินขาย 

๓. ไมํขุดบํอเพ่ือเกษตรกรรมเกินกวําร๎อยละ ๕ ของพ้ืนที่ที่ได๎รับมอบ เชํน ถ๎า ส.ป.ก. จัดที่ดินให๎ ๒๐ 
ไรํ จะขุดบํอได๎ไมํเกิน ๑ ไรํ และต๎องไมํปลูกสิ่งกํอสร๎างใด ๆ นอกเหนือจากการปลูกสร๎างโรงเรือน ยุ๎งฉาง ที่อยูํ
อาศัย หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางอ่ืน ที่ใช๎ประโยชน๑เพ่ือการเกษตรของเกษตรกรนั้นตามสมควร หากต๎องการจะทํา
การใดๆ เกินจากนี ้ให๎ยื่นคําขออนุญาตตํอ ส.ป.ก. จังหวัดกํอน 

๔. ดูแลรักษาหมุดหลักฐานและหลักเขตในที่ดินที่ได๎รับมอบ มิให๎เกิดชํารุดเสียหาย หรือเคลื่อนย๎ายไป
จากตําแหนํงเดิม 

๕. ไมํกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่กํอให๎ความเสียหายแกํสิ่งกํอสร๎างในโครงการปฏิรูปที่ดิน
สภาพแวดล๎อม หรือเสียหายตํอการทําประโยชน๑ในที่ดินของเกษตรกรอ่ืน 

๖. ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร (คปก.) และคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด (คปจ.) 



๒๐ 
 

๗. ปฏิบัติตามสัญญากู๎ยืมที่ทํากับ ส.ป.ก. และตามพันธะกรณีที่มีอยูํกับสถาบันการเงินหรือบุคคล 
ที่ดําเนินงานรํวมกับ ส.ป.ก. เชํน ตามสัญญากู๎ยืมเงินกับ ธ.ก.ส. หรือสัญญาตามโครงการพัฒนาการเกษตร
รํวมกับภาคเอกชนนอกจากนี้ ยังมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกปุา หรือไม๎ยืนต๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๐ ของ
เนื้อที่ในแปลงที่ดินที่ได๎รับการจัดจาก ส.ป.ก. อีกด๎วยถ๎าเกษตรกรไมํปฏิบัติตามหน๎าที่ที่กําหนดไว๎ ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดจะมีหนังสือเตือนให๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องภายในกําหนด ถ๎าเกษตรกรยังคงฝุาฝืนโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จะมีคําสั่งให๎สิ้นสิทธิและต๎องออกจากที่ดิน 
 

การสิ้นสิทธิ 
ผู๎ที่ได๎รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. จะสิ้นสิทธิในที่ดิน ในกรณีดังตํอไปนี้ 
๑. ตาย หรือสละสิทธิ์ เว๎นแตํจะมีการตกทอดทางมรดกตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน  

เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. โอนสิทธิการเข๎าทําประโยชน๑ การเชํา หรือการจัดให๎โดยมีคําชดเชยไปยังบุคคลอ่ืนตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่ คปก. กําหนด คือไมํได๎ถือสัญชาติไทยหรือมีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง

หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอตํอการเลี้ยงชีพกํอนได๎รับการคัดเลือกเข๎าทํากินในเขตปฏิรูปที่ดิน
หรือไมํเป็นเกษตรกรตามกฎหมายวําด๎วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๔. ฝุาฝืนระเบียบข๎อบังคับของ ค.ป.ก. วําด๎วยการให๎เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเข๎าทําประโยชน๑ในที่ดิน 
 

การขอเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ได๎กําหนดการให๎กรรมสิทธิ์ในที่ดินแกํบุคคลในเขตปฏิรูป
ที่ดิน ดังนี้ 

๑. โดยการเชําซื้อที่ดิน ทั้งในที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ ตามหลักเกณฑ๑วิธีการและเงื่อนไขที่             
คปก. กําหนด 

๒ ผู๎ประกอบเกษตรกรรมด๎วยตนเองท่ีถือครองที่ดินของรัฐอยูํกํอน พ.ศ. ๒๕๒๔ ในสํวนที่ไมํเกิน ๕๐ ไรํ 
และจํายคําธรรมเนียมในการโอนรังวัด และคําปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดําเนินการตามจํานวนที่  
ค.ป.ก. กําหนด 
 

3. ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอเช่าที่ราชพัสดุ  

o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข๎าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่น ๆ  
ที่หนํวยงานราชการออกให๎ (ในกรณีท่ีได๎รับมอบอํานาจให๎ดําเนินการแทน ให๎นําบัตรฯ  
ของผู๎มอบอํานาจไปแสดงด๎วย) 

o สําเนาทะเบียนบ๎าน 
o หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
o สําเนาทะเบียนสมรส/หยํา 
o เอกสารอ่ืน ๆ 



๒๑ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการขอเช่าที่ราชพัสดุ  

1. เมื่อผู๎ขอเชําแจ๎งความประสงค๑ในการขอเชําที่ดินเพื่ออยูํอาศัยและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน 
ที่ขอเชํา เชํน สถานที่ตั้ง อาณาเขต เนื้อท่ี เป็นต๎น โดยเขียนในแบบคําขอเชํา พร๎อมกับลงนาม
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของทางราชการ และแนบเอกสารประกอบคําขอ
ที่กําหนดไว๎ตามข้อ 1 

2. ตรวจสอบหลักฐานทะเบียน หนังสือสําคัญ การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในปัจจุบัน 
3. จัดทําแผนที่รายละเอียดแสดงเขตเชํา การใช๎ประโยชน๑ในที่ดิน การกําหนดประเภทการใช๎

ประโยชน๑ในที่ดินตามกฎหมายผังเมือง การเวนคืนที่ดิน สํารวจทําเลที่ตั้ง ทางเข๎า - ออกตาม
สภาพปัจจุบันและราคาประเมินที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย๑ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของกรมที่ดิน และจัดทําแผนที่กับรายงานผลการรังวัดตรวจสอบและการ
ดําเนินการอ่ืน ๆ ภายใน 10 วัน  
     ในกรณีที่มีปัญหาแนวเขตที่ดินที่มิอาจชี้แนวเขตให๎ถูกต๎องได๎ ให๎รายงานผู๎มีอํานาจ
พิจารณาสั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่ยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ ราชพัสดุตํอสํานักงานที่ดินเพ่ือให๎ทราบ
อาณาเขตท่ีดินที่ถูกต๎อง 

4. เมื่อได๎รับเอกสารครบถ๎วนแล๎วให๎ปิดประกาศการจัดให๎เชําตามระเบียบฯ พ.ศ.2527 ข๎อ 14 
เมื่อดําเนินการปิดประกาศครบกําหนดแล๎ว ไมํมีผู๎ใดคัดค๎าน ก็ให๎รวมข๎อมูลและกําหนด
เงื่อนไขเสนอผู๎มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5. ผู๎มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
6. เมื่อผู๎มีอํานาจได๎อนุญาต ให๎มีหนังสือแจ๎งให๎ผู๎ขอเชําทราบ พร๎อมทั้งให๎มาบันทึกยินยอมรับ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและจัดทําสัญญาเชําและหลักฐานเกี่ยวกับการเชํา พร๎อมทั้งชําระเงินคําเชํา 
คําธรรมเนียมและเงินอ่ืน ๆ ที่กําหนดตามเงื่อนไข 

7. บันทึกข๎อมูลและผลการพิจารณาเข๎าระบบ Computer 

ค่าใช้จ่าย  

o คําเชํา (ตํอปี) ตามระเบียบของทางราชการ 
o คําธรรมเนียมการจัดให๎เชํา 2 เทําของคําเชํา 1 ปี 
o คําธรรมเนียมการรังวัดเนื้อท่ีไมํเกิน 1 ไรํ แปลงละ 100 บาท 
o เกินกวํา1 ไรํ แตํไมํเกิน 5 ไรํ แปลงละ 300 บาท 
o เกินกวํา 5 ไรํ แตํไมํเกิน 10 ไรํ แปลงละ 500 บาท 
o หากเกินกวํา 10 ไรํ เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไรํละ 100 บาท 
o ตํอการรังวัดหนึ่งครั้ง แตํทั้งนี้ ไมํเกินแปลงละ 1,000 บาท ตํอการรังวัดหนึ่งครั้ง 
o เงินประกันสัญญาเชําเทํากับคําเชํา 1 ปี 

 

 

 



๒๒ 
 

สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าที่ราชพัสดุ 
ผู้เช่าที่ราชพัสดุพึงทราบและค านึงไว้เสมอ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู๎เชําต๎องอํานและทําความเข๎าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน๎าที่ของผู๎เชําให๎ชัดเจนตามสัญญาเชํา ทั้งนี้  
เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน๑ของผู๎เชําเอง 

2. การติดตํอราชการเก่ียวกับการเชําที่ราชพัสดุ จะต๎องนําหลักฐานที่จําเป็นมาด๎วยทุกครั้ง คือสัญญาเชํา 
ใบเสร็จชําระคําเชําครั้งสุดท๎าย บัตรประจําตัวผู๎เชําที่ราชพัสดุ บัตรประจําตัวประชาชน และควรมา
ติดตํอราชการด๎วยตนเอง หากไมํมีเหตุจําเป็นอยํางแท๎จริง ไมํควรมอบอํานาจให๎ผู๎อ่ืนมาแทน 

3. การจัดทําสัญญาเชําทุกครั้งกํอนรับสัญญา ผู๎เชําจะต๎องตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อความในสัญญา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งตัวเลขเก่ียวกับคําเชําหลักประกันและระยะเวลาการเชํา เพ่ือประโยชน๑ของผู๎เชําเอง 

4. กํอนจะดําเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เชํา หากไมํแนํใจวําผิดสัญญาเชําหรือไมํ ควรปรึกษาหรือขอ
คําแนะนําจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งเพื่อปูองกันข๎อผิดพลาดและไมํให๎เกิดความเสียหาย ทั้งแกํผู๎เชําและทาง
ราชการ 

5. ถ๎าผู๎เชําเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให๎รีบแจ๎งทางราชการ (ผู๎ให๎เชํา) ทราบ พร๎อมทั้งแสดงหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลด๎วย กรณีเปลี่ยนที่อยูํอาศัยหรือเปลี่ยนสถานที่ติดตํอให๎รีบแจ๎งทางราชการ 

6. ห๎ามโอนสิทธิการเชําที่ราชพัสดุระหวํางกันเอง โดยไมํได๎รับอนุญาตจากทางราชการเพราะเป็นการ
ปฏิบัติผิดระเบียบและผิดสัญญา ซึ่งทางราชการอาจไมํให๎สิทธิการเชําแกํท้ัง ๒ ฝุายก็ได๎ 

7. หากมีบุคคลหลายรายเรียกร๎องสิทธิการเชําที่ราชพัสดุอันเดียวกัน และไมํอาจตกลงกันได๎ ทางราชการ
มีสิทธิที่จะนําสิทธิการเชํานั้นออกประมูลจัดให๎เชําใหมํได๎ 

สิทธิของผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 

1. สิทธิการเชําที่ดินราชพัสดุเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู๎เชํา หากผู๎เชําถึงแกํกรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร๎อนของทายาท ทางราชการให๎โอกาสแกํทายาทของผู๎เชําที่ถึงแกํกรรมมีสิทธิ์ยื่นความประสงค๑ 
ขอเชําแทนได๎ 

2. สิทธิการเชํามีเพียงระยะเวลาที่กําหนดไว๎ในสัญญาเชําเทํานั้น 
3. จะปลูกสร๎างดัดแปลงตํอเติมหรือรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร๎างในที่ดินที่เชําได๎ เมื่อได๎รับอนุญาตจาก 

ทางราชการ 
4. การวางหลักประกันสัญญาเชําจะวางเป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลก็ได๎ และจะขอคืนได๎ เมื่อพ๎นจาก

ข๎อผูกพันตามสัญญาเชํากับไมํมีเงินอ่ืนใดที่ค๎างชําระแกํทางราชการ 
5. เมื่อสัญญาเชําที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยูํอาศัยสิ้นสุดลง (ปกติจะทําสัญญาเชําเป็นรายปีหรือครั้งละไมํเกิน ๓ ปี) 

การตํออายุสัญญาเชําครั้งตํอไปจะได๎รับการยกเว๎นคําธรรมเนียมการตํออายุสัญญาเชํา 
6. เมื่อสัญญาเชําระงับ บรรดาอาคารหรือสิ่งปลูกสร๎างในที่ดินที่เชํา หากไมํประสงค๑จะรื้อถอน จะยก

กรรมสิทธิ์ให๎เป็นของทางราชการก็ได๎ เมื่อทางราชการยอมรับและเห็นวําเป็นประโยชน๑ (ยกเว๎นสิ่งปลูก
สร๎างที่ต๎องยกกรรมสิทธิ์ไว๎แล๎ว) 

 

 



๒๓ 
 

หน้าที่ของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 

1. การชําระคําเชําที่ดิน ผู๎เชําต๎องชําระคําเชําปีละ ๑ ครั้ง โดยจะต๎องชําระคําเชําของแตํละปีภายในเดือน
กุมภาพันธ๑ หากเกินกําหนดเวลาจะต๎องชําระเงินเพ่ิมเป็นเบี้ยปรับในอัตราร๎อยละ ๑.๕ ตํอเดือน  
ของเงินที่ค๎างชําระ เศษของเดือนให๎นับเป็นหนึ่งเดือน 

2. ต๎องเสียภาษีบํารุงท๎องที่หรือภาษีอ่ืนใดตลอดจนคําธรรมเนียมและคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการเชํานี้
แทนทางราชการทั้งสิ้น 

3. การค๎างชําระเงินอันจะต๎องชําระแกํทางราชการตามกําหนดเวลานอกจากจะต๎องชําระเงินที่ค๎างแล๎ว 
ยังต๎องชําระเงินเพ่ิมข้ึนเป็นเบี้ยปรับอีกในอัตราร๎อยละ ๑.๕ ตํอเดือนของเงินที่ค๎างชําระ 

4. ต๎องปูองกันและดูแลรักษาแนวเขตพ้ืนที่ ตลอดทั้งบํารุงรักษาที่ดินให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยไมํสกปรก
เลอะเทอะไมํให๎เกิดความเสียหายตํอที่ราชพัสดุ  

5. จะทําการเปลี่ยนแปลงหรือขุดคู คลอง บํอ สระหรือแหลํงขังน้ําหรือตัดฟันต๎นไม๎ยืนต๎นในที่ดินที่เชํา
ไมํได๎ เว๎นแตํจะได๎รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางราชการ (ผู๎ให๎เชํา) กํอน 

6. จะนําที่ดินท่ีเชําหรือสิ่งปลูกสร๎างในที่ดินที่เชําทั้งหมดหรือบางสํวนไปให๎เชําชํวงหรือนําไปหาประโยชน๑
อยํางอ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค๑การเชําเพ่ืออยูํอาศัย หรือยอมให๎ผู๎อื่นใช๎ประโยชน๑ในที่ดินที่เชํา
ไมํได๎ เว๎นแตํจะได๎รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางราชการ (ผู๎ให๎เชํา) กํอน 

7. ผู๎เชําจะต๎องใช๎ประโยชน๑ในที่ดินที่เชําเพ่ืออยูํอาศัยเทํานั้น 
8. ไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนรําคาญแกํผู๎อยูํใกล๎เคียง หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดตํอ

กฎหมายความสงบเรียบร๎อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
9. ต๎องยินยอมให๎เจ๎าหน๎าที่ของทางราชการเข๎าไปตรวจที่ดินสถานที่เชําได๎เสมอ โดยผู๎เชําจะต๎องอํานวย

ความสะดวกให๎ตามสมควร 
10. ในระหวํางอายุสัญญาเชํา ถ๎าทางราชการมีความจําเป็นต๎องใช๎ที่ดินที่เชําเพื่อประโยชน๑ของรัฐหรือของ

ทางราชการ ผู๎เชํายินยอมให๎บอกเลิกสัญญาเชํา 
11. เมื่อสัญญาเชําสิ้นสุดลงไมํวํากรณีใดๆ ผู๎เชําจะต๎องปรับพ้ืนที่ดินที่เชําให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยหรือดีตาม

สภาพเดิม โดยผู๎เชําและบริวารจะต๎องออกจากท่ีดินที่เชํา พร๎อมกับขนย๎ายทรัพย๑สินของผู๎เชําหรือของ
ผู๎อื่นที่อยูํในความครอบครองของผู๎เชําออกไปจากท่ีดินที่เชําและสํงมอบที่ดินที่เชําให๎แกํทางงราชการ
ผู๎ให๎เชําให๎แล๎วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตํสัญญาสิ้นสุดลง 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

4. ทะเบียนและบัตร(บุคคล) การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
 การขอมีบัตรประชาชน/การยื่นค าร้อง 

๑. กรณีขอมีบัตรครั้งแรก (กรณี อายุครบ ๗ ขวบ) 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให๎อยํางใดอยํางหนึ่ง (ฉบับจริง)  
 ๓) กรณีไมํมีหลักฐานดังกลําวข๎างต๎นให๎นําเจ๎าบ๎านหรือบุคคล เชํน บิดา มารดาหรือบุคคลที่นําเชื่อถือ
มา ๑ คน 
 

๒. กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินก าหนดเวลา 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให๎อยํางใดอยํางหนึ่ง (ฉบับจริง) 
 ๓) กรณีไมํมีหลักฐานดังกลําวข๎างต๎นให๎นําเจ๎าบ๎านหรือบุคคล เชํน บิดา มารดาหรือบุคคลที่นําเชื่อถือ
มา ๒ คน 

        ค่าธรรมเนียม 
 คําปรับ ๒๐ บาท กรณียื่นเกิน ๖๐ วัน 

๓. กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เพราะแจ้งเกิด หรือได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณี
อ่ืน ๆ 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให๎อยํางใดอยํางหนึ่ง (ฉบับจริง) 
        ค่าธรรมเนียม 
 คําปรับ ๒๐ บาท กรณียื่นเกิน ๖๐ วัน 

๔. กรณีผู้ขอมีบัตรได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือมี
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ได้สัญชาติไทย 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
  ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง)  
  ๒) ใบสําคัญประจําตัวคนตํางด๎าวของบิดา และมารดา (ฉบับจริง)  
     (กรณีผู๎ขอมีบิดามารดาเป็นคนตํางด๎าว) หากคนใดตายให๎เรียกใบมรณบัตรของผู๎ที่ตายหากตายทั้งคูํ
ให๎เรียกมรณบัตรทั้งคูํ แตํถ๎าผู๎ขอมีบัตรได๎สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือได๎กลับคืนสัญชาติไทยต๎องเรียก
หลักฐานหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติหรือหนังสือสําคัญการได๎กลับคืนสัญชาติไทย ตามแตํกรณี 

        ค่าธรรมเนียม 
 คําปรับ ๒๐ บาท กรณียื่นเกิน ๖๐ วัน 



๒๕ 
 

๕. กรณีขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น 
       เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) หลักฐานแสดงการเป็นผู๎ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องมีบัตร เชํน บัตรประจําตัวคนพิการ 
    (ผู๎พิการเดินไมํได๎ หรือเป็นใบ๎ หรือตาบอดทั้งสองข๎าง ไมํต๎องเรียกหลักฐานดังกลําว) 
    หนังสือสุทธิพระ หนังสือรับรองของแพทย๑วํามีจิตฟ่ันเฟือนไมํสมประกอบ 
       ค่าธรรมเนียม 
 ๒๐ บาท 

๖. กรณีขอมีบัตรใหม่ 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 
        ค่าธรรมเนียม 
 ฉบับละ ๒๐ บาท 

๗. กรณีขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
 ๓) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 

        ค่าธรรมเนียม 
 ฉบับละ ๒๐ บาท 
 

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
     เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) บัตรประจําตัวประชาชนผู๎ร๎อง (ฉบับจริง) 
 ๒) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๓) เอกสารหลักฐานที่จะขอบันทึก ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย และมีคํารับรองคําแปลโดยกระทรวง
ตํางประเทศ 
 ๔) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว เชํน สมรส หยํา รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ หรือเอกสาร
อันเป็นหลักฐานแหํงการนั้นที่ทําข้ึนในตํางประเทศ ซึ่งได๎รับการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองจากกระทรวง
การตํางประเทศ หรือสถานฑูตสถานกงศุลของไทย หรือสถานฑูตสถานกงศุลของประเทศนั้นๆ แล๎ว 
 ๕) พยานอยํางน๎อย ๒ คน 

1. การจดทะเบียนสมรส 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให๎ 
 ๒) สําเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวตํางประเทศ 



๒๖ 
 

 ๓) หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานฑูตหรือกงสุลหรือองค๑การของรัฐบาลประเทศนั้น
มอบหมายพร๎อมแปล (กรณีชาวตํางประเทศขอจดทะเบียนสมรส) 
 ๔) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 

2. การจดทะเบียนหย่า 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

 ๑) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
 ๒) ใบสําคัญการสมรส (ฉบับจริงทั้ง ๒ ฉบับ) 
 ๓) หนังสือหยํา หรือหนังสือสัญญาหยํา 

 

3. การแจ้งเกิด 
– ต๎องทําภายใน 15 วัน นับแตํมีการเกิด แตํหากเกิดกรณีที่อาจแจ๎งภายใน 15 วันได๎ ก็ต๎องไมํเกิน 

30 วัน นับแตํวันเกิด และโทษของการไมํแจ๎งเกิดคือโทษปรับ 200 บาท 
        สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 
 - สํานักทะเบียนเขต 

        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑. การแจ๎งเกิดภายในกําหนด 
        ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
        ๒) บัตรประจําตัวประชาชนผู๎แจ๎ง (ฉบับจริง) 
          ๓) หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ๎ามี) (ฉบับจริง) 
 ๒. การแจ๎งเกินกําหนด 
        ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
        ๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎แจ๎ง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ๎ามี) (ฉบับจริง) 
        ๓) พยานบุคคลที่ให๎การรับรอง และบัตรประจําตัวประชาชน 
        ๔) รูปถํายของบุคคลที่ขอแจ๎งเกิด ๑ รูป (กรณีอายุเกิน ๗ ปีบริบูรณ๑) 
        ๕) หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ๎ามี) (ฉบับจริง) 
 

4.การแจ้งตาย 
 - ให๎แจ๎งตํอนายทะเบียน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งหากไมํแจ๎งตายภายในเวลาที่กําหนด จะต๎องระวาง
โทษปรับไมํเกิน 1,000 บาท 

สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 
     เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล(ถ๎ามี) 
 ๒) หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ๎ามี) 
 ๓) บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎แจ๎ง 
 



๒๗ 
 

5. การแจ้งบุคคลย้ายเข้า 

        สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเจ๎าบ๎าน) 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชนของเจ๎าบ๎าน 
 ๓) หนังสือมอบหมายจากเจ๎าบ๎าน (กรณีผู๎แจ๎งย๎ายไมํใชํเจ๎าบ๎าน) 
 ๔) บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากเจ๎าบ๎าน 
 ๕) ใบแจ๎งการย๎ายที่อยูํ (ท.ร.๖) ตอนที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเจ๎าบ๎านลงนามยินยอมให๎ย๎ายเข๎าแล๎ว 
 

 6.การแจ้งบุคคลย้ายออก 

        สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเจ๎าบ๎าน) 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชนของเจ๎าบ๎าน 
 ๓) หนังสือมอบหมายจากเจ๎าบ๎าน (กรณีผู๎แจ๎งย๎ายไมํใชํเจ๎าบ๎าน) 
 ๔) บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากเจ๎าบ๎าน (กรณีมอบหมาย) 
 ๕) บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎ย๎ายที่อยูํกรณีแจ๎งย๎ายที่อยูํของตนเอง 

 

7. การแจ้งบุคคลย้ายปลายทาง 

สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเจ๎าบ๎าน) ของบ๎านที่จะย๎ายเข๎า 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎แจ๎งย๎าย หรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายอ่ืนพร๎อมสําเนาบัตรที่ลง
ชื่อเจ๎าของบัตรกํากับไว๎ 
 ๓) เจ๎าบ๎านที่จะย๎ายเข๎าอยูํใหมํ 
 ๔) บัตรประจําตัวประชาชนของเจ๎าบ๎านที่จะย๎ายเข๎าอยูํใหมํ 
 ๕) หนังสือยินยอมให๎แจ๎งย๎ายเข๎าของเจ๎าของบ๎านที่จะเข๎าอยูํใหมํ(กรณีเจ๎าบ๎านไมํสามารถไปดําเนินการ
แจ๎งย๎ายได๎) 
 ๖) หนังสือมอบหมายจาผู๎ย๎ายที่อยูํ บัตรฯ พร๎อมด๎วยสําเนาบัตรฯ ที่ลงชื่อเจ๎าของบัตรกํากับไว๎ ทั้งผู๎
มอบ และผู๎รับมอบ (กรณีผู๎แจ๎งย๎ายที่อยูํมอบผู๎อ่ืนมาดําเนินการแทน ผู๎รับมอบหมาย ๑ คน ควรดําเนินการ
แทนผู๎ประสงค๑จะแจ๎งย๎ายที่อยูํปลายทางได๎ไมํเกิน ๓ คน และทั้ง ๒ ฝุาย ควรเป็นผู๎ที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑
กันไมํวําจะเป็นญาติ คนรู๎จัก ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หรือผู๎ที่มีนิติสัมพันธ๑) 



๒๘ 
 

การเปลี่ยนชื่อ 
1. การเปลี่ยนชื่อตัวและช่ือรอง 

        สถานที่ติดต่อ 
สํานักทะเบียนอําเภอ 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
 ๓) ใบสําคัญประจําตัวคนตํางด๎าว (กรณีบุคคลตํางด๎าว) 

ค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท 

2. การขอจดทะเบียนชื่อสกุล 
สถานที่ติดต่อ 

 สํานักทะเบียนอําเภอ 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
 ๓) ใบสําคัญประจําตัวคนตํางด๎าว (กรณีบุคคลตํางด๎าว) 

ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
3. การขอใช้ชื่อสกุลร่วม 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) 
 ๒) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
 ๓) หนังสืออนุญาตให๎รํวมใช๎ชื่อสกุล (ฉบับจริง) 

        ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

     ๑. กรณีที่มีเอกสารราชการมาแสดง 
        สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 

       เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) เอกสารราชการที่มาแสดงประกอบหลักฐานในการแก๎ไขรายการ 
 ๒) บัตรประจําตัวผู๎แจ๎ง (เจ๎าบ๎านหรือเจ๎าของประวัติ หรือบิดา มารดา 
 ๓) สําเนาทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน 
 ๔) สูติบัตร หรือมรณบัตร 
 
 



๒๙ 
 

     ๒. กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง 

        สถานที่ติดต่อ 
 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 
        เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) ผู๎ร๎องยื่นคําร๎องพร๎อมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๒) สําเนาทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน 
 ๓) พยานบุคคล และบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๔) พยานหลักฐานตําง ๆ ที่มี 
 

จดทะเบียนพินัยกรรม(ฝ่ายเมือง)                
สถานที่ติดต่อ 

 - สํานักทะเบียนอําเภอ 
 - สํานักทะเบียนท๎องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 
 ๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
 ๒) สําเนาทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน 

ค่าธรรมเนียม 
 ๕๐ บาท 
 

5. ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงัหวัดนครราชสีมา 
  ภาระหน้าที่และการขอรับความช่วยเหลือ สคช. 
  สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน (สคช.) เป็นสํวนราชการในสังกัด
สํานักงานอัยการสูงสุด  มีอํานาจหน๎าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ๎มครองสิทธิมนุษยชน  คุ๎มครองสิทธิเสรีภาพ
และผลประโยชน๑ของประชาชน  ให๎ความชํวยเหลือทางกฎหมายการเผยแพรํความรู๎ด๎านสิทธิมนุษยชนและ
ความรูทางกฎหมายแกํประชาชน  มีอธิบดีอัยการฝุายชํวยเหลือทางกฎหมายเป็นผู๎รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน 
           สําหรับในตํางจังหวัด (สํวนภูมิภาค)  มีสํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํ
ประชาชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรียกชื่อยํอๆ วํา "สคช. จังหวัด"  โดย สคช. จังหวัด เป็นสํวน
ราชการหนึ่งของสํานักงานอัยการจังหวัด 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชาชนจะช่วยเหลือการขอรับความชวยเหลือ 
           1. บุคคลที่มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ ได้แก่  
           บุคคลที่ถูกโต๎แย๎งสิทธิหรือหน๎าที่ของตนตามกฎหมายแพํงหรือผู๎ที่จะต๎องใช๎สิทธิทางศาลเพ่ือขอรับ
ความรับรองคุ๎มครอง หรือบังคับตามสิทธิที่ตนเองมีอยูํหรือจะกระทําการหรือดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งได๎
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ตํอเมื่อผู๎นั้นได๎ขออนุญาต หรือให๎ศาลแสดงหรือรับรองสิทธิของตนเสียกํอน  เชํน  ขอให๎ศาลตั้งผู๎จัดการมรดก 
ขอให๎ศาลตั้งผู๎ปกครอง ขอให๎ศาล สั่งให๎เป็นคนไร๎ความสามารถ เป็นต๎น  
           2. คดีที่ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจะให้ความช่วยเหลือได้ ได้แก่ คดีที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น  
              2.1  ร๎องขอให๎ศาลตั้งผู๎จัดการมรดก  
              2.2  ร๎องขอตํอศาลให๎มีคําสั่งอนุญาตให๎มีการรับบุตรบุญธรรมการเลิกรับ บุตรบุญธรรม  
              2.3  ร๎องขอให๎ศาลตั้งผู๎ปกครองผู๎เยาว๑ และร๎องขอให๎ศาลถอนผู๎ปกครอง  
              2.4  ร๎องขอให๎ศาลถอนอํานาจปกครอง  
             2.5  ร๎องขอให๎ศาลสั่งให๎คนวิกลจริตเป็นคนไร๎ความสามารถและร๎องขอตํอศาล เพ่ือให๎เพิกถอน
คําสั่งที่สั่งให๎เป็นคนไร๎ความ สามารถดังกลําว  
              2.6  ร๎องขอให๎ศาลสั่งให๎บุคคลซึ่งมีจิตฟ่ันเฟือนหรือกายพิการและไมํสามารถ ประกอบการงานของ
ตนเองได๎เป็นคน  เสมือนไร๎ความสามารถและร๎องขอให๎ศาลเพิกถอนคําสั่งที่สั่งให๎เป็นคนเสมือนไร๎ความสามารถ  
              2.7  ร๎องขอให๎ศาลสั่งให๎ทําไปพลางตามที่จําเป็นเพื่อจัดการทรัพย๑สินของบุคคลที่ ไปจากภูมิลําเนา
ถิ่นที่อยูํ  
              2.8  ร๎องขอให๎ศาลพิพากษาวําการสมรสเป็นโมฆะ  
              2.9  ร๎องขอให๎ศาลสั่งให๎ผู๎ที่ไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูํเป็นคนสาบสูญ  
             2.10 เป็นโจทก๑ฟูองคดีที่กฎหมายห๎ามมิให๎ราษฎรฟูอง เชํน ตามประมวลกฎหมาย แพํงและ
พาณิชย๑ มาตรา ๑๕๖๒ ห๎ามมิให๎ ฟูองผู๎บุพการีของตนเป็นคดีแพํงหรือคดีอาญา แตํเมื่อเมื่อผู๎นั้นหรือญาติสนิท
ร๎องขออัยการจะยกขึ้นวํากลําวก็ได๎ 
           3. สถานที่ท่ีจะขอรับความช่วยเหลือ 
           ผู๎ร๎องขอความชํวยเหลือจะขอรับความชํวยเหลือได๎จากที่สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทาง
กฎหมายแกํประชาชนในเขตท๎องที่ที่มีภูมิลําเนาอยูํ 
           4. ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากส านักงานคุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
           ผู๎ร๎องขอความชํวยเหลือต๎องไปแจ๎งความประสงค๑ตํอพนักงานอัยการ หรือนิติกรประจําสํานักงาน
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน  วําจะขอรับความชํวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอะไร              
เพ่ือเขียนคําร๎อง  และรวบรวมหลักฐานเอกสารตํางๆ  ตลอดจนสอบข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผู๎ร๎องขอความ
ชํวยเหลือนั้น  เพื่อตรวจสอบดูวําเรื่องที่ผู๎ร๎องมาขอความชํวยเหลือนั้นเป็นเรื่องที่อยูํในอํานาจหน๎าที่ที่สํานักงาน
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายฯ  หรือไมํ  หากเห็นวําเป็นเรื่องที่จะให๎ความชํวยเหลือได๎                    
ก็จะดําเนินการให๎ความชํวยเหลือตํอไป 
           5. ข้อปฏิบัติในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ            
              -  ผู๎รองขอความชํวยเหลือต๎องติดตํอยื่นคําร๎องขอด๎วยตนเองห๎ามมิให๎ร๎องแทนกัน  เว๎นแตํกรณี
จําเป็นหรือเป็นการเรํงดํวน 
              -  แจ๎งความประสงค๑หรือเรื่องที่ขอรับความชํวยเหลือตํอผู๎รับคําร๎อง 
              -  ผู๎ร๎องจะต๎องแจ๎งรายละเอียดข๎อเท็จจริงตามความเป็นจริงให๎นิติกร หรือเจ๎าหน๎าที่บันทึกไว๎ 
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              -  สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน จะพิจารณาให๎ความชํวยเหลือ
ตามระเบียบ  และตามท่ีกฎหมายกําหนดไว๎ให๎เป็นอํานาจหน๎าที่เทํานั้น 
           6.เอกสารที่จ าเป็นในการติดต่อ 
              -  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรข๎าราชการ 
              -  สําเนาทะเบียนบ๎าน 
              -  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องเรื่องที่ขอความชํวยเหลือ  เชํน  ขอเป็นผู๎จัดการมรดก  ต๎องมีใบ 
มรณบัตรของเจ๎ามรดก  หลักฐานตํางๆ  ที่เกี่ยวกับทรัพย๑สินของเจ๎ามรดก  เชํน  โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรอง
การทําประโยชน๑ทะเบียนรถยนต๑  สมุดเงินฝากในธนาคาร  ทะเบียนสมรสของเจ๎ามรดก (ถ๎ามี)  เป็นต๎น 
           7.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
           คําฤชาธรรมเนียมตามกฎหมายและคําใช๎จํายจําเป็นอ่ืนๆ  ในการดําเนินคดี  เชํน  คําถํายเอกสาร   
คําคัดสําเนาทะเบียนราษฎร๑  เป็นต๎น  ผู๎ร๎องขอความชํวยเหลือต๎องเป็นผู๎เสียคําใช๎จํายเหลํานั้นเอง  แตํจะได๎รับ
ยกเว๎นไมํต๎องเสียคําทนายความ 
 

อ านาจหน้าที่ 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 
           ข๎อ 17  เรื่องใด  หรือคดีใด  เมื่อหัวหน๎าพนักงานอัยการ สคช. กลาง  พิจารณาแล๎วเห็นวําหากให๎ 
สคช.จังหวัด  หรือ  สคช. สาขา  ดําเนินการสอบข๎อเท็จจริง  หรือดําเนินคดีหรือดําเนินการประการอ่ืนจะ
สะดวก  และรวดเร็วกวําก็ให๎สํงเรื่อง  หรือคดีนั้นๆ  ให๎ สคช.จังหวัด  หรือ  สคช.สาขาดําเนินการได๎  ในทาง
กลับกัน สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา  อาจสํงเรื่องหรือคดีใดไปให๎ สคช.กลาง  สคช.จังหวัด  หรือ สคช.สาขา  
อ่ืนดําเนินการก็ได๎  หากเห็นวําการดําเนินการจะสะดวกและรวดเร็วกวํา 
           ข๎อ 18  ให๎ สคช.กลาง  สคช.จังหวัด  และ สคช.สาขา  แตํละแหํงมีอํานาจกําหนดวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือให๎การให๎ความชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนเกิดการประสานงานที่ดี  มีความคลํองตัวสะดวก
รวดเร็วเกื้อกูล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทนายความอาสา  ตลอดจนเพ่ือประโยชน๑ในการดูแลติดตาม
ประเมินผลโดยไมํขัดตํอระเบียบนี้ 
  

เรื่องท่ีมิให้รับด าเนินการ 
           ข๎อ 19  คําขอความชํวยเหลือดังตํอไปนี้  ห๎ามมิให๎รับไว๎ดําเนินการ 
                     (1)  เรื่องที่รัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  หรือนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน๎ารัฐบาลมีมติ  หรือ
คําสั่งเด็ดขาดในเรื่องนั้นแล๎ว 
                     (2)  เรื่องที่กฎหมายกําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของหนํวยงานใดโดยเฉพาะเป็นผู๎ชํวยเหลือ  และ
เรื่องอยูํในระหวํางดําเนินการของหนํวยงานนั้นๆ 
                     (3)  เรื่องอัยการพิเศษฝุายชํวยเหลือทางกฎหมาย  หรือหัวหน๎าพนักงานอัยการเคยได๎
พิจารณาแล๎วเห็นวําไมํอาจให๎ความชํวยเหลือได๎  และได๎สั่งยุติการชํวยเหลือแล๎ว  เว๎นแตํ  ในกรณีที่มี
พยานหลักฐานใหมํอันจะทําให๎ผลของการดําเนินการให๎ความชํวยเหลือเปลี่ยนไป 
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                     (4)  เรื่องที่คูํกรณีเคยประนีประนอมยอมความกันโดยชอบด๎วยกําหมาย  เว๎นแตํผู๎มีสํวนได๎
เสียขอให๎แก๎ไข  หรือคัดค๎านการประนีประนอมยอมความเดิม  โดยมีหลักฐานหรือข๎อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่ปรากฏ
ชัดในภายหลัง  และการให๎ความชํวยเหลือจะไมํเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ  หรือประโยชน๑ของ
บุคคลภายนอก  ผู๎ทําการ  โดยสุจริต  และเสียคําตอบแทน 
                     (5)  เรื่องคดีเก่ียวกับคดี  ซึ่งผู๎ขอความชํวยเหลือได๎เคยวําจ๎างทนายความ  หรือมีทนายความ  
หรือมีหนํวยงานอื่นให๎ความชํวยเหลือทางกฎหมายอยูํแล๎ว 
                     (6)  เรื่องที่เป็นคดี  หรือข๎อพิพาทอันเกี่ยวกับการดําเนินการ  หรือการปฏิบัติงานของ
หนํวยงานของรัฐ  หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามอํานาจหน๎าที่ที่กฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
กําหนดให๎เป็นอํานาจหน๎าที่ของหนํวยงาน  หรือเจ๎าหน๎าที่นั้นๆ  เว๎นแตํกรณีที่ อัยการพิเศษฝุายชํวยเหลือทาง
กฎหมาย  หรือหัวหน๎าพนักงานอัยการพิจารณาให๎รับไว๎ดําเนินการเป็นเรื่องๆไป 
  

การให้ค าปรึกษาหารือ 
           ข๎อ 20 การให๎คําปรึกษาหารือทางกฎหมาย  เป็นการให๎บริการแกํประชาชนโดยเสมอภาคกันโดยไมํ
คํานึงฐานะ รายได๎ และจะต๎องให๎คําปรึกษาไปในทางที่ถูกที่ควรตามทํานองคลองธรรม  ไมํ เป็นการเอารัดเอา
เปรียบผู๎อื่น และไมํฝุาฝืน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
           กํอนให๎คําปรึกษา ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องฟังข๎อเท็จจริงให๎ถํองแท๎เสียกํอนและให๎ปรึกษาหารือกับหัวหน๎า
พนักงานาอัยการ พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสาอาวุโส ที่หัวหน๎าพนักงานอัยการมอบหมาย ทั้งนี้  
เพ่ือให๎คําปรึกษานั้นไปด๎วยความถูกต๎องและยุติธรรม 
           เมื่อผู๎ให๎คําปรึกษาไห๎คําปรึกษาที่ถูกต๎องตามวรรคสองแล๎ว ก็ให๎คําปรึกษาแกํผู๎ขอความชํวยเหลือตาม
คําปรึกษานั้น  และให๎บันทึกคําปรึกษานั้นไว๎เป็นหลักฐานตามแบบที่กรมอัยการกําหนดดังกลําวด๎วย และให๎ผู๎
ขอความชํวยเหลือลงลายมือชื่อรับทราบ แล๎วให๎เสนอตํอหัวหน๎าพนักงานอัยการเพื่อทราบด๎วย 
           ข๎อ 21 ในกรณีที่ผู๎ให๎คําปรึกษา ทนายความอาวุโส พนักงานอัยการ หรือหัวหน๎าพนักงานอัยการ  
เห็นวําเรื่องที่จะให๎คําปรึกษานั้นเป็นเรื่องสําคัญ หรือยุํงยาก จําเป็นต๎องใช๎เวลาพิจารณาข๎อกฎหมายตํางๆ   
ที่เก่ียวขอ๎งไมํสามารถให๎คําปรึกษาได๎ทันที ก็ให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาบันทึก สรุปข๎อเท็จจริง และข๎อกฎหมายพร๎อมทํา
ความเห็นเสนอหัวหน๎าพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาสั่ง 
           เมื่อหัวหน๎าพนักงานอัยการมีความเห็นประการใดแล๎ว ให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาทําหนังสือนัดให๎ผู๎ขอความ
ชํวยเหลือมารับทราบ โดยให๎ลงลายมือชื่อรับทราบไว๎เป็นหลักฐานแล๎วเสนอให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการทราบด๎วย 
  

การจัดท านิติกรรมและสัญญา 
           ข๎อ 22 การให๎ความชํวยเหลือในการจัดทํานิติกรรม หรือสัญญา จะพิจารณาให๎ความชํวยเหลือเฉพาะ
ประชาชนที่ยากจนเทํานั้น โดยให๎จัดทําไปตามประสงค๑ของผู๎ขอ แตํทั้ งนี้ต๎องไมํฝุ าฝืนกฎหมาย   
และไมํเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู๎อ่ืน 
           ให๎ผู๎รํางนิติกรรมสัญญาเสนอรํางดังกลําวตํอหัวหน๎าพนักงานอัยการ เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
กํอนที่จะมอบให๎ผู๎ขอรับความชํวยเหลือนําไปใช๎ และให๎เก็บสําเนานิติกรรมสัญญาไว๎อยํางน๎อย 1 ชุด 
 



๓๓ 
 

การประนอมข้อพิพาท 
           ข๎อ 23 "ข๎อพิพาท" หมายถึง ข๎อพิพาทเกี่ยวกับความแพํง หรือความอาญาซึ่งเป็นความผิดอันยอม
ความได ๎
           ข๎อ 24 การให๎ความชํวยเหลือในการประนอมข๎อพิพาท ให๎กระทําโดยไมํคํานึงถึงฐานะ รายได๎ ของผู๎
ขอความชํวยเหลือเพ่ือยุติข๎อพิพาทอันจะมีผลให๎เกิดความสงบเรียบร๎อยในสังคม 
           การประนอมข๎อพิพาทให๎กระทําโดยเปิดเผยตํอหน๎าคูํกรณี 
           ข๎อ 25 ในการประนอมข๎อพิพาทให๎ผู๎ทําหน๎าที่ประนอมข๎อพิพาทคํูกรณีมาเพ่ือสอบถามความประสงค๑
วําจะยินยอมให๎พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสา ทําการประนอมข๎อพิพาทหรือไมํ 
           ในกรณีที่คูํกรณีไมํยินยอมให๎ทําการประนอมข๎อพิพาท ให๎จดแจ๎งเหตุผลนั้นไว๎แล๎วให๎คูํกรณีลงลายมือ
ชื่อรับทราบด๎วย 
           ข๎อ 26 เมือ่คูํกรณียินยอมให๎พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสาทําการประนอมข๎อพิพาทก็ให๎ผู๎ทํา
การประนอมข๎อพิพาทแจ๎งสิทธิหน๎าที่ และพันธะทางกฎหมาย อันเป็นผลจากการประนอมข๎อพิพาทให๎คูํกรณี
ทราบโดยละเอียดแจ๎งชัด โดยเฉพาะอยํางยิ่งผลของคดีอาญาในความผิดอันยอมความได๎ 
           ข๎อ 27 ในการประนอมข๎อพิพาท ให๎ผู๎ทําหน๎าที่ประนอมข๎อพิพาทเชิญคูํกรณีบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
มาสอบข๎อเท็จจริง รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข๎องโดยความยินยอมของเจ๎าของหรือ 
ผู๎ครอบครอง 
           ข๎อ 28 เมื่อคูํกรณีตกลงกันได๎ ก็ให๎ผู๎ทําหน๎าที่ประนอมข๎อพิพาทจัดทํารํางสัญญาประนีประนอม   
ยอมความ ความแพํงหรือความอาญา โดยให๎คูํกรณีหรืออํานให๎ฟังจนเข๎าใจข๎อความที่ตกลงกันได๎โดยตลอดแล๎ว  
ให๎เสนอหัวหน๎าพนักงานอัยการ   เพ่ือพิจารณาตรวจรํางและเมื่อได๎จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตามที่หัวหน๎าพนักงานอัยการได๎ตรวจรํางเสร็จแล๎วก็ให๎อํานให๎คูํกรณีทราบ และให๎คูํกรณีลงลายมือชื่อไว๎เป็น
หลักฐานตํอหน๎าพยานอยํางน๎อยสองคน และให๎ผู๎ทําหน๎าที่ประนอมข๎อพิพาทลงลายมือชื่อในฐานะผู๎ทําการ
ประนอมข๎อพิพาทไว๎ด๎วย 
           สัญญาประนีประนอมยอมความดังกลําว ให๎จัดทําขึ้นให๎เพียงพอตํอจํานวนคูํกรณีโดยมีข๎อความ
ถูกต๎องตรงกันทุกฉบับ แล๎วมอบให๎คูํกรณียึดถือไว๎ฝุายละ 1 ฉบับ และอีกฉบับหนึ่งให๎เก็บไว๎ที่ สคช.ที่ทําการ
ประนอมข๎อพิพาท แล๎วรายงานให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการทราบด๎วย 
           ข๎อ 29 ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได๎กําหนดไว๎ ให๎นําข๎อบังคับกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการปฏิบัติงาน
ประนอมข๎อพิพาทของคณะกรรมการหมูํบ๎านพ.ศ. 2530 มาใช๎บังคับโดยอนุโลม 
 

การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี 
           ข๎อ 30 การให๎ความชํวยเหลือในทางอรรถคดี  ให๎พิจารณาให๎ความชํวยเหลือในกรณีตํอไปนี้ 
                      (1) ในทางคดีอาญาให๎พิจารณารับวําตําง แก๎ตํางได๎เฉพาะคดีที่เป็นความผิดอันยอมความได๎
และผู๎เสียหายหรือผู๎ขอความชํวยเหลือยังมิได๎ร๎องทุกข๑ หรือมอบคดีให๎พนักงานสอบสวนดําเนินการตาม
กฎหมายและถ๎าผู๎ขอความชํวยเหลือเป็นผู๎ต๎องหา หรือจําเลยในคดีที่จะมาขอความชํวยเหลือจะต๎องปรากฏวํา  
ผู๎ขอไมํเป็นผู๎ต๎องหาหรือจําเลยในคดีที่พนักงานอัยการเป็นผู๎สั่งคดี หรือเป็นโจทก๑ และต๎องปรากฏวําผู๎ขอความ



๓๔ 
 

ชํวยเหลือเป็นผู๎ยากจนประกอบกับมีหลักฐานเพียงพอวําผู๎ขอไมํได๎รับความเป็นธรรม สมควรได๎รับความ
ชํวยเหลือ 
                     (2) ในทางคดีแพํง และอ่ืนๆ ให๎พิจารณารับวําตําง แก๎ตํางให๎เฉพาะผู๎ยากจนซึ่งได๎รับความ
เดือดร๎อน หรือเสียหาย เนื่องจากไมํได๎รับความเป็นธรรม หรือเป็นคดีมีเหตุอันสมควรให๎ความชํวยเหลือ 
           ข๎อ 31 การให๎ความชํวยเหลือทางอรรถคดี ถ๎าเป็นเรื่องหรือคดีที่รับจากสํานักงานกลางชํวยเหลือ
เกษตรกรและผู๎ยากจนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการจํายสํานวนให๎แกํ  
ทนายความอาสาอาวุโสดําเนินการ โดยจะให๎ทนายความอาสารํวมดําเนินการด๎วยก็ได๎ กรณีอ่ืนๆ ให๎พิจารณา
จํายสํานวนแกํทนายความอาสาอาวุโส หรือทนายความอาสาตามความเหมาะสม และตามความยากงํายของรูปคดี 
           ข๎อ 32 เมื่อได๎รับสํานวนตาม ข๎อ 31 ให๎ทนายความอาสารีบดําเนินการให๎เสร็จโดยเร็ว เพ่ือมิให๎เกิด
ความเสียหายตํอคดี 
           ในกรณีที่ไมํอาจดําเนินการได๎เสร็จภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ได๎รับสํานวนหรือคดีที่อยูํในระหวําง
ดําเนินการไมํวําขั้นตอนใด  ให๎ทนายความอาสารายงานผลสํานวนระหวํางดําเนินการ ภายในวันที่ 4 ของเดือน
ถัดไป จนกวําคดีจะเสร็จตามแบบที่ สคช. กลางกําหนด ทั้งนี้ให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการมอบหมายให๎พนักงาน
อัยการ นิติกร หรือเจ๎าหน๎าที่คอยประสานงาน และติดตามผลทุกระยะ 
           ข๎อ 33 ให๎ทนายความอาสาพึงระมัดระวังมิให๎คดีของผู๎ขอความชํวยเหลือเกิดความเสื่อม เสียซึ่งสิทธิ
หรือประโยชน๑ หรือเกิดความเสียหาย 
           ข๎อ 34 ทนายความอาสาผู๎ดําเนินคดีจะต๎องเสนอหนังสือแจ๎งผลคดีตํอหัวหน๎าพนักงานอัยการ เพ่ือลงนาม
แจ๎งตัวความทราบโดยเร็ว อยํางช๎าไมํเกิน 10 วัน นับตั้งแตํวันที่ศาลอํานคําพิพากษาหรือคําสั่ง หากคดีใดคัดคํา
พิพากษาหรือคําสั่งยังไมํได๎ ให๎แจ๎งผลคําพิพากษาหรือคําสั่งเทําที่มีอยูํไปให๎ตัวความพิจารณากํอน โดยให๎
รายละเอียดเทําที่จะทําได๎ 
           ข๎อ 35 กรณีที่ศาลชั้นต๎น หรือศาลอุทธรณ๑พิพากษา หรือสั่งให๎คดีที่ทนายความอาสาวําตํางชนะคดี
เต็มตามฟูอง หรือเต็มตามคําร๎องขอ หรือกรณีคดีที่ทนายความอาสาแก๎ตํางศาลชั้นต๎น หรือศาลอุทธรณ๑
พิพากษายกฟูอง หรือยกคําร๎องและรูปคดีไมํมีประเด็นที่จะอุทธรณ๑ หรือฎีกาตํอไป ให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการ
ออกคําสั่งไมํอุทธรณ๑ หรือไมํฎีกา แล๎วแจ๎งผลคดีให๎ตัวความทราบ 
           คดีที่จะต๎องให๎ตัวความพิจารณาตกลงใจจะอุทธรณ๑ หรือฎีกา หรือไมํ ให๎แจ๎งผลคดีและฐานะคดีชั้น
อุทธรณ๑ หรือฎีกาไปยังตัวความ เมื่อตัวความแจ๎งความประสงค๑มาแล๎ว ให๎ทนายความอาสาผู๎ดําเนินคดีเสนอ
ความเห็นเพ่ือให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการพิจารณาออกคําสั่งให๎อุทธรณ๑ หรือไมํอุทธรณ๑ ฎีกา หรือไมํฎีกา ตาม
ความประสงค๑ของตัวความตํอไป 
           ข๎อ 36 ให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการ หรือทนายความอาสา แจ๎งผลการดําเนินคดีให๎ผู๎ขอความชํวยเหลือ
ทราบไปเป็นคราวๆ ตามสมควร โดยแจ๎งเป็นหนังสือ หรือให๎ผู๎ขอลงนามทราบไว๎ในรายงานผลคดีก็ได๎ และเมื่อ
คดีถึงที่สุดให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการแจ๎งผลคดีให๎ผู๎ขอความชํวยเหลือทราบโดยเร็ว 
           ข๎อ 37 ในการดําเนินคดี หรือดําเนินการใดๆ ทางศาล ให๎ผู๎ขอความชํวยเหลือเป็นผู๎รับผิดชอบคําฤชา
ธรรมเนียมศาลทั้งสิ้น 



๓๕ 
 

           กรณีนําเชื่อวําผู๎ขอไมํมีทรัพย๑สินที่จะชําระคําธรรมเนียมศาล ให๎ทนายความอาสายื่นคําร๎องขอฟูอง  
หรือขอตํอสู๎คดีอยํางคนอนาถา หากศาลมีคําสั่งไมํอนุญาต หรือมีคําสั่งยกเว๎นคําฤชาธรรมเนียมศาลให๎บางสํวน
และผู๎ขอความชํวยเหลือร๎องขอ เมื่อหัวหน๎าพนักงานอัยการเห็นวําผู๎ขอเป็นผู๎ยากจนไมํมีทรัพย๑สนพอที่จะชําระ
คําธรรมเนียมได๎ ก็ให๎หัวหน๎าพนักงานอัยการทําบันทึกตํออัยการพิเศษฝุายชํวยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือขอเบิก
เงินชํวยเหลือจากทางราชการและหรือมูลนิธิให๎ชํวยเหลือทางกฎหมายแกํผู๎ทุกข๑ยาก กรมอัยการ ทั้งหมดหรือ
บางสํวนได ๎
           ข๎อ 38 ในกรณีที่ผู๎ขอความชํวยเหลือมีเงินพอชําระคําฤชาธรรมเนียม ให๎ผู๎ขอความชํวยเหลือนําเงินคํา
ฤชาธรรมเนียมไปชําระท่ีศาลด๎วยตนเอง เว๎นแตํในกรณีไมํสะดวกจะให๎นิติกร หรือเจ๎าหน๎าที่ ที่หัวหน๎าพนักงาน
อัยการมอบหมาย หรือทนายความอาสารับเงินคําธรรมเนียมศาลดังกลําวไปโดยออกใบรับไว๎เป็นหลักฐาน เพ่ือ
ดําเนินการตํอไป 
 

ติดต่อ-เบอร์โทรติดต่อ 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 3 
ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท๑ 0-4424-8148 ตํอ 165 - 166โทรสาร 0-4425-6905 
 

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) จังหวัดนครราชสีมา                    
ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000                          
โทรศัพท๑ 0-4424-8158 ตอํ 140,150 โทรสาร 0-4424-8160 
 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาสีคิ้ว)                 
ถนนเทศบาล 1 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 
โทรศัพท๑ 0-4441-1950 โทรสาร 0-4441-2098 
 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง)                       
ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชํอง อําเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
โทรศัพท๑ 0-4431-1876 โทรสาร 0-4431-6023 
 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาบัวใหญ่) 
เลขที่ 48 ถนนสุรนารี 1 ตําบลบัวใหญํ อําเภอบัวใหญํ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
โทรศัพท๑ 0-4446-1630 โทรสาร 0-4446-1630 
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6. ส านักงานยุติธรรมจังหวัด/กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 จุดมุํงหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม คือ การสร๎ างความสงบสุขให๎เกิดขึ้นในสังคมโดยการ 
ปูองกันแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ๎มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน การปูองกันแก๎ไข ข๎อพิพาท
ขัดแย๎ง  และการคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มุํงถึงความสัมฤทธิ์ผลของความยุติธรรมบนพ้ืนฐานของ
มนุษยธรรม และการคุ๎มครองสิทธิแตํเนื่องจากยังมีสภาพปัญหาหลายประการที่ขัดขวางมิให๎ ประชาชนได๎มี
โอกาสเข๎าถึงความยุติธรรม เชํน  
 1. การไมํมีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรี ภาพที่พึงมีพึงได๎ โดยชอบธรรม
ทําให๎ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและลํวงละเมิดสิทธิจากบุคคลที่อยูํในภาวะที่เหนือกวํา ดังนั้นความยุติธรรม
ที่เกิดขึ้นนั้นมิได๎หมายถึงการหยิบยื่นให๎จากรัฐแตํเพียงฝุายเดียวแตํยังขึ้นอยูํกับ ความสามารถในการปกปูอง
คุ๎มครองสิทธิเสรีภาพด๎วยตัวของประชาชนเอง  
 2. ความยากจนของประชาชนที่เป็นอุปสรรคตํอการเข๎าถึงความยุติธรรมเนื่องจากกระบวนการ 
ดําเนินคดนีั้น คูํความจําเป็นทีจ่ะต๎องจัดจ๎างทนายเพือ่ตํอสู๎คดีทําให๎ประชาชนยากจนไมํสามารถดําเนินการได๎  
 3. ประชาชนผู๎เสียหายจากอาชญากรรมและจากกระบวนการยุติธรรมเป็นผู๎บริสุทธิ์ ไมํได๎รับการ 
ชํวยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือละเลยตํอผู๎เสียหายซึ่ งประชาชนผู๎เสียหายเหลํานี้ต๎องสูญเสีย 
อิสรภาพในชีวิต รํางกาย เกิดความพิการ หรือสูญเสียชีวิต สร๎างความเสียหายตํอสิทธิประโยชน๑ที่พึงมีพึงได๎  
 4. กระบวนการยุติธรรมขาดศักยภาพในการพัฒนาทางเลือกความยุติธรรมให๎กับประชาชน กลําวคือ 
แนวคิดดังเดิมความยุติธรรมเป็นสิ่งที่รัฐหยิบยื่นให๎ประชาชนจากกระบวนการพิจารณาคดีเทํานั้นสํงผลให๎ 
ประชาชนต๎องสูญเสียโอกาสตําง ๆ มากมาย สิ้นเปลืองเวลา คําใช๎จํายสูญเสียอิสรภาพโดยมิควรและปิดกั้น 
โอกาสของผู๎ยากจนไมํสามรถเข๎าถึงความยุติธรรม จากสถานการณ๑ดังกลําวจะพบวํากระบวนการยุติธรรมยังไมํ
มีหนํวยงานกลางในการประสานงาน เพ่ือให๎ความชํวยเหลือแกํประชาชนที่ไมํได๎รับความยุติธรรมหรือถูกลํวง
ละเมิดสิทธิด๎วยการสํงตํอไปยัง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหรือชํวยบรรเทาปัญหาในเบื้องต๎นทั้งในเชิงรุกและรับ        
จึงทําให๎ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ ขาดท่ีพ่ึงในการเข๎าถึงความยุติธรรม 
1. ภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

 1.1 การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  
 ดําเนินการสํงเสริมความรู๎ ทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยดําเนินงาน ในเชิงรุกผําน
สื่อทีม่ีความหลากหลายกับกลุํมเปูาหมายที่แตกตํางกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับกลุํมเปูาหมายที่อยูํในภาวะเสี่ยงที่
จะถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ เชํน กลุํมผู๎หญิง เด็ก เยาวชน นอกจากนี้ยังดําเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
และการจัดกลไกให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ ของอาสาสมัครและเครือขําย 
นอกจากนี้ยังสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับรู๎ถึงกลไกและการมีสํวนรํวมในการระงับ ข๎อพิพาท การจัดการความ
ขัดแย๎งในชุมชนให๎ได๎ข๎อยุติโดยไมํต๎องเข๎าสูํกระบวนการยุติธรรม จัดให๎มี อาสาสมัครคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ 
มีเครือขํายยุติธรรมชุมชนด๎านการระงับข๎อพิพาท ทํางานประสาน กับผู๎นําชุมชนหรืออาจทําหน๎าที่เป็นผู๎ไกลํ
เกลีย่ระงับข๎อพิพาทในชุมชนในกรณีที่เป็นความประสงค๑ของคูํกรณี สํงเสริมการขยายเครือขํายให๎ครอบคลุมทุก
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จังหวัดทั่วประเทศ เสริมสร๎างองค๑ความรู๎ ความเข๎าใจให๎กับผู๎ที่ เป็น เครือขํายและสร๎างความตระหนักในการ
สํงเสริมการระงับข๎อพิพาท และการจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี อยํางตํอเนื่อง 
 1.2 การสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม  
 ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวําด๎วยกองทุน ยุติธรรม พ.ศ. 2553 กระทรวงยุติธรรมได๎จัดตั้งกองทุน
ยุติธรรมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือให๎ มีการสนับสนุนเงินหรือคําใช๎ จํายเกี่ยวกับการให๎ 
ความชํวยเหลือประชาชนในด๎านกฎหมายการฟูองร๎อง การดําเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ๎มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อน หรือไมํได๎รับความเป็นธรรมหรือการคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู๎ที่กระทําการใดๆ เพ่ือปกปูองคุ๎มครองหรือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อม กองทุนยุติธรรมชํวยเหลือในกรณี ดังนี้  
 1 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายในการวางเงินประกันการปลํอยตัวชั่วคราว  
 2 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายในการจ๎างทนายความวําความในคดีอาญา คดีแพํง คดีปกครอง หรือการ
บังคับคดี 
 3 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายในการชําระคําธรรมเนียมขึ้นศาลและคําธรรมเนียมอ่ืนๆ ในคดีแพํง และ
คดีปกครอง 
 4 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน๑ คําใช๎จําย เกี่ยวกับคําวัสดุ อุปกรณ๑ 
เครื่องมือที่ใช๎ในการแสวงหาข๎อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงคําใช๎จํายในการ  จัดเตรียมเอกสาร คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล คําใช๎จํายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ ดิน หรือ คําใช๎จํายเกี่ยวกับแผนที่
ภาพถํายทางอากาศหรือทางดาวเทียม และการอําน แปล ตีความ และวิเคราะห๑ ภาพถํายดังกลําว  
 5 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายอ่ืนของผู๎ขอรับการสนับสนุน ได๎แกํ คําพาหนะ เดินทาง คําที่พัก 
คําตอบแทน และคําใช๎จํายอื่นทีจ่ําเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค๑กองทุน 
  6 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายอ่ืนเพ่ือคุ๎มครองชํวยเหลือให๎ได๎รับความปลอดภัย จากการกํอ
อาชญากรรมหรือการปูองกันการถูกปองร๎ายเพราะได๎เข๎าชํวยเหลือภารกิจของเจ๎าหน๎าที่รัฐหรือ ประชาชน  
 7 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
การกระทําโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทําละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบตํอ ประชาชนหรือกลุํมบุคคล
ต้ังแตํสิบรายขึน้ไปหรือท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตํอความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุติธรรม  
 8 สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายอื่นๆ เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑  
 1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การใช้จ่ายเงินกองทุนและการก าหนดคุณสมบัติของผูที้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ดังต่อไปน ี้  
 1 ความสามารถในการให๎ความชํวยเหลือของกองทุน  
 2 พฤติกรรมและข๎อเท็จจริงของผู๎ขอรับการสนับสนุนต๎องเป็นเรื่องการคุ๎มครองสิทธิ และเสรีภาพ หรือ
ปกปูองรักษาประโยชน๑สํวนรวมของประชาชน  
 3 ลักษณะของการกระทําผิดหรือการกระทําละเมิดที่มีผลกระทบตํอประชาชนให๎ได๎รับความเสียหาย
หรือเกิดภัยพิบัติตํอสํวนรวมหรือความม่ันคงของประเทศ  
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 4 ลักษณะของการกระทําผิดหรือการกระทําละเมิดที่กระทบตํอความเชื่อมั่นของประชาชนหรือ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ  
 5 เรื่องที่มีผลกระทบตํอความสงบเรียบร๎อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่นคงของประเทศ
หรือความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ  
 6 พฤติกรรม ข๎อเท็จจริงและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ๑ สภาพแวดล๎อมที่ เกิดขึ้น                      
เชํน การชํวยเหลือให๎พ๎นจากการกระทําของผู๎มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน๎าที่โดยมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ         
เป็นต๎น  
 7 ฐานะของผู๎ขอรับการสนับสนุน 
 8 การสนับสนุนของกองทุนนี้ให๎คํานึงถึงโอกาสที่ผู๎ขอรับการสนับสนุนจะได๎รับการชํวยเหลือหรือ
บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด๎วย  
 ทั้งนี้การพิจารณาสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรมเพียงใดหรือไมํนั้นเป็นอํานาจของ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนยุติธรรม 
 1.4 การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา 
 เป็นการสํงเสริมให๎ ผู๎ต๎องหาในคดีอาญามีทนายความเข๎ารํวมรับฟังการสอบสวน และสนับสนุนเงิน
รางวัลและคําใช๎จํายให๎แกํทนายความดังกลําวเพ่ือให๎เกิดการคุ๎มครองสิทธิแกํผู๎ต๎องหาในการสอบสวนคดีอาญา
ตามแนวทางทีบ่ัญญัติ ไว๎ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  
 โดยการจําย คําตอบแทนและคําทดแทนตลอดจนคําใช๎จํายให๎แกํผู๎เสียหายและจําเลยในคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติ คําตอบแทนผู๎เสียหายและคําทดแทนและคําใช๎จํายแกํจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
 2.1 กรณีผู้เสียหาย  
  1. เงือ่นไขผู๎เสียหายที่มีสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้   
   1.1 ต๎องเป็นผู๎ซึ่งได๎รับความเสียหายถึงแกํชีวิต รํางกาย หรือจิตใจ  
   1.2 ความเสียหายที่เกิดต๎องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทาง 
อาญาของบุคคลอืน่  
   1.3 ผู๎ที่ได๎รับความเสียหายต๎องไมํมีสํวนรํวมในการกระทําความผิดนั้น  
   1.4 ความผิดนั้นต๎องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว๎ท๎ายพระราชบัญญัตินี้เทํานั้น
ซ่ึงได๎แกํ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตํอชีวิต ความผิดตํอรํางกาย ความผิดฐานทําให๎แท๎งลูก ความผิดฐาน
ทอดทิง้เด็กคนปุวยเจ็บ หรือคนชรา 
  2. หากเข๎าหลักเกณฑ๑ข๎อ 1 ผู๎เสียหายมีสิทธิได๎รับคําตอบแทน ดังนี้ 
   2.1 กรณีทั่วไป – คําใช๎จํายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาลเทําที่จํายจริงไมํเกิน 
30,000 บาท คําฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรํางกายและจิตใจเทําที่จํายจริงไมํเกิน 20,000 บาท - คําขาด
ประโยชน๑ทํามาหาได๎ ในระหวํางที่ไมํสามารถประกอบการงานได๎ปกติ วันละไมํเกิน 200 บาท ระยะเวลาไมํ
เกิน 1 ป ี– คําตอบแทนความเสียหายอืน่ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรไมํเกิน 30,000 บาท  
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   2.2 กรณีเสียชีวิต - คําตอบแทนกรณีผู๎เสียหายถึงแกํความตาย ตั้งแตํ 30,000 
บาท แตํไมํเกิน 100,000 บาท - คําจัดการศพ จํานวน 20,000 บาท – คําขาดอุปการะเลี้ยงดูไมํเกิน 
30,000 บาท – คําเสียหายอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ไมํเกิน 30,000 บาท 
 2.2 กรณีจ าเลย  
  1. เงื่อนไขของจําเลยที่มีสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อถูกพนักงานอัยการ
ฟูองเป็นจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหวํางที่ศาลพิจารณาคดีตํอมาปรากฏข๎อเท็จจริงวําจําเลยไมํได๎
กระทําความผิด มีการถอนฟูองระหวํางการพิจารณาคดี หรือศาลพิจารณาแล๎ววําข๎อเท็จจริงที่ปรากฏจําเลย
ไมํได๎กระทําความผิดและมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดให๎ยกฟูองจําเลย  
  2. หากเข๎าหลักเกณฑ๑ข๎อ 1 จําเลยมีสิทธิได๎รับคําทดแทน ดังนี้ 
   2.1 กรณีท่ัวไป  
   - คําทดแทนการถูกคุมขัง วันละ 200 บาท  
   - คําใช๎จํายที่จําเป็นในการรักษาพยาบาลเทําที่จํายจริงไมํเกิน 30,000 บาท ความ
เจ็บปุวยต๎องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดําเนินคดี  
   - คําฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรํางกายและจิตใจเทําที่จํายจริงไมํเกิน 50,000 บาท 
ความเจ็บปุวยต๎องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดําเนินคดี  
   - คําขาดประโยชน๑ทํามาหาได๎ ในระหวํางถูกดําเนินคดี วันละไมํเกิน  200 บาท           
นับแตํวันที่ไมํสามารถประกอบการงานได๎ตามปกติ  
   - คําใช๎จํายในการดําเนินคดี  
   * คําทนายความเทําที่จํายจริงในอัตราไมํเกินกฎกระทรวงกําหนด  
   * คําใช๎จํายอื่นเทําทีจ่ํายจริง ไมํเกิน 30,000 บาท  
   2.2 กรณีเสียชีวิต  
   - ทดแทน 100,000 บาท  
   - คําจัดการศพ จํานวน 20,000 บาท  
   - คําขาดอุปการะเลี้ยงดูไมํเกิน 30,000 บาท   
   - คําเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ไมํเกิน 30,000 บาท ทั้งนี้อยูํใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการจะจํายคําตอบแทนให๎กับผู๎เสียหายหรือทายาทเพียงใด  หรือไมํโดยคํานึงถึง
พฤติการณ๑และความร๎ายแรงของการกระทําความผิดสภาพความเสียหายความเดือดร๎อน ที่ได๎รับและให๎
พิจารณาถึงโอกาสที่ผู๎เสียหายจะได๎รับการชดเชยจากทางอ่ืนด๎วย  
   2.2.3 ผู๎มีสิทธิยื่นคําขอ  
    1 ผู๎เสียหายหรือจําเลย  
    (2) ทายาทซึ่งได๎รับความเสียหาย (กรณีผู๎เสียหายหรือจําเลยถึงแกํความตาย) 
    (3) ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎อนุบาล บุพการี ผู๎สืบสันดาน สามีหรือภรรยา 
(กรณีเป็นผู๎เยาว๑ ผู๎ไร๎ความสามารถหรือไมํสามารถยื่นคําขอด๎วยตนเอง)  
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    (4) บุคคลซึ่งได๎รับการแตํงตั้งเป็นหนังสือจากผู๎เสียหาย จําเลย หรือทายาท 
เมือ่มีเหตุจําเป็นตามระเบียบ  
   2.2.4 วิธีการและระยะเวลาในการยื่นคําขอ ผู๎ยื่นคําขอรับความชํวยเหลือจะต๎องยื่น
คําขอด๎วยตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต ํวันที่ผู๎เสียหาย ได๎รู๎ถึงการกระทําผิด ( ยื่นคําขอทางไปรษณีย๑ไมํได๎ )  
   2.2.5 หลักฐานทีต๎องนํามายื่น 
    (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ (ของ
ผู๎เสียหายและผู๎มีสิทธิยื่น)  
    (2) สําเนาทะเบียนบ๎าน (ของผู๎เสียหายและผู๎มีสิทธิยื่น) 
    (3) สําเนาสูติบัตร  
    (4) สําเนาทะเบียนสมรส  
    (5) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล  
    (6) หนังสือมอบอํานาจ  
    (7) ใบเสร็จคํารักษาพยาบาลต๎นฉบับและอ่ืนๆ (ถ๎ามี)  
    (8) สําเนาใบรับรองแพทย๑  
    (9) หลักฐานการได๎รับชดใช๎คําเสียหายจากหนํวยงานอื่น  
   2.2.6 อ่ืน ๆ  
   กรณีที่ผู๎เสียหายหรือทายาท ได๎รับสิทธิหรือประโยชน๑ตามกฎหมายอ่ืนแล๎ว ไมํเป็น
การตัดสิทธิในการยื่นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ หลังจากรับคําขอ
แล๎วพนักงานเจ๎าหน๎าที่จะรวบรวมหลักฐานให๎ครบถ๎วน รวมถึงรายงานการสอบสวนของตํารวจเพ่ือสรุป
ข๎อเท็จจริงเสนอความเห็นผําน ผู๎อํานวยการ เข๎าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการเพ่ือมีคํา
วินิจฉัยตํอไป ระยะเวลาในการดําเนินการจะแล๎วเสร็จช๎าหรือเร็วขึ้นอยูํกับเอกสารหลักฐานวํา ครบถ๎วนหรือไมํ
หลังจากเอกสารหลักฐานครบถ๎วนใช๎เวลาประมาณ 108 วัน สามารถแจ๎งคําวินิจฉัยให๎ ผู๎เสียหายหรือทายาท
ทราบ 
 

คลินิกยุตธิรรม 

 คลินิกยุติธรรม หมายถึง หนํวยบริการชํวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยการให๎ คําปรึกษา                
รับเรื่องราวร๎องทุกข๑ รับคําขอสนับสนุนกองทุนยุติธรรม และอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย โดยในสํวนกลางตั้งอยูํ
ที่กองพิทักษ๑สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ และอยูํในสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
พนักงาน หมายถึง พนักงานคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ปรึกษากฎหมายประจําคลินิกยุติธรรม หมายถึง 
บุคคลภายนอกที่มีความรู๎ด๎านกฎหมาย ที่ได๎รับ การแตํงตั้งจากกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ให๎ปฏิบัติหน๎าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจํา คลินิกยุติธรรม 
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 คลินิกยุติธรรม ให๎ความชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน ดังนี้ 
  1. การให๎คําปรึกษาทางกฎหมาย 
 2. การรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ 
 3. การรับคําขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม 
 4. การสํงเสริมสิทธิแกํผู๎ต๎องหาในการสอบสวนคดีอาญา 
 5. การชํวยเหลือทางการเงินแกํผู๎เสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
 6. การคุ๎มครองพยานในคดีอาญา 
 7. เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นภารกิจของกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ 
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7. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจน 
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8. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
 1. ขอบเขตการใช้บังคับ 
กฎหมายนี้กํากับดูแลการทวงถามหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยคุ๎มครองเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
เทํานั้น 
 2. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
ผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จะต๎องจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยแตํงตั้งขึ้น
โดยหากผู๎ประกอบธุรกิจเป็นทนายความหรือสํานักงานทนายความให๎จดทะเบียนกับคณะกรรมการสภา
ทนายความ 
 3. ข้อห้ามในการทวงถามหนี้ 
 3.1 ห๎ามทวงถามหนี้กับบุคคลอ่ืนที่ไมํใชํลูกหนี้ 
 3.2 การติดตํอกับบุคคลอ่ืนทําได๎เพ่ือสอบถามสถานที่ติดตํอลูกหนี้เทํานั้น โดยผู๎ทวงถามหนี้ต๎องแจ๎ง
ชื่อตัวชื่อสกุล ไมํใช๎ภาษา สัญลักษณ๑ หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหรือในหนังสือหรือในสื่ออ่ืนใดที่ทําให๎
เข๎าใจวําติดตํอมาเพ่ือทวงถามหนี้ ไมํติดตํอหรือแสดงตนที่ทําให๎เข๎าใจผิดเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตํอ
ของลูกหนี้ และไมํแจ๎งความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว๎นแตํ บุคคลอ่ืนนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู๎สืบสันดาน
ของลูกหนี้ และได๎สอบถามถึงสาเหตุของการติดตํอ 
 3.3 การติดตํอกับลูกหนี้ ต๎องติดตํอตามสถานที่ที่ได๎แจ๎งไว๎ ในวันจันทร๑ถึงวันศุกร๑ ติดตํอได๎ในเวลา 
08.00 น.ถึง 20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. โดยแจ๎งให๎ลูกหนี้ทราบถึงชื่อ
ผู๎ให๎สินเชื่อและจํานวนหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ แสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจให๎รับชําระหนี้จากผู๎ให๎สินเชื่อตํอ
ลูกหนี้ด๎วย และเม่ือลูกหนี้ชําระหนี้แล๎วให๎ผู๎ทวงถามออกหลักฐานการชําระหนี้แกํลูกหนี้ 
 3.4 ไมํกระทําการในลักษณะขํมขูํใช๎ความรุนแรง ใช๎วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่น ลูกหนี้หรือบุคคล
อ่ืนเปิดเผยความเป็นหนี้แกํผู๎อ่ืนที่ไมํเกี่ยวข๎อง ติดตํอลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้โดยใช๎ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก
หรือโทรสาร หรือใช๎ภาษา สัญลักษณ๑ ชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหรือในหนังสือที่ทําให๎เข๎าใจวําติดตํอมาเพ่ือ
ทวงถามหนี้ และทวงถามหนี้ในลักษณะอ่ืนตามคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 3.5 ห๎ามทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จหรือทําให๎เกิดความเข๎าใจผิด โดยแสดงหรือใช๎เครื่องหมาย 
เครื่องแบบหรือข๎อความที่ทําให๎เชื่อวําการทวงถามหนี้นั้นทําโดยทนายความ สํานักงานกฎหมาย แสดงหรือมี
ข๎อความที่ทําให๎เชื่อวําจะถูกดําเนินคดี ถูกอายัดทรัพย๑หรือเงินเดือน ติดตํอหรือแสดงให๎เชื่อวําจะถูกดําเนินคดี 
ถูกยึดหรืออายัดทรัพย๑หรือเงินเดือน หรือดําเนินการให๎แกํบริษัทข๎อมูลเครดิต 
 3.6 ห๎ามทวงถามหนี้ในลักษณะไมํเป็นธรรม โดยเรียกเก็บคําธรรมเนียมหรือคําใช๎จํายเกินกวําอัตราที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด หรือการเสนอหรือจูงใจให๎ลูกหนี้ออกเช็ค ทั้งที่รู๎อยูํวําลูกหนี้อยูํในฐานะที่ไมํ
สามารถชําระหนี้ได๎ 
 3.7 ห๎ามเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รวมถึงห๎ามทวงถามหนี้ หรือสนับสนุนการทวง
ถามหนี้เว๎นแตํเป็นการทวงถามหนี้ของตน สามี ภรรยา บุพการี หรือผู๎สืบสันดานของตน 
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 4. การก ากับดูแลผู้ทวงถามหนี้ 
     4.1 คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้  มี อํานาจหน๎าที่  เชํน ออกประกาศหรือคําสั่ ง 
เพ่ือปฏิบัติการให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ออกข๎อบังคับกําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการพิจารณาเรื่อง
ร๎องเรียนของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด และคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
ประจํากรุงเทพมหานคร พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ๑คําสั่งให๎ชําระคําปรับทางปกครองและสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจ เสนอแนะคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการคุ๎มครองหรือชํวยเหลือ
ลูกหนี้ในด๎านอ่ืนๆ เป็นต๎น 
     4.2 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการกํากับดูแลการทวงถามหนี้ของผู๎ให๎
สินเชื่อซึ่งเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน๎าที่รับเรื่องร๎องเรียนเพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
ประจําจังหวัดและคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร ติดตามสอดสํองพฤติการณ๑ของ
ผู๎ทวงถามหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ประสานกับหนํวยงานของรัฐที่มีอํานาจหน๎าที่ในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ 
ผู๎ทวงถามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข๎อง เป็นต๎น 
     4.3 คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด มีอํานาจหน๎าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เชํน 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องเรียน สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  รายงานการปฏิบัติ
หน๎าที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ ตํอคณะกรรมการทุกสามเดือน และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่
คณะกรรมการมอบหมายให๎ที่ทําการปกครองจังหวัด รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกํากับการทวง
ถามหนี้ประจําจังหวัด เป็นสํานักงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับ
การทวงถามหนี้ เพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการดังกลําว ติดตามสอดสํองพฤติการณ๑ของผู๎ทวงถามหนี้หรือกํากับ
ดูแลการปฏิบัติของผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ประสานกับหนํวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับ
การทวงถามหนี้ รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกต๎องและเหมาะสม 
     4.4 คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน๎าที่ในพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบ เชํนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องเรียน สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
รายงานการปฏิบัติหน๎าที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ ตํอคณะกรรมการทุกสามเดือน และปฏิบัติ
หน๎าที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมายให๎กองบัญชาการตํารวจนครบาลรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร เป็นสํานักงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้เพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการดังกลําว ติดตามสอดสํอง
พฤติการณ๑ของผู๎ทวงถามหนี้หรือกํากับดูแลการปฏิบัติของผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ประสานกับหนํวยงาน
ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับการทวงถามหนี้ รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่
ถูกต๎องและเหมาะสม 
 5. การร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ 
     สามารถร๎องเรียนได๎ที่กรมการปกครอง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทําการปกครองจังหวัด 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่วําการอําเภอและสถานีตํารวจทั่วประเทศ 
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 6. บทก าหนดโทษ 
     6.1 โทษทางปกครอง เชํน การติดตํอกับบุคคลอ่ืนหรือติดตํอกับลูกหนี้โดยไมํแสดงตน ติดตํอนอก
เวลาที่กําหนด เรียกคําธรรมเนียมเกินอัตรา โดยผู๎ที่ฝุาฝืนจะมีปรับทางปกครองไมํเกิน 1 แสนบาท โดยคํานึงถึง
ความร๎ายแรงแหํงพฤติกรรมที่กระทําผิด ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู๎
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ได๎ เมื่อปรากฏวํา ผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและถูก
ลงโทษซ้ําอีกจากการกระทําความผิดอยํางเดียวกัน หรือกระทําการฝุาฝืนบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
     6.2 โทษอาญา 
  (1) จําคุกไมํเกิน 1 ปี ปรับไมํเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ประกอบธุรกิจโดยไมํจด
ทะเบียนเปิดเผยความเป็นหนี้กับบุคคลอ่ืน ใช๎วาจาดูหมิ่น จูงใจให๎ลูกหนี้ออกเช็ค) 
  (2) จําคุกไมํเกิน 3 ปี ปรับไมํเกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ทําให๎เชื่อวําเป็นการกระทํา
ของทนายความ ทําให๎เข๎าใจวําจะถูกดําเนินคดีจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย๑หรือเงินเดือน) 
  (3) จําคุกไมํเกิน 5 ปี ปรับไมํเกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ขํมขูํ ใช๎ความรุนแรง ใช๎
ข๎อความเครื่องหมาย สัญลักษณ๑ เครื่องแบบที่ทําให๎เข๎าใจวําเป็นการกระทําของศาลหรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรือทวงถามหนี้ที่ไมํใชํหนี้ของตน) 
     7. บทเฉพาะกาล 
  ผู๎ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้อยูํกํอนวันที่ พ.ร.บ. นี้มีผลใช๎บังคับ ให๎ยื่นขอจดทะเบียนภายใน 
90 วัน นับแตํวันที่ พ.ร.บ. นี้มีผลใช๎บังคับ 
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9. สถานตี ารวจ 
 1. ค าแนะน าในการไปติดต่อท่ีสถานีต ารวจ 
     1.1 เอกสารส าคัญที่ต้องน าติดตัวไป  เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ เม่ือท่านไปติดต่อที่สถานีต ารวจ ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นติดตัวไป
ด้วยคือ  
  1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ  
  2. บัตรประจําตัวข๎าราชการ หรือ  
  3. ใบสําคัญประจําตัวคนตํางด๎าว หรือ  
  4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สําหรับชาวตํางประเทศท่ีเดินทางเข๎ามาภายในประเทศ  
  5. สําเนาทะเบียนบ๎าน  
  6. ในกรณีที่ทํานจะไปร๎องทุกข๑ (แจ๎งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู๎อ่ืนให๎นํา หลักฐานตํางๆ 
ดังนี้ติดตัวไปด๎วย 
          - ใบสําคัญแสดงการเป็นผู๎แทนโดยชอบธรรมของผู๎เยาว๑ 
          - ใบสําคัญแสดงการเป็นผู๎อนุบาลของผู๎ไร๎ความสามารถ (ตามคําสั่งศาล) 
          - ในกรณีที่ผู๎เสียหายถูกทําร๎ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมํสามารถจัดการเองได๎ ให๎ทํานนํา
หลักฐานซึ่งแสดงวําทํานเป็นบุพการีหรือผู๎สืบสันดานหรือสามีภรรยา (ซึ่งได๎จดทะเบียนบ๎าน , สูติบัตร,ใบ
ทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ 
          - ใบสําคัญแสดงการอนุญาตของสามีและภรรยาแล๎วแตํกรณี ให๎ร๎องทุกข๑แทนหรือเป็น
ตัวแทนโดยสมบูรณ๑ 
          - ในกรณีที่เป็นผู๎แทนของนิติบุคคลให๎นํา 
         (1) หนังสือมอบอํานาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐานทั้งติดอากรแสตมป์ 5 บาท 
         (2) หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย๑ 

1.2 กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกท าลาย 
  - กรุงเทพมหานคร  แจ๎งที่สถานีตํารวจ  
  - ตํางจังหวัด สามารถแจ๎งความได๎ที่ ที่วําการอําเภอ/กิ่งอําเภอ หรือสถานีตํารวจก็ได๎  
                1.2.1 อายุของบัตร 
  - กําหนดให๎ใช๎ได๎ 6 ปี เมื่อถึงกําหนดสิ้นอายุบัตร ต๎องไป ติดตํอขอทําบัตรใหมํภายใน 90 วัน 
นับแตํวันที่บัตรหมด 
  - อายุ เว๎นแตํบัตรที่ยังไมํหมดอายุ ในวันที่ ผู๎ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ๑ บัตรนั้น
สามารถใช๎ได๎ตํอไปตลอดชีวิต  
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     1.2.2 ความผิด 
     - ผู๎ถือบัตรผู๎ใดไมํอาจแสดงบัตรได๎ เมื่อเจ๎าพนักงานตรวจบัตร  ขอตรวจมีโทษ ปรับไมํเกิน 
100 บาท 
     - ไมํยื่นคําขอมีบัตรภายในกําหนดเวลามีโทษปรับไมํเกิน 200 บาท 
     - บัตรหมดอายุไมํตํอบัตรภายในกําหนด หรือบัตรหายแล๎วไมํขอม  บัตรใหมํ ภายใน
กําหนดมีโทษปรับไมํเกิน 200 บาท 
     - ผู๎ไมํมีสัญชาติไทย ผู๎ใดยื่นคําขอมีบัตรโดยแจ๎งข๎อความหรือ  แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จตํอ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่วํา  ตนเป็น  ผู๎มีสัญชาติไทยหรือใช๎บัตรซึ่งตนหมดสิทธิ์ใช๎ ต๎องระวางโทษ  จําคุกตั้งแตํหก
เดือนถึงห๎าปีและปรับตั้งแตํหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

1.3  แจ้งความเอกสารส าคัญหาย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , 
จักรยานยนต์, โฉนดที่ดิน,ใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
  1. ยื่นคําร๎องแจ๎งวําเอกสารดังกลําวหาย ตํอสถานีตํารวจท๎องที่ท่ีหาย  
  2. เจ๎าพนักงานตํารวจจะทําการสอบสวนวําหายจริงหรือไมํ แล๎วลงประจําวันไว๎เป็นหลักฐาน  
  3. เจ๎าพนักงานตํารวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือดําเนินการตํอไป 

1.4 แจ้งความคนหาย 
      หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. บัตรประจําตัวผู๎หาย (ถ๎ามี)  
  2. ใบสํามะโนครัว (ทะเบียนบ๎าน) ผู๎หาย  
  3. ภาพถํายคนหาย (เป็นภาพถํายที่ใหมํที่สุด)  
  4. ใบสําคัญทางราชการ เชํน ใบเกิด,ใบสําคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน) 
    ศูนย๑ข๎อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา โทร 080-775-2673 

1.5 แจ้งความรถหายหรือเรือหาย 
      หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. ใบทะเบียนรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ เรือ หรือ พาหนะอ่ืนๆ ที่หาย  
  2. ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเทําที่มี  
  3. ถ๎าเป็นตัวแทนห๎างร๎าน บริษัท ไปแจ๎งความควรมีหนังสือมอบอํานาจจากเจ๎าของหรือ
ผู๎จัดการของห๎างร๎าน บริษัทนั้นๆไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด๎วย  
  4. หนังสือเก่ียวกับการติดตํอหรือเอกสารที่จะใช๎เป็นพยานหลักฐานได๎ (ถ๎ามี)  
  5. หนังสือคูํมือประจําตัวรถท่ีทางบริษัทห๎างร๎านจํายให๎เป็นคูํมือ ถ๎าไมํมีหนังสือคูํมือรถ ให๎จํา
ยี่ห๎อ สี แบบ หมายเลขประจํา วันเครื่องและตัวรถไปด๎วย (ถ๎ามี) 

1.6 แจ้งความอาวุธปืนหาย 
      หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
 1. ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน  
 2. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห๎างร๎ายขายปืนออกให๎ 
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 1.7 แจ้งความทรัพย์สินหาย 
       หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย๑สินนั้น  
  2. รูปพรรณทรัพย๑สินนั้นๆ (ถ๎ามี)  
  3. ตําหนิหรือลักษณะพิเศษตํางๆ  
  4. เอกสารสําคัญตํางๆ เทําท่ีมี  
  5. ในกรณีลักทรัพย๑ในบ๎านเรือน หรือสํานักงานให๎รักษารํองรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว๎ อยํา
ให๎ผู๎ใดเข๎าไปแตะต๎องหรือเคลื่อนย๎ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนเจ๎าหน๎าที่ตํารวจจะไปถึง 

1.8 แจ้งความถูกปลอมเอกสาร 
       หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. ใบสําคัญตัวจริง เชํน โฉนด แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค. 1 หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต๎น  
  2. หนังสือที่ปลอมแปลง  
  3. ตัวอยํางตราที่ใช๎ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ 

1.9 แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์ 
       หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. หนังสือหรือหลักฐานตํางๆ ที่เก่ียวกับการถูกฉ๎อโกง  
  2. หนังสือแสดงการเป็นผู๎ครอบครองทรัพย๑  
  3. หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ๎าของทรัพย๑ 

1.10 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ 
        หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. หนังสือสําคัญที่เป็นหลักฐานวําได๎มีการมอบหมายทรัพย๑ให๎ไป จัดการอยํางใดอยํางหนึ่ง  
  2. ใบสําคัญแสดงการเป็นเจ๎าของ  
  3. สําเนาหรือคําสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู๎กระทําผิดเป็น  ผู๎จัดการทรัพย๑สินผู๎ อ่ืน 
ตามคําสั่งของศาลหรือพินัยกรรม 

1.11 แจ้งความยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับการเช่าซื้อหาย 
        หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. สัญญาใบเชําซื้อหรือสําเนา  
  2. ใบสําคัญติดตํอซื้อ ขาย เชํา ยืมหรือฝาก  
  3. ใบสําคัญที่บริษัทห๎างร๎านออกให๎โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห๎อ สี ขนาด น้ําหนักและเลขหมาย
ประจําตัว 
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1.12 แจ้งความท าให้เสียทรัพย์ 
        หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. หลักฐานตํางๆ แสดงการเป็นเจ๎าของหรือครอบครองทรัพย๑นั้น  
  2. หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเทําท่ีมีหรือเทําที่นําไปได๎  
  3. หากเป็นของใหญํโต หรือทรัพย๑ที่เคลื่อนที่ไมํได๎ ซึ่งไมํสามารถนําติดตัวไปได๎ ให๎เก็บรักษา
ไว๎อยําให๎เกิดการเสียหายมากขึ้นกวําเดิม หรือจัดให๎คนเฝูารักษาไว๎เพ่ือเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีตํอไป 

1.13 แจ้งความพรากผู้เยาว์ 
        หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. ใบสํามะโนครัว (ทะเบียนบ๎าน) ของผู๎เยาว๑  
  2. ใบเกิดของผู๎เยาว๑ 
  3. รูปถํายของผู๎เยาว๑ 
  4. หลักฐานสําคัญอ่ืนๆที่เก่ียวกับผู๎เยาว๑(ถ๎ามี) 

1.14 แจ้งความถูกข่มขื่นกระท าช าเรา 
        หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ 
  1. เสื้อผ๎าของผู๎ที่ถูกขํมขืนฯ ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปื้อน อยํางอ่ืนอันเกิดจากการขํมขืนและ
สิ่งของตํางๆของ    ผู๎ต๎องหาที่ตกอยูํในสถานที่เกิดเหตุ 
  2. ใบสํามะโนครัว (ทะเบียนบ๎าน) และบัตรประชาชน ของผู๎เสียหาย  
  3. รูปถําย หรือที่อยูํของผู๎ต๎องสงสัยตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ 

1.15 แจ้งความถูกท าร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย 
        ควรดําเนินการดังนี้  
  1. ให๎ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว๎ อยําให๎ผู๎ใดเข๎าไปแตะต๎อง หรือเคลื่อนย๎ายสิ่งของตํางๆ ใน
ที่เกิดเหตุ จนกวําเจ๎าพนักงาน ตํารวจจะไปถึงท่ีเกิดเหตุ  
  2. เมื่อพบ มีด ไม๎ ปืน ของมีคม หรืออาวุธที่คนร๎ายทิ้งไว๎ ในสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจน
พยานหลักฐานตํางๆ ที่ตกอยูํใน ทีเ่กิดเหตุ หากปลํอยทิ้งไว๎จะสูญหายหรือเสียหาย ให๎นํามา มอบเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ  
  3. รายละเอียดเทําที่สามารถบอกให๎เจ๎าหน๎าที่ตํารวจได๎ทราบ 

1.16 แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน 
        หลักฐานตํางๆ ที่ควรนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ คือ  
  1. เช็คท่ียึดไว๎  
  2. หนังสือที่ธนาคารแจ๎งขัดข๎องหรือปฏิเสธการจํายเงิน 
  3. หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลหนี้แหลํงที่มาของการจํายเช็ค เชํน หนังสือสัญญาซื้อขาย ฯลฯ 
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1.17 การประกันตัวผู้ต้องหา 
        ในกรณีที่ทํานต๎องการประกันตัวผู๎ต๎องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยูํในชั้นสอบสวน ทํานควรมีหลักฐาน
ตํางๆ ดังตํอไปนี้ติดตัวไปด๎วย คือ  
  1. บัตรประจําตัวประชาชน  
  2. หลักทรัพย๑ที่จะใช๎เป็นหลักประกัน ได๎แกํ 
      2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเทํานั้น) 
      2.2 โฉนดที่ดินซึ่งเจ๎าพนักงานที่ดินได๎ประเมินราคาแล๎วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อวําที่ดิน
มีราคาไมํน๎อยกวําสองเทําของ จํานวนเงินที่ระบุไว๎ในสัญญาประกัน 
      2.3 หนังสือรับรองการทําประโยชน๑ (น.ส.3 ก ) ซึ่งเจ๎าพนักงานที่ดินได๎ประเมินราคาแล๎ว 
หรือพนักงานสอบสวนเชื่อวําที่ดินมีราคาไมํน๎อยกวําสองเทําของจํานวนเงินที่ไว๎ในสัญญาประกัน 
      2.4 พันธบัตรรัฐบาล 
      2.5 สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจํา 
      2.6 ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร 
      2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู๎จําย และธนาคารผู๎จํายได๎รับรองตลอดไปแล๎ว 
         2.8 ตั๋วสัญญาใช๎เงินที่ธนาคารเป็นผู๎จําย และธนาคารผู๎จํายได๎รับรองตลอดไปแล๎ว 
      2.9 เช็คท่ีธนาคารเป็นผู๎สั่งจํายหรือรับรอง 
      2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพ่ือชําระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน 
  3. ในกรณีที่ผู๎ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล๎วจะต๎องทําหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือ
ภรรยาแล๎วแตํกรณีไปด๎วย  

วิธีการปฏิบัติการประกันตัวผู้ต้องหา 
 1. ให๎ผู๎ที่จะมาขอประกันตัวผู๎ต๎องหา พบและยื่นคําร๎องตํอพนักงานสอบสวนที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยูํไมํวํา
จะเป็นเจ๎าของคดีหรือไมํก็ตาม 
 2. หากไมํอาจเขียนคําร๎องประกันได๎เอง ให๎ร๎องขอตํอพนักงาน สอบสวนเพ่ือสั่งเจ๎าหน๎าที่ชํวยเขียนคํา
ร๎องให๎โดยไมํเสียคําใช๎จําย ใดๆ 
 3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคําร๎องแล๎ว ให๎ขอหลักฐานการรับสัญญา ประกันซึ่ง ต๎องลงเวลารับคําร๎อง
ไว๎ด๎วย 
 4. เจ๎าพนักงานจะพิจารณา แจ๎งผลการสั่งคําร๎องให๎เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแตํ เวลาที่รับคําร๎อง 
 5. หากไมํได๎รับความสะดวกหรือลําช๎า ให๎รีบเข๎าพบแจ๎งตํอสารวัตร หรือสารวัตร หัวหน๎างานคนใดคน
หนึ่งทราบทันที 
 6. ในการยื่นและขอประกันตัวผู๎ต๎องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ๎าพนัก งานตํารวจที่ จะให๎ประกันหรือ
ไมํให๎ประกันก็ได๎โดยจะพิจารณาถึง 

  6.1 ความหนักเบาแหํงข๎อหา 
  6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล๎วมีเพียงใด 
  6.3 พฤติการณ๑ตํางๆ แหํงคดีเป็นอยํางใด 
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  6.4 เชื่อถือผู๎ร๎องขอประกันได๎เพียงใด 
  6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลํอยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไมํ  ผู๎ต๎องหานําจะ

หลบหนีหรือไมํ 
 7. หากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตํารวจพิจารณาอนุญาตให๎ประกันตัวไปได๎ ก็จะนํา สัญญาประกันและผู๎ยื่น
ประกันลงบันทึกประจําวันไว๎เป็นหลักฐาน 
 8. หากเจ๎าพนักงานตํารวจไมํอนุญาตให๎ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข๎อ 6 ก็จะแจ๎งให๎นายประกัน
ทราบและคืนหลักทรัพย๑ไป 

บุคคล วงเงินประกัน 

- ข๎าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5  หรือข๎าราชการ
อ่ืนที่เทียบเทํา  
- ข๎าราชการทหารหรือตํารวจที่มียศ  ตั้งแตํร๎อยตรี 
เรือตรี เรืออากาศตรี  
หรือร๎อยตํารวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี  นาวาอากาศตรี
หรือพันตํารวจตรี  
- ข๎าราชการบํานาญตั้งแตํระดับ 6  หรือเทียบเทําขึ้น
ไป  
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข๎าราชการ
ประจํา  
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
- สมาชิกสภาจังหวัด  
- สมาชิกสภาเทศบาล  
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร  
- กรรมการสุขาภิบาล  
- กํานัน 

 
 
 
 
 
 
 

ท าสัญญาประกันผู้อ่ืนหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

- ผู๎ใหญํบ๎าน 
- ข๎าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8  หรือข๎าราชการ
อ่ืนที่เทียบเทํา 
- ข๎าราชการทหารหรือตํารวจที่มียศ ตั้งแตํพันโท 
นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทถึงพันเอก 
นาวาเอก  นาวาอากาศเอกหรือพันตํารวจเอก 
- ข๎าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแตํ ชั้น 1 ถึง 2 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข๎าราชการ
ประจํา 

 
 
 

ท าสัญญาประกันผู้อ่ืนหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
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บุคคล วงเงินประกัน 
- ผู๎ใหญํบ๎าน  
- ข๎าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10  หรือ
ข๎าราชการอื่นท่ีเทียบเทํา  
- ข๎าราชการทหารหรือตํารวจที่มียศ  ตั้งแตํพันเอก 
นาวาเอก  
นาวาอากาศเอกหรือ  พันตํารวจเอกที่ได๎รับ  อัตรา
เงินเดือนพันเอก(พิเศษ)  
นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก-  (พิเศษ)หรือพัน
ตํารวจเอก(พิเศษ)  
- ข๎าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแตํ  ชั้น 1 ถึง 2  
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข๎าราชการ
ประจํา 

 
 
 
 

 
ท าสัญญาประกันผู้อ่ืนหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 

- ข๎าราชการพลเรือนระดับ 11  หรือข๎าราชการอ่ืนที่
เทียบเทํา 
- ข๎าราชการทหารหรือตํารวจที่มียศ ตั้งแตํพลโท พล
เรือโท พลอากาศโท 
หรือพลตํารวจโท 
- ข๎าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแตํ  ชั้น 5 ขึ้นไป 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข๎าราชการ
ประจํา 
- สมาชิกรัฐสภา ข๎าราชการการเมือง หรือผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

ทําสัญญาประกันผู๎อื่นหรือตนเอง 
ได๎ในวงเงินไมํเกินสองแสนบาท 

 - ให๎ผู๎ที่ขอทําสัญญาประกันแสดงบัตรประจําตัวตํอพนักงานสอบสวนผู๎รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาต
โดยไมํชักช๎า  
 - ในกรณีจําเป็นเพ่ือทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือนหรือ ภาระผูกพัน อ่ืนใด อาจให๎ผู๎ยื่น
ประกันแสดงหนังสือ 
รับรองจาก  ต๎นสังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห๎าวันนับตั้งแตํวันที่ได๎  รับอนุญาตให๎ประกัน  
 - กรณีบุคคลใดได๎ทําสัญญาประกันผู๎อ่ืนหรือตนเองไว๎ แตํหลัก ประกันยังไมํเป็นการเพียงพอ ให๎ใช๎
บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม ที่กําหนดไว๎หรือใช๎หลักทรัพย๑อ่ืนเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได๎ 
 1.18 สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา 
         1. มีสิทธิแจ๎งหรือขอให๎เจ๎าพนักงานแจ๎งให๎ญาติ หรือผู๎ซึ่งผู๎ถูกจับ หรือผู๎ต๎องหาไว๎วางใจทราบถึง
การถูกจับและสถานที่ท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก 
         2. มีสิทธิพบและปรึกษาผ็ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
         3. มีสิทธิให๎ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจเข๎ารํวมฟังการสอบสวนปากคําในชั้นสอบสวน 
         4. มีสิทธิได๎รับการเยี่ยมเยียนหรือติดตํอกับญาติได๎ตามสมควร 
         5. มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปุวย 
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1.19 การขอหนังสือรับรองความประพฤติส าหรับบุคคลสัญชาติไทย 
ติดตํอศูนย๑บริการออกหนังสือรับรองความพฤติ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล อาคาร 24 สํานักงาน

ตํารวจแหํงชาติ ถนนพระราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 022-052-1689 โทรสาร 022-205-
1295 , 022-052-165  
        1. กรณีพํานักอยูํในประเทศไทย ต๎องมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  - หนังสือเดินทาง 
  - บัตรประจําประชาชน 
  - ทะเบียนบ๎าน 
  - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ๎ามี) 
  - ใบสําคัญการสมรส/หยํา (ถ๎ามี) 
  - หลักฐานทางทหาร (สด.8,9) 
  - กรณีผู๎เยาว๑ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครอง 
  - ยื่นใบคําร๎องด๎วยตนเองพร๎อมสําเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต๎อง (ไมํมี
คําธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น) 
  - ผู๎ร๎องสามารถรับหนังสือด๎วยตนเองหรือชําระคําไปรษณีย๑ลงทะเบียนเพ่ือจัดสํงเอกสาร 
  - หนังสือมอบอํานาจแกํผู๎มารับแทนกรณีไมํสามารถมารับหนังสือได๎ด๎วยตนเอง ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 วันทําการ ยกเว๎น ตรวจสอบพบประวัติการกระทําความผิด หรือสํงมอบเอกสารไมํครบ 
       2. กรณีพํานักอยูํตํางประเทศ ต๎องมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือเดินทาง 
  - สําเนาบัตรประชาชน 
  - สําเนาทะเบียน 
  - สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ๎ามี) 
  - สําเนาการสมรส/หยํา (ถ๎ามี) 
  - สําเนาฐานทางการทหาร (สด.8,9,43 ฯ) 
  - รูปถํายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
  - แผํนพิมพ๑ลายนิ้วมือ จํานวน 2 แผํน (สามารถติดตํอขอพิมพ๑นิ้วมือได๎ที่สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยประจําประเทศนั้นๆ หรือสถานีตํารวจในประเทศที่พํานักอยูํ) 
  - หนังสือมอบอํานาจให๎บุคคลอื่นดําเนินการแทน 
  - หนังสือแสดงความประสงค๑ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
ไมํมีคํานิยมใดๆ ทั้งสิ้น หากต๎องการให๎จัดสํงทางไปรษณีย๑ให๎แนบซองจดหมายพร๎อมที่อยูํของผู๎ร๎องและ
จัดเตรียมคําไปรษณีย๑เพ่ือจัดสํงกลับ โดยใช๎เป็น international postage voucher จํานวน 5 ใบ ยกเว๎น 
ตรวจสอบพบประวัติการกระทําความผิด หรือสํงมอบเอกสารไมํครบ 
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1.20 การแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ 
 การแจ๎งที่พักของชาวตํางชาติ ที่เข๎าพักอาศัยในเคหสถาน ได๎แกํ เกสต๑เฮ๎าส๑ แมนชัน ฯ ให๎ผู๎ประกอบการ
ดําเนินการ แจ๎งที่พักของชาวตํางชาติโดนแจ๎งตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตํชาวตํางชาติเข๎าพักอาศัย 
 - กรุงเทพมหานคร : ณ สํานักงานตรวจสอบคนเข๎าเมือง ศูนย๑ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนน
แจ๎งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-141-7881 
 - ตํางจังหวัด : ณ ที่ทําการตรวจคนเข๎าเมืองซึ่งตั้งอยูํในเคหสถานหรือโรงแรมนั้นอยูํ 

หมายเหตุ พบเห็นชาวต่างชาติกระท าความผิดหรือพฤติกรรมต้องสงสัยแจ้งข้อมูลได้ที่ 1178 
 
 

10. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

 กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านโฆษณา เป็นมาตรการหนึ่งของ “การคุ๎มครองผู๎บริโภค” 
ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ในอันที่จะให๎การคุ๎มครองแกํผู๎บริโภคเกี่ยวกับการได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต๎องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการ 
 ดังนั้น การโฆษณาเพ่ือจําหนํายสินค๎าหรือให๎บริการตํางๆ จะต๎องไมํมีลักษณะ ดังนี้ 

๑) มีลักษณะไมํเป็นความจริง หรือมีลักษณะเป็นเท็จ 
๒) ทําให๎เข๎าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค๎าหรือบริการ 
๓) อาจกํอให๎เกิดความเสียหายตํอสังคมเป็นการสํวนรวม 
๔) กํอให๎เกิดการสนับสนุนไมํวําจะโดยตรงหรือโดยอ๎อมที่ทําให๎มีการกระทําความผิด

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือนําไปสูํความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
๕) กํอให๎เกิดความแตกแยกหรือความสามัคคีในหมูํประชาชน 
๖) อยํางอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

ความหมายของการโฆษณา 
 ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ได๎มีการนิยามเพ่ือให๎ความหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณาไว๎ ดังนี้  
 “โฆษณา” หมายความวํา “การกระทําไมํวําโดยวิธีการใดๆ ให๎ประชาชนเห็นหรือทราบข๎อความ เพ่ือ
ประโยชน๑ในทางการค๎า” 
 “สื่ อโฆษณา” หมายความวํ า  “สิ่ งที่ ใช๎ เป็นสื่ อในการโฆษณา เชํนหนั งสื อพิมพ๑  สิ่ ง พิมพ๑ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน๑ ไปรษณีย๑โทรเลข โทรศัพท๑ หรือปูาย” 
 คณะกรรมการวําด๎วยการโฆษณามีอํานาจในการออกคําสั่งให๎ผู๎โฆษณาดําเนินการ ดังนี้ 

 ทําการแก๎ไขข๎อความหรือวิธีการโฆษณา 

 ห๎ามการใช๎ข๎อความโฆษณาบางอยํางที่ปรากฏในการโฆษณา 

 ห๎ามการโฆษณาหรือห๎ามใช๎วิธีการโฆษณานั้นๆ 

 ให๎ผู๎โฆษณาทําการแก๎ไขความเข๎าใจผิดของผู๎บริโภคตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กําหนด 



๕๖ 
 

 มีอํานาจออกคําสั่งให๎ผู๎โฆษณาพิสูจน๑ข๎อความโฆษณาเพ่ือแสดงความจริงได๎ ถ๎าสงสัยวําข๎อความที่
โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 ให๎ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่ผู๎โฆษณามีข๎อสงสัยวํา การโฆษณาจะเป็นการฝุาฝืนกฎหมายหรือไมํ 
 มีอํานาจในการเปรียบเทียบความผิดผู๎โฆษณา และเจ๎าของสื่อโฆษณาที่กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุม๎ครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๑ 
การโฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
 ลักษณะของการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านโฆษณา แบํงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะที่ ๑ 
 ใช๎ข๎อความโฆษณาท่ีไมํเป็นธรรมกับผู๎บริโภค ดังนี้ 

๑) โฆษณาท่ีเป็นเท็จ หรือเกินความจริง 
๒) ข๎อความโฆษณาท่ีทําให๎ผู๎บริโภคเกิดความเข๎าใจผิด 
๓) การโฆษณาที่อ๎างอิงข๎อมูลที่ไมํเป็นจริง 
๔) ไมํรวมถึงวิธีการโฆษณาที่เห็นแล๎วเข๎าใจได๎วํา “ไมํอาจเป็นความจริงได๎อยํางแนํนอน” 

 ลักษณะที่ ๒ 
 เป็นการใช๎ข๎อความโฆษณาท่ีกํอให๎เกิดความเสียหายตํอสังคมโดยรวม คือ 

๑) การใช๎ข๎อความที่เป็นการสํงเสริมให๎มีการกระทําความผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

๒) การใช๎ข๎อความการโฆษณาท่ีนําไปสูํความเสื่อมเสียตํอวัฒนธรรมของชาติ 
๓) การใช๎ข๎อความการโฆษณาท่ีทําให๎เกิดการแตกความสามัคคีของประชาชน 

 ลักษณะที่ ๓ 
 เป็นการใช๎ข๎อความโฆษณาที่ผิดตามกฎกระทรวงที่คณะกรรมการวําด๎วยการโฆษณากําหนดแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติไว๎ ดังนี้ 

๑) การโฆษณาสินค๎าหรือบริการที่ใช๎อ๎างอิงข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย๑ พระราชินี หรือ
ผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค๑ 

๒) การโฆษณาสินค๎าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศวํา ผู๎ประกอบธุรกิจจะจัดให๎มีการแลก แถม พก 
หรือรางวัลด๎วยการเสี่ยงโชค 

 ลักษณะที่ ๔ 
 การโฆษณาจะต๎องไมํกระทําด๎วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพรํางกายหรือจิตใจ หรืออาจ
กํอให๎เกิดความรําคาญตํอผู๎บริโภค ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ที่ไหน? 
 สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และตามพระราชบัญญัติขายตรงและ



๕๗ 
 

ตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๑ และตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตํอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค๎า ที่ไมํปลอดภัย พ.ศ.
๒๕๕๑ เพ่ือให๎ความคุ๎มครองสิทธิผู๎บริโภคตามที่กฎหมายบัญญัติไว๎ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. สิทธิที่จะได๎รับขําวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต๎องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการ 
๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค๎าหรือบริการ 
๓. สิทธิที่จะได๎รับความปลอดภัยจากการใช๎สินค๎าหรือบริการ 
๔. สิทธิที่จะได๎รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 
๕. สิทธิที่จะได๎รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

 การปูองกันดีกวําการแก๎ไข ดังนั้นในเบื้องต๎นการที่ผู๎บริโภคมีความเข๎าใจและตระหนักที่จะรักษาสิทธิ
ผู๎บริโภคของตน มีความรอบคอบ ในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการโดยไมํหลงเชื่อเพียงโฆษณา อํานข๎อมูล 
ฉลากสินค๎าอยํางละเอียด ทําความเข๎าใจกํอนลงนาม ในสัญญาซื้อสินค๎าหรือบริการก็ชํวยลดปัญหา  การถูก
ละเมิดสิทธิผู๎บริโภคหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยผู๎ประกอบธุรกิจได๎เป็นอยํางดี 
 ในขณะเดียวกัน หากทํานถูกละเมิดสิทธิผู๎บริโภค ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไมํได๎รับความเป็นธรรมจาก
การซื้อสินค๎าและบริการหรือการทําสัญญาตํางๆ สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค (สคบ.) และ
หนํวยงานของรัฐที่เก่ียวข๎องก็พร๎อมที่จะให๎ความชํวยเหลือทุกครั้งที่ทํานถูกละเมิดสิทธิผู๎บริโภค ก็ไมํควรนิ่งเฉย 
แตํจะร๎องเรียนไปยังหนํวยงานของรัฐที่เก่ียวข๎องเพ่ือให๎ความชํวยเหลือตํอไป ซึ่งนอกจากผู๎บริโภคจะได๎รับความ
เป็นธรรมแล๎ว ยังจะเป็นประโยชน๑ตํอการคุ๎มครองผู๎บริโภคโดยสํวนรวมอีกด๎วย 
 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
 การคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านฉลากสินค๎า เป็นมาตรการที่รัฐออกกฎหมายเพ่ือให๎ความคุ๎มครองสิทธิของ
ผู๎บริโภค โดยบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดให๎เป็นหน๎าที่และความ
รับผิดชอบของผู๎ประกอบธุรกิจที่จะต๎องให๎ข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค๎าโดยการแสดงฉลาก 
 การดําเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคในด๎านฉลากสินค๎านี้คณะกรรมการวําด๎วยฉลากได๎ยึดแนวทางการ
ดําเนินงานในลักษณะที่กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎บริโภคในการที่จะใช๎ฉลากเป็นเครื่องชี้แนะให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เลือกซื้อสินค๎าท่ีมีคุณภาพตามที่กําหนดไว๎ในฉลาก 
สินค๎าท่ีควบคุมฉลากตาม พ.ร.บ. คุ๎มครองผู๎บริโภค 
 ตามประกาศคณะกรรมการวําด๎วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค๎าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กําหนดให๎สินค๎าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน และสินค๎าที่สั่งหรือนําเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขายเป็นสินค๎าที่ควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการวําด๎วยฉลากโดยฉลากดังกลําว
จะต๎องใช๎ข๎อความที่ตรงตํอความเป็นจริงไมํมีข๎อความที่อาจกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินคา๎และต๎องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกํากับภาษาตํางประเทศ 
ฉลากของสินค๎าต๎องแสดงไว๎ที่ใด 
 ๑.แสดงไว๎ที่ตัวสินค๎า 
 ๒.ถ๎าไมํอาจแสดงไว๎ที่ตัวสินค๎าได๎ทั้งหมด 



๕๘ 
 

    ยังมีอีก ๔ ทางเลือกดังนี้ 
  - ไว๎ในสํวนหนึ่งสํวนใดที่สินค๎า ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอ 
  - แทรกหรือรวมไว๎กับสินค๎า ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอ 
  - ในเอกสารหรือคูํมือประจําสินค๎า 
  - แสดงเป็นปูายโดยติดตั้งไว๎ที่สินค๎า ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอ 
ที่สําคัญที่สุดคือ เมื่อรวมการแสดงฉลากไว๎ทุกแหํงแล๎วต๎องสามารถเห็นและอํานได๎ชัดเจน 
ฉลากของสินค๎าที่ควบคุม 
 ฉลากอยํางน๎อยต๎องระบุข๎อความดังนี้ 

๑. ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค๎า ถ๎าเป็นสินค๎าที่สั่งหรือนําเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายให๎ระบุชื่อ
ประเทศท่ีผลิตด๎วย 

๒. ชื่อหรือเครื่องหมายการค๎าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู๎ผลิตเพ่ือขายในประเทศไทย 
๓. ชื่อหรือเครื่องหมายการค๎าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู๎สั่งหรือนําเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 
๔. สถานที่ตั้งของผู๎ผลิตเพื่อขาย หรือของผู๎สั่งหรือนําเข๎าฯ โดยละเอียดและสามารถติดตํอได๎ 
๕. ขนาด, มิติ, ปริมาณ, ปริมาตร, หรือน้ําหนักของสินค๎านั้นแล๎วแตํกรณี สําหรับหนํวยที่ใช๎จะชื่อเต็ม

หรือชื่อยํอหรือสัญลักษณ๑ท่ีเป็นที่เข๎าใจกันโดยทั่วไปแทนก็ได๎ 
๖. วิธีใช๎ 
๗. ข๎อแนะนําในการใช๎ หรือระยะเวลา 
๘. คําเตือน (ถ๎ามี) 
๙. วัน/เดือน/ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุหรือระยะเวลาที่ควรใช๎กํอน (ถ๎ามี) 
๑๐. ราคา ที่ระบุหนํวยเป็นบาทอยํางชัดเจนโดยระบุเป็นเงินสกุลอ่ืนด๎วยก็ได๎ 

กรณีตัวอยํางที่ผู๎ประกอบธุรกิจจัดทําข๎อความในฉลากเป็นเท็จ 

 ถุงพลาสติก ระบุข๎อความในฉลากวํามีจํานวน ๑๐๐ ใบ แตํจากการพิสูจน๑ พบวํามีจํานวน ๙๔ ใบ 

 ข๎าวสารบรรจุถุง ระบุข๎อความในฉลากวํา ข๎าวหอมมะลิ ๑๐๐ % แตํจากการพิสูจน๑ พบวํามี
ข๎าวสารชนิดอื่นปนอยูํด๎วย 

 ทองรูปพรรณ ระบุข๎อความในฉลากวํามีน้ําหนัก ๑๕.๑๖ กรัม แตํจากการชั่งน้ําหนักพบวํามี
น้ําหนัก ๑๔.๑๕ กรัม 

ผู๎ประกอบธุรกิจรายใดสงสัยวําฉลากของตนจะเป็นการฝุาฝืนหรือไมํเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภคฯ          
อาจขอให๎คณะกรรมการวําด๎วยฉลากพิจารณาให๎ความเห็นกํอนได๎ โดยเสียคําธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท ตํอ ๑ รายการ 
บทลงโทษ 
บทลงโทษเกี่ยวกับความผิดด๎านฉลากสินค๎าตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค 

 ผู๎ใดจัดทําฉลากโดยใช๎ข๎อความที่เป็นเท็จ หรือกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินค๎า ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหกเดือน หรือ ปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 



๕๙ 
 

 ผู๎ใดขายสินค๎าที่ควบคุมฉลากโดยไมํมีฉลากหรือมีฉลากแตํฉลากหรือการแสดงฉลากนั้น ไมํ
ถูกต๎องตามกฎหมายต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหกเดือน หรือ ปรับไมํเกินห๎าหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

 ผู๎ผลิตเพ่ือขายหรือผู๎สั่งหรือนําเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายไมํจัดทําฉลากตามประกาศฯ 
ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือ ปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 

สินค๎าท่ีคณะกรรมการวําด๎วยฉลาก ได๎มีประกาศให๎เป็นสินค๎าที่ควบคุมฉลาก ได๎แกํ 

 ลูกโปุงบรรจุก๏าซไฮโดรเจน 

 ข๎าวสารบรรจุถุง 

 ทองรูปพรรณ 

 อัญมณีเจียระไนและ
เครื่องประดับอัญมณีเจียระไน 

 บอแรกซ๑ 

 ผลิตภัณฑ๑พลาสติก 

 เครื่องทําน้ําอํุนไฟฟูาและเครื่อง
ทําน้ําร๎อนไฟฟูา 

 แปรงสีฟัน 

 ปุ๋ยชีวภาพ 

 เครื่องเลํนชนิดที่มีล๎อเลื่อน 

 น้ํามันอเนกประสงค๑ 

 ภาชนะและเครื่องใช๎เมลามีน 

 ที่นอน 

 รถจักรยานยนต๑ 

 เครื่องทําน้ําเย็น 

 ผลิตภัณฑ๑ที่ชํวยในการพยุงตัว
เด็ก 

 ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 
 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ได๎เพ่ิมมาตรการเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคอีกประการหนึ่ง คือ การคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎าน
สัญญาโดยบัญญัติไว๎ในมาตรา ๓๕ ทวิ ซึ่งได๎ให๎อํานาจคณะกรรมการวําด๎วยสัญญา ดังนี้ 
 ๑) มีอํานาจกําหนดให๎การประกอบธุรกิจขายสินค๎าหรือให๎บริการใดๆ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และ
มีอํานาจกําหนดข๎อความที่ต๎องใช๎ในสัญญาและข๎อห๎ามใช๎ในสัญญาและให๎ผู๎ประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตาม
แบบดังกลําว 
 ๒) มีอํานาจกําหนดให๎การประกอบธุรกิจขายสินค๎าหรือให๎บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการใน
หลักฐานการรับเงินตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหลักฐาน 
 ๓) มีอํานาจกําหนดระยะเวลาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให๎ผู๎ประกอบธุรกิจสํงมอบสัญญาของ 
“ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” หรือสํงมอบหลักฐานการรับเงินของ “ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน” 
ที่ถูกต๎องให๎แกํผู๎บริโภค 
 ๔) ให๎ความเห็นเกี่ยวกับ “แบบสัญญา” หรือ “แบบหลักฐานการรับเงิน” ที่ผู๎ประกอบธุรกิจยื่นขอ
ความเห็น 



๖๐ 
 

 ๕) ดูแลให๎ผู๎ประกอบธุรกิจที่ขายสินค๎าหรือบริการโดยให๎คํามั่นวําจะทํา “สัญญารับประกัน” ให๎ไว๎แกํ
ผู๎บริโภคนั้นต๎องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู๎ประกอบธุรกิจหรือผู๎แทนและต๎องสํงมอบสัญญานั้นแกํ
ผู๎บริโภคพร๎อมกับสํงมอบสินค๎าหรือให๎บริการนั้นด๎วย 

ปัจจุบันคณะกรรมการวําด๎วยสัญญาได๎ดําเนินการประกาศควบคุมการประกอบธุรกิจบางประเภทเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและกําหนดควบคุมหลักฐานการรับเงินในการประกอบธุรกิจบางประเภท ได๎แกํ 

 

ธุรกิจบัตรเครดิต เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (มีผลบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๔๓) 
 การควบคุมสัญญาเพ่ือความเป็นธรรมตํอผู๎บริโภค เชํน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช๎บัตร
เครดิตผู๎ประกอบธุรกิจจะต๎องแจ๎งให๎ผู๎ใช๎บัตรเครดิตทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน การยกเลิกสัญญาหรือ
การพักใช๎บัตรชั่วคราว ผู๎ประกอบธุรกิจต๎องแจ๎งเหตุผล ซึ่งผํานมาผู๎ประกอบธุรกิจได๎ระบุในสัญญาวํา สามารถ
ยกเลิกการใช๎โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าซึ่งไมํเป็นธรรมตํอผู๎บริโภคเป็นต๎น 
 ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเก็บเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการ
รับเงิน (มีผลบังคับใช้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓) 
 จากการที่ผู๎บริโภคจํานวนมากไมํได๎รับความเป็นธรรมในเรื่องของคําประกันถึงก๏าซที่บริษัทผู๎ค๎าก๏าซจะ
เรียกเก็บกับผู๎ค๎ารายยํอย และผู๎ค๎ารายยํอยได๎ผลักภาระนี้ไปให๎ผู๎บริโภคโดยการเรียกเก็บเงินกับผู๎บริโภคเป็นคํา
มัดจําถึงก๏าซ เมื่อผู๎บริโภคเลิกใช๎ก๏าซจะขอคืนเงินประกันก็อาจไมํได๎รับเงินคืน  จึงได๎มีการกําหนดให๎ใน
หลักฐานการรับเงินต๎องระบุข๎อความวํา ผู๎บริโภคมีสิทธิได๎รับคืนเงินประกัน  เมื่อผู๎บริ โภคนําถังก๏าซหุงต๎มคืน
ให๎แกํผู๎ประกอบธุรกิจหรือผู๎ค๎าน้ํามัน 

ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา(มีผลบังคับใช้ ๑ กันยายน ๒๕๔๓) 
 การประกอบธุรกิจให๎เชําซื้อรถยนต๑และรถจักรยานยนต๑มักมีการใช๎ข๎อความในสัญญาที่ไมํเป็นธรรมแกํ
ผู๎บริโภคเมื่อผู๎บริโภคผิดสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใด  ผู๎ให๎เชําซื้อมักใช๎เป็นข๎ออ๎างเพ่ือทําการยึดรถคืนได๎ก็ตํอเมื่อ
ผู๎บริโภคผิดนัดชําระคํางวดติดตํอ ๓ งวด และผู๎ให๎เชําซื้อมีหนังสือบอกกลําวให๎ผู๎บริโภคนําเงินคํางวดที่ค๎างมา
ชําระภายในเวลาอยํางน๎อย ๓๐ วัน 

ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (มีผลบังคับใช้ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓) 
 การควบคุมสัญญาในธุรกิจขายห๎องชุด  เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝุาย  โดยกําหนดให๎ระบุ
หน๎าที่ของผู๎บริโภคที่จะต๎องชําระเงินตามสัญญา  และหน๎าที่ของผู๎ประกอบธุรกิจที่จะต๎องทําการกํอสร๎างให๎
แล๎วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให๎แกํผู๎บริโภคเมื่อใด  นอกจากนี้ยังต๎องระบุวัสดุประเภทตํางๆ ที่จะนํามากํอสร๎าง  
รวมทั้งห๎ามใช๎ข๎อความที่เป็นการยกเว๎นหรือจํากัดความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดของผู๎ประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา(มีผลบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๔๔) 
 คณะกรรมการวําด๎วยสัญญาได๎ประกาศให๎ธุรกิจการให๎บริการโทรศัพท๑เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา  สาระสําคัญที่ควบคุม เชํน ผู๎ประกอบธุรกิจจะต๎องสํงใบแจ๎งรายการใช๎บริการโทรศัพท๑เคลื่อนที่ให๎
ผู๎บริโภคทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําสิบวันกํอนวันครบกําหนดชําระและผู๎บริโภคมีสิทธิขอรับใบแจ๎งรายการ
โทรศัพท๑เคลื่อนที่ในพ้ืนที่เดียวกันโดยไมํต๎องเสียคําใช๎จําย และหากผู๎ประกอบธุรกิจไมํสามารถคืนเงินประกัน



๖๑ 
 

การใช๎หมายเลขให๎แกํผู๎บริโภคได๎ตามที่กําหนด  ผู๎ประกอบธุรกิจต๎องชําระดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละสิบห๎าตํอปี  
เป็นต๎น 

ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา(มีผลบังคับใช้ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๔๔) 
 กําหนดให๎ข๎อสัญญาต๎องมีข๎อความเป็นภาษาไทยสามารถอํานได๎ชัด เจน ตัวอักษรไมํเล็กกวําสอง
มิลลิเมตร หากมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ต๎องแจ๎งให๎ผู๎กู๎ทราบเป็นหนังสือ ในระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
สํวนใหญํในกรณีเรํงดํวนให๎แจ๎งเป็นจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ๑รายวันลํวงหน๎าเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 
๗ วัน การผิดสัญญาของผู๎กู๎จะต๎องเป็นข๎อที่ระบุไว๎ในสัญญา  พิมพ๑ด๎วยตัวอักษรสีแดง หรือดํา หรือตัวเอน ให๎
เดํนชัดกวําข๎อความทั่วไปและจัดให๎มี “คําเตือนสําหรับผู๎ค้ําประกัน” ไว๎หน๎าสัญญาค้ําประกัน  เป็นต๎น 

ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา(มีผลบังคับใช้ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔) 
 กําหนดให๎บอกรายละเอียดของสินค๎า  รวมถึงสภาพวําเป็นสินค๎าใหมํหรือใช๎แล๎ว คําธรรมเนียมตํางๆ 
ที่ผู๎เชําซื้อต๎องชําระต๎องมีหนังสือแจ๎งให๎ผู๎เชําซื้อชําระภายในเจ็ดวันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎ง หากมีการประกันภัย
เครื่องใช๎ไฟฟูา ผู๎ให๎เชําซื้อมีสิทธิได๎รับประโยชน๑ในจํานวนหนี้ที่ผู๎เชําซื้อค๎างชําระสํวนที่เกินให๎บริษัทประกันจําย
แกํผู๎เชําซื้อ  เป็นต๎น 

ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน(มีผลบังคับใช้ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๗) 
 หลักฐานการรับเงินที่ผู๎ประกอบธุรกิจออกให๎แกํผู๎บริโภคต๎องระบุชื่อและที่อยูํของผู๎ประกอบธุรกิจ วัน
เดือนปีที่รับซํอมและที่ซํอมเสร็จ  รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต๑ที่ทําการซํอมระยะทางหรือเลขไมล๑ของรถใน
วันที่ซํอมและที่ซํอมเสร็จ รายการที่ซํอม ราคาคําแรง กรณีมีการเปลี่ยนอะไหลํต๎องระบุรายการ ยี่ห๎อ สภาพ
และราคาอะไหลํ นอกจากนี้ต๎องระบุการรับประกัน พร๎อมทั้งต๎องมีลายมือชื่อผู๎มีอํานาจออกหลักฐานการรับ
เงินดังกลําวด๎วย 

ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน(มีผลบังคับใช้ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๑) 
 การควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินของธุรกิจดังกลําวเพ่ือให๎ผู๎บริโภคสามารถใช๎เป็นหลักฐานใน
การร๎องเรียนกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการลื่อรถยนต๑ใช๎แล๎ว โดยหลักฐานการรับเงินจะต๎องระบุ
รายละเอียดของรถอยํางครบถ๎วน รวมทั้งวันเดือนปี ที่สํงมอบสมุดคูํจดทะเบียนรถยนต๑ให๎แกํ ผู๎บริโภค และ
ห๎ามใช๎ข๎อความที่ให๎สิทธิผู๎ประกอบธุรกิจยึดเงินทั้งหมดไมํวํากรณีใดๆ และข๎อความที่เป็นการยกเว๎นหรือจํากัด
ความรับผิดของผู๎ประกอบธุรกิจเพ่ือความชํารุดบกพรํองของรถยนต๑ใช๎แล๎ว 

ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน         
(มีผลบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๕๑) 
 การเชําที่อยูํอาศัยไมํวําจะเป็นบ๎าน อาคาร อาคารชุดอพาร๑ตเมนท๑ หรือที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน รวมถึง
หอพักตามกฎหมายวําด๎วยหอพัก หากมีการเรียกเงินประกัน จะต๎องระบุข๎อความในหลักฐานการรับเงินตามที่
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กําหนดและต๎องระบุจํานวนเงินประกันและสิทธิที่จะได๎รับคืนเงินประกันทันทีเมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือภายใน ๗ 
วันหากผู๎ประกบธุรกิจประสงค๑จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู๎เชําต๎องรับผิดชอบ 

ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (มีผลบังคับใช้ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑) 
 จากการที่ สคบ.ได๎รับการร๎องเรียนจากผู๎บริโภคไมํได๎รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจองซื้อรถยนต๑  
เชํน ผู๎ประกอบธุรกิจสํงมอบรถยนต๑ลําช๎า ปรับราคาสูงขึ้น ถูกปฏิเสธการคืนเงินจองเม่ือไมํสามารถขอสินเชื่อได๎ 
ดังนั้นคณะกรรมการวําด๎วยสัญญาจึงได๎มีประกาศให๎ธุรกิจดังกลําวเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยต๎องใช๎ข๎อ
สัญญาที่ระบุยี่ห๎อ  รุํน  ปีที่ผลิต อุปกรณ๑ติดตั้งเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน๑จํานวนเงินหรือสิ่งที่รับไว๎เป็นมัดจําราคา
จําหนําย ฯลฯ นอกจากนี้ยังให๎สิทธิผู๎บริโภคในการบอกเลิกสัญญาเมื่อผู๎ประกอบธุรกิจไมํปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ระบุไว๎ และเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล๎ว  ผู๎ประกอบธุรกิจต๎องคืนเงินจองหรือสิงที่รับไว๎เป็นมัด
จํา ภายใน ๑๕ วัน 
บทลงโทษ 

 ผู๎ประกอบธุรกิจผู๎ใดไมํสํงมอบสัญญาที่มีข๎อสัญญาหรือมีข๎อสัญญาและแบบถูกต๎อง หรือไมํสํง
มอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข๎อความถูกต๎องให๎แกํผู๎บริโภคภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนด  ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน ๑ ปี หรือปรับไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้ง
จําทั้งปรับ 

 ผู๎ใดสํงมอบหลักฐานการรับเงิน  โดยลงจํานวนเงินมากกวําที่ผู๎บริโภคต๎องชําระและได๎รับเงิน
จํานวนนั้นไปจากผู๎บริโภคแล๎วต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน ๑ เดือน หรือปรับตั้งแตํ ๕๐๐ ถึง 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

เมื่อผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
ผู้บริโภคมีปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ขอค าแนะน าหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานต่อไปนี้... 
ปัญหา       หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โทรศัพท์ 
๑.ไมํได๎รับความเป็นธรรมจาก   สํานักคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค   สายดํวน ๑๑๖๖ 
การซื้อสินค๎าหรือบริการ  (สคบ.) www.ocpb.go.th 
๒.โฆษณาเป็นเท็จเกินความจริง กองคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านโฆษณา   ๐-๒๑๔๑-๓๔๖๓-๖ 
๓.ถูกเอาเปรียบด๎านสินค๎าหรือ กองคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านฉลาก   ๐-๒๑๔๑-๓๔๕๔-๖ 
บริการทั่วไป  
๔.ถูกเอารัดเอาเปรียบด๎านสัญญา กองคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสัญญา   ๐-๒๑๔๑-๓๔๔๓-๖ 
บ๎าน ที่ดินจัดสรร อาคารชุ เชําซื้อ 
รถยนต๑/รถจักรยานยนต๑ 
๕.ถูกเอาเปรียบด๎านขายตรงหรือ สํวนงานขายตรงและตลาดแบบตรง   ๐-๒๑๔๑-๓๔๒๐-๓ 
ตลาดแบบตรง  
๖.ปรึกษาข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง สํวนกฎหมาย     ๐-๒๑๔๑-๓๔๑๐-๔ 
การคุ๎มครองผู๎บริโภค 
๗.ติดตามการฟูองร๎องดําเนินคดี สํวนคดี      ๐-๒๑๔๑-๓๔๑๕-๙ 

http://www.ocpb.go.th/
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๘.ผลิตภัณฑ๑อาหาร  ยา  เครื่อง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   สายดํวน ๑๕๕๖ 
สําอาง  เครื่องมือแพทย๑ วัตถุ  กระทรวงสาธารณสุข (อย.)     ๐-๒๕๙๐-๗๐๐๐ 
เสพติด  วัตถุมีพิษ   www.fda.moph.go.th 
๙.ร๎องเรียนไมํได๎รับความเป็นธรรม สํานักงานแพทย๑สภา (หนํวยงานอิสระ)   ๐-๒๕๙๐-๑๘๘๐-๑,๓ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือ www.tmc.ro.th 
บริการของแพทย๑ 
๑๐.บริการของสถานพยาบาล  กองการประกอบโรคศิลปะ     ๐-๒๕๘๙-๓๔๕๓ 
เอกชน (สถานลดความอ๎วน  กระทรวงสาธารณสุข    ๐-๒๕๘๙-๒๙๘๐ 
คลินิก โพลีคลินิก โรงพยาบาล www.mrd.go.th     ๐-๒๕๘๙-๔๓๖๔ 
เอกชน) 
๑๑.ร๎องทุกข๑เรื่องราคาสินค๎า  กรมการค๎าภายใน     สายดํวน ๑๕๖๙ 
การกักตุน สินค๎าไมํติดปูายราคา กระทรวงพาณิชย๑     ๐-๒๕๐๗-๖๑๑๑ 
    www.dit.go.th 
๑๒.ข๎อมุลการจดทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า    สายดํวน ๑๕๗๐ 
บริษัท     กระทรวงพาณิชย๑     ๐-๒๕๔๗-๕๐๕๐ 
    www.dbd.go.th 
๑๓.การประกันภัยตํางๆ  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริม  สายดํวน ๑๑๘๖ 
    การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)   ๐-๒๕๔๗-๔๕๓๘ 
    กระทรวงพาณิชย๑ 
    www.oic.or.th 
๑๔.คุณภาพและมาตรฐาน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุสาหกรรม  ๐-๒๒๐๒-๓๓๐๑-๔ 
ของผลิตภัณฑ๑   (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
    www.tisi.go.th 
๑๕.สอบถามการอนุญาต  กรมที่ดิน      ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ 
จัดสรรที่ดิน   กระทรวงมหาดไทย 
    www.dol.go.th 
๑๖.คดีเศรษฐกิจ   กองบังคับการสืบสวนสอบคดีเศรษฐกิจ   ๐-๒๒๓๗-๑๑๙๙ 
    (สกค.) สํานักงานตํารวจแหํงชาติ 
    www.dlo.go.th 
    กลุํมปูองปรามการเงินนอกระบบ   ๐-๒๒๗๓-๙๑๔๐ 
    สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๑ 
    www.mof.go.th     ตํอ ๒๖๒๗-๓๐ 
๑๗.ร๎องเรียนบริษัททัวร๑  กองบังคับการตํารวจทํองเที่ยว   สายดํวน ๑๑๕๕ 
นักทํองเที่ยวถูกหลอกลวง  www.thaitouristpolice.com   ๐-๒๓๐๘-๐๓๓๓ 
๑๘.สาธารณูปโภคใน กทม.  กรุงเทพมหานคร www.bma.go.th   สายดํวน ๑๕๕๕ 
          ๐-๒๒๒๑-๒๑๔๑-๖๙ 
๑๙.รถเมล๑ ขสมก.   ศูนย๑รับเรื่องร๎องเรียนขนสํงมวลชนกรุงเทพฯ  สายดํวน ๑๘๔ 
รถรับจ๎าง  รถโดยสาร  ศูนย๑คุ๎มครองผู๎โดยสารรถสาธารณะ   สายดํวน ๑๕๘๔ 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.mrd.go.th/
http://www.dit.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.oic.or.th/
http://www.tisi.go.th/
http://www.dol.go.th/
http://www.dlo.go.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.thaitouristpolice.com/
http://www.bma.go.th/
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11. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการปรกอบธุรกิจประกันภัยผู้ประสบภัย 
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12. ส านักงานขนส่ง 
1. เตรียมเอกสารให้พร้อม 
เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการตํอทะเบียนรถนั้นประกอบด๎วย 

 สําเนาสมุดทะเบียนรถ รายการเสียภาษี 
 หลักฐานการทําพ.ร.บ. คุ๎มครองผู๎ประสบภัยจากรถท่ียังไมํหมดอายุ 
 ใบรับรองการตรวจสภาพรถ สําหรับรถยนต๑ที่จดทะเบียนมาแล๎ว 7 ปีขึ้นไป หรือที่เรียกวํา ตรอ.ซึ่งจะ

มีปูายติดแจ๎งให๎ทราบตามอํูรถท่ัวไป เมื่อเอกสารพร๎อมแล๎วเรามาดูวิธีจัดการทะเบียนหมดอายุกันตํอ
เลย 

2. ค านวณภาษีรถยนต์ 
ปัจจัยหลักที่ใช๎คํานวณอัตราการเสียภาษีของรถยนต์นั้นขึ้นอยูํกับ ประเภทรถ รุํนรถ ขนาดของ

เครื่องยนต๑(ซีซี)น้ําหนักรถ หรืออายุการใช๎งาน มาดูกันวํารถแตํละประเภทมีการคํานวณอยํางไรบ๎าง 
 รถปูายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือสีดํา ปูายทะเบียนแบบนี้คือรถประเภท รถเก๐งและรถกระบะแบบ 4 

ประตู รถนั่งสํวนบุคคลไมํเกิน 7 ที่นั่ง การคํานวณภาษีจะขึ้นอยูํกับขนาดของเครื่องยนต๑(0.5-1.5 
บาท/CC) สํวนรถที่มีอายุการใช๎งานมากว๎า 6 ปีจะมีการลดให๎ 10% ขึ้นไป 

 รถปูายทะเบียนพ้ืนขาวตัวหนังสือเขียว แบบนี้คือรถประเภทรถยนต๑บรรทุกสํวนบุคคลที่เกิน 7 ที่นั่ง 
หรือรถกระบะ 2 ประตู การคํานวณภาษีนะข้ึนอยูํกับน้ําหนักของรถ 

 รถปูายทะเบียนพ้ืนขาวตัวหนังสือสีน้ําเงิน แบบนี้คือรถยนต๑สํวนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง การคํานวณภาษี
นั้นก็จะข้ึนอยูํกับน้ําหนักรถ 

ถ๎าเสียภาษีลําช๎าต๎องเสียคําปรับ 1% ตํอเดือน หรือหากเป็นเศษของวันให๎นับเป็น 1 เดือน 
3. ตรวจเช็คสภาพรถ 
แนํนอนวํารถยนต๑ใช๎ไปก็ยํอมมีการสึกหรอเป็นธรรมดา กลุํมรถยนต๑ที่จําเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนนั้นคือ 
รถยนต๑ที่มีการใช๎งานตั้งแตํ 7 ปีขึ้นไป ควรตรวจสภาพลํวงหน๎าไมํเกิน 3 เดือน กํอนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจําปี 
โดยราคาคําตรวจรถจะมีดังนี้ 

 รถจักรยานยนต๑ คันละ 60 บาท 
 รถยนต๑ที่มีน้ําหนักรถเปลําไมํเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท 
 รถยนต๑ที่มีน้ําหนักรถเปลําเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท 
 สํวนรถดังตํอไปนี้ ไมํสามารถตรวจสภาพรถที่  ตรอ.ได๎ต๎องไปที่กรมการขนสํงเทํานั้น ได๎แกํ                  

รถทีด่ัดแปลงสภาพใหมํ รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขจางหายหรือมองไมํเห็น รถที่เจ๎าของไมํได๎แจ๎งการใช๎งาน 
รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการโจรกรรม และรถท่ีขาดตํอทะเบียนเกิน 1 ปี 

4. เลือกต่อที่สะดวก 
ชํองทางในการตํอ พ.ร.บ.ทะเบียนรถ นั้นมีให๎เลือกอยูํหลากหลาย อาทิเชํน กรมการขนสํงทางบก และที่ทําการ
ไปรษณีย๑ เปิดให๎บริการในชํวงเวลาราชการ ไมํจํากัดอายุการใช๎งานของรถ และรับเฉพาะเงินสด สํวนใครที่ไมํ
สะดวกในเวลาราชการลํะก็สามารถติดตํอได๎ที่เคาน๑เตอร๑เซอร๑วิส ตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่เขารับเฉพาะเงินสด
เชํนกัน แตํหากไมํอยากออกจากบ๎านก็เพียงแคํเปิดเว็บไซต๑ของกรมการขนสํง แตํทางเว็บไซต๑นั้นจํากัดอายุการ
ใช๎งานของรถไมํเกิน 7 ปี สํวนวิธีการชําระ สามารถชําระได๎ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต 
 
 
 

http://daily.rabbit.co.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
http://daily.rabbit.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%82/
http://daily.rabbit.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/
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ขั้นตอนทั่วไปในการให้บริการการโอนรถ 
1. ใช๎แบบค าขอโอน และรับโอน  ยื่นคําร๎องขอโอนรถ พร๎อมหลักฐาน ณ สํวนทะเบียนรถยนต๑ 
2. นํารถเข๎ารับการตรวจสภาพ 
3. ชําระเงินคําธรรมเนียม และเสียภาษีรถ 
4. รับใบคูํมือจดทะเบียนรถ 
รูปแสดงขั้นตอนการให๎บริการ 

 
รอบระยะเวลามาตรฐานในการให๎บริการ เฉลี่ยที่ประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะเร็วกวํานั้น แตํไมํเกิน 3 
ชั่วโมง 30 นาท ีหมายเหตุ 
1. เฉพาะรถของประชาชนที่ติดตํอเป็นรายคัน 
2. ไมํรวมกรณีเอกสารไมํครบถ๎วน และกรณีตรวจสภาพรถไมํผําน 
อัตราค่าธรรมเนียมใน การโอนรถยนต์ 
การโอนรถ ตามระเบียบกรมการขนสํงทางบกวําด๎วยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย
วําด๎วยรถยนต๑ พ.ศ.2531 กําหนดให๎ยื่นคําขอตามแบบคําขอโอนและรับโอนพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานตาม
ลักษณะการโอนที่จะกลําวตํอไป โดยมีคําธรรมเนียมและคําใช๎จําย ดังนี้ 
1. คําคําขอ 5 บาท 
2. คําธรรมเนียมโอน 100 บาท 
3. คําอากรแสตมป์ซื้อขายยานพาหนะตามประมวลรัษฎากร (กรณีไมํมีใบกํากับภาษี จึงต๎องประเมินราคารถ 
เพ่ือติดอากรแสตมป์) ในอัตราร๎อยละ 0.50 บาท ของราคาที่เจ๎าหน๎าที่ประเมิน                                           
เชํนหากเจ๎าหน๎าที่ประเมินราคารถ 300,000 บาท จะต๎องชําระคําอากรแสตมป์ เทํากับ 1,500 บาท 
ดังนั้นขอสรุปอัตราคําธรรมเนียมที่กลําวมาด๎านบนวํา 
1.คําอากร 10,000 ละ 50 บาท(10,000 คือ ราคารถที่เจ๎าหน๎าที่ตรวจสภาพที่ขนสํงตีประเมิน แตํละคัน
ราคาไมํเทํากัน และจะต่ํากวําราคาซื้อขายอยูํพอสมควร) 
2.คําธรรมเนียมโอน 105 บาท (คําคําขอ + คําธรรมเนียมการโอน) 
3.คําเปลี่ยนปูายทะเบียน 200 บาท 
4.คําเปลี่ยนเลํมทะเบียน 100 บาท(กรณีท่ีเป็นรถหลายมือ หรือเลํมชํารุด ก็ให๎เปลี่ยนเลํมใหมํ) 
 

http://www.mediafire.com/?tv1bfchemngrn1y
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เอกสาร และหลักฐานในการโอนรถ 
เอกสารและหลักฐานการโอนรถ ให๎ยื่นคําขอตามแบบพิมพ๑ที่กรมการขนสํงทางบกกําหนด พร๎อมด๎วยหลักฐาน
ประกอบคําขอในแตํละกรณี ดังนี้ 
1.การโอนกรรมสิทธิ์รถ 
 1.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 1.2 หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เชํน ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเชําซื้อ สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข หรือ 
สัญญาอยํางอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น 
     1.3 หลักฐานประจําตัวผู๎โอนและผู๎รับโอน ได๎แกํ ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซึ่งใช๎ แทน
บัตรประจําตัวประชาชน และภาพถํายสําเนาทะเบียนบ๎าน หรือสําเนาหรือภาพถํายหนังสือรับรองการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล 
2.การโอนสิทธิการใช้รถ 
 2.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 2.2 หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 ของผู๎โอน เฉพาะในกรณีที่ผู๎โอนมีใบอนุญาต
ประกอบการขนสํง 
    2.3 หลักฐานการโอนสิทธิการใช๎รถ เชํน สัญญาเชําซื้อ หนังสือโอนสิทธิการเชําซื้อ สัญญาเข๎ารํวมกิจการ 
หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ๑เดินรถ ซึ่งได๎รับอนุญาตให๎เข๎ารํ วมกิจการกับสหกรณ๑เดินรถ เป็นต๎น 
    2.4 หลักฐานประจําตัวผู๎โอนและผู๎รับโอน ได๎แกํ ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซึ่งใช๎แทน 
บัตรประจําตัวประชาชน และภาพถํายสําเนาทะเบียนบ๎าน หรือสําเนาหรือภาพถํายหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 
3.การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้รถ 
 3.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 3.2 หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 ของผู๎โอน เฉพาะในกรณีที่ผู๎โอนมีใบอนุญาต
ประกอบการขนสํง 
 3.3 หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เชํน ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชําซื้อ หรือสัญญาอยํางอ่ืน 
ที่มีลักษณะเดียวกันเป็นต๎น 
 3.4 หลักฐานประจําตัวผู๎โอนและผู๎รับโอน ได๎แกํ ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซึ่งใช๎ 
แทนบัตรประจําตัวประชาชน และภาพถํายสําเนาทะเบียนบ๎าน หรือสําเนาหรือภาพถํายหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 
การโอนรถโดยการรับมรดก หรือโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 4.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 4.2 สําเนาหรือภาพถํายใบมรณบัตรของเจ๎าของรถซึ่งเป็นเจ๎ามรดก แล๎วแตํกรณี 
 4.3 หลักฐานประจําตัวผู๎รับมรดก และหรือผู๎จัดการมรดก ได๎แกํ ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชน
หรือ บัตรอ่ืนซึ่งใช๎แทนบัตรประจําตัวประชาชน และภาพถํายสําเนาทะเบียนบ๎าน หรือสําเนาหรือภาพถําย
หนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 5.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 5.2 สําเนาใบมรณบัตรของเจ๎าของรถซึ่งเป็นเจ๎ามรดก 
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 5.3 หลักฐานประจําตัวผู๎โอนและผู๎รับโอน ได๎แกํ ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนซึ่งใช๎ 
แทนบัตรประจําตัวประชาชน และภาพถํายสําเนาทะเบียนบ๎าน หรือสําเนาหรือภาพถํายหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  
การโอนรถโดยค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
 6.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 6.2 คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล หรือหนังสือของเจ๎าพนักงานผู๎มีอํานาจตามกฎหมายให๎โอนรถ
ให๎กับ ผู๎รับโอน พร๎อมทั้งรายละเอียดของรถคันดังกลําว 
 6.3 หลักฐานประจําตัวผู๎รับโอน ได๎แกํ ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนซึ่งใช๎แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน และภาพถํายสําเนาทะเบียนบ๎าน หรือสําเนาหรือภาพถํายหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เมื่อได๎รับคําขอ (ยกเว๎นการโอนรถโดยการรับมรดกที่ไมํมีพินัยกรรม และไมํมีคําสั่งศาล แตํงตั้ง
ผู๎จัดการมรดก) และได๎ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอถูกต๎องแล๎ว ให๎ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 
 2. ตรวจสอบวําผู๎โอนได๎รับอนุญาตให๎ถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 แล๎วหรือไมํ หากปรากฏวํา           
ยังมิได๎ถอนรถก็ให๎ดําเนินการให๎เรียบร๎อยเสียกํอน 
 3. (ก) ออกหนังสือนํารถไปตรวจสอบ (ออก ทก.1) พร๎อมประเมินราคารถ เพ่ือเสียอากรตามประมวล
รัษฎากร 
    (ข) ออกหนังสือนํารถไปตรวจสอบ (ออก ทภ.1) สําหรับกรณีการโอนรถ โดยไมํมีคําตอบแทนหรือ        
ผู๎โอน อยูํในระบบภาษีมูลคําเพ่ิม ไมํต๎องประเมินราคารถเพ่ือเสียอากรตามประมวลรัษฎากรแตํอยํางใด  
 4. ตรวจสอบรถ 
 5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ พร๎อมทั้งตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู๎ประกอบการขนสํง 
หรือ เจ๎าของรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ผลการตรวจสอบรถและการเสียอากรตามประมวลรัษฎากร 
(ถ๎ามี) เมื่อเห็นวําถูกต๎องแล๎ว ให๎จัดเก็บคําธรรมเนียมการโอน 
 6. บันทึกรายการโอนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และ ออก
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี (กรณีเปลี่ยนชื่อผู๎ประกอบการขนสํง) เสนอนายทะเบียนลงนาม 
 7. จํายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี (กรณีเปลี่ยนชื่อ 
ผู๎ประกอบการขนสํง) 
การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เม่ือได้รับค าขอโอน
และได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอถูกต้องแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดทําหนังสือไปถึงเจ๎าหน๎าที่ฝุายปกครองหรือพนักงานสอบสวนท๎องที่ตามภูมิลําเนาของเจ๎ามรดก             
เพ่ือขอความรํวมมือให๎สอบปากคําบรรดาทายาทของเจ๎ามรดก พร๎อมทั้งขอให๎ดําเนินการประกาศรับโอนมรดก 
ถ๎าปรากฏวํา เจ๎ าหน๎ าที่ ดั งกลํ าวไมํอาจดํา เนินการสอบปากคํ าบรรดาทายาท และประกาศรับ  
มรดกตามที่ขอความรํวมมือไปได๎ ให๎นายทะเบียนแจ๎งผู๎รับโอนนั้นไปยื่นคําร๎องตํอศาลให๎มีการแตํ งตั้ง                          
ผู๎จัดการมรดก แล๎วนําคําสั่งศาลมาเป็นหลักฐานประกอบการโอนรถ โดยให๎ดําเนินการเชํนเดียวกับการโอนรถ
โดยศาลแตํงตั้งผู๎จัดการมรดก 
 2. เมื่อได๎รับแจ๎งผลการดําเนินการตามข๎อ 1 แล๎ว ให๎ดําเนินการตามข้ันตอนเดียวกับการโอนรถ 
หมายเหตุ ในการโอนรถ ผู๎โอนและผู๎รับโอนต๎องแจ๎งตํอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตํวันโอน                       
(วันซื้อ-ขาย) ในกรณีไมํแจ๎งภายในกําหนด ต๎องเสียคําปรับตามอัตราที่กําหนดไว๎กํอน 
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การโอนลอย 
โอนลอย คือ การที่ผู๎ขายรถ ทําการขายรถโดยสํงมอบรถให๎ผู๎ซื้อ พร๎อมมอบแบบ "คําขอโอน และรับโอนรถ" ที่
ได๎ ทําการลงลายมือชื่อในชํองผู๎โอน(โดยไมํกรอกรายละเอียดอะไร) แล๎วมอบให๎ผู๎ซื้อไป พร๎อมกับเอกสารอ่ืน
ของผู๎ขาย คือ เลํมทะเบียน ,สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขาย และหนังสือมอบอํานาจที่
ผู๎ขายลงลายมือชื่อไว๎(โดยไมํกรอกรายละเอียดอะไร) โดยไมํไปจดทะเบียนโอนที่สํานักงานขนสํงแตํอยํางใด จึง
ไมํถือวําเป็นการโอนตามความหมายของทางราชการแตํอยํางใด 
ผลดีของการโอนลอย 
 1.สะดวกเหมาะกับการซื้อขายในธุรกิจซื้อขายรถยนต๑มือสอง เพราะสามารถถือเอกสารไว๎รอใครที่มา
ซื้อรถ ก็สามารถสํงรถ-สํงเอกสารตํอไปให๎คนที่ซื้อได๎เลย  
 2.สามารถเปลี่ยนตัวผู๎รับโอนได๎เสมอ 
ผลเสียของการโอนลอย 
 1.หากบัตรประชาชนของผู๎ขายสิ้นอายุ จะมีปัญหาในการโอนกับนายทะเบียนกรมการขนสํง ต๎องตาม
ตัวคนขาย หาเอกสารใหมํที่ไมํสิ้นอายุมาให๎ได๎ ถ๎าเขาตายละ จะไปหาที่ไหน ขอเอกสารใหมํไมํได๎ จะโอนไมํได๎
ตามมา ยุํงยากและหนักใจมาก 
 2.ในระหวํางที่ยังไมํไปจดทะเบียนโอนที่สํานักงานขนสํง หากคนที่เอาไปเกิดขับไปชนคนแล๎วหนีไป 
หรือเอาไปขนยาบ๎า ตํารวจเขาจะตรวจสอบทางทะเบียนวําใครเป็นเจ๎าของรถ ซึ่งยังมีชื่อคุณอยูํ เขาก็อาจจะ
ต๎องเชิญคุณไปให๎ปากคํา หรือตั้งข๎อหา ทําให๎ยุํงยาก กวําจะพิสูจน๑ตนเองวําไมํได๎เกี่ยวข๎อง  
 3.หากเขาไมํไปโอน มิหนําซ้ําไมํเคยไปตํอทะเบียนเสียภาษีเลย ดังนั้น ในทางเอกสารราชการจะถือวํา                 
คุณเป็นคนค๎างภาษีปูายวงกลม 
การแจ้งย้ายรถ วิธีการการแจ้งย้ายรถออก วิธีการแจ้งย้ายเข้า และวิธีการแจ้งย้ายรถออกปลายทาง 
การแจ้งย้ายรถ 
 การย๎ายรถ หมายความถึง การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่รถมีทะเบียนอยูํเดิมให๎สอดคล๎องกับภูมิลําเนา 
หรือสถานที่ใช๎งานรถของเจ๎าของรถที่เปลี่ยนไปจากจังหวัดที่จดทะเบียนไว๎ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งโดยที่อยูํแหํง
ใหมํอาจเป็นไปตามทะเบียนบ๎านของเจ๎าของรถหรือเป็นไปตามทะเบียนบ๎านของผู๎อ่ืนที่เจ๎าของรถจะขอ
อนุญาตใช๎ก็ได ๎
การแจ้งย้ายรถออก 
หลักฐาน 
 1. หลักฐานประจําตัวเจ๎าของรถ ได๎แกํ สําเนาหรือภาพถํายทะเบียนบ๎าน และภาพถํายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 2. ใบคูํมือจดทะเบียนรถ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ยื่นคําร๎องขอย๎ายรถออกพร๎อมหลักฐาน 
2. ชําระเงินคําธรรมเนียม 
3. รับแบบแจ๎งย๎ายสํวนที่เจ๎าของรถถือ และใบคูํมือจดทะเบียนรถคืน 
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หมายเหตุ การแจ๎งย๎ายรถออกจะต๎องแจ๎งกํอนวันถึงกําหนดเสียภาษีมิฉะนั้นจะต๎องเสียภาษีที่ค๎างชําระกํอน 
และเมื่อแจ๎งย๎ายรถออกเรียบร๎อยแล๎ว จะต๎องดําเนินการแจ๎งย๎ายรถเข๎าภายใน ๑๕ วันนับแตํวันที่แจ๎งย๎าย              
(นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกําหนดต๎องเสียคําปรับตามกฎหมายกําหนด 
การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง 
 เจ๎าของรถสามารถใช๎บริการขอแจ๎งย๎ายรถที่จังหวัดปลายทางได๎โดยรถนั้นต๎องไมํมีภาษีค๎างชําระ และ
ต๎องยื่นคําขอลํวงหน๎ากํอนวันครบกําหนดเสียภาษีไมํน๎อยกวํา 30 วัน 
หลักฐาน 
 1. หลักฐานประจําตัวเจ๎าของรถ ได๎แกํ สําเนาหรือภาพถํายทะเบียนบ๎าน และภาพถํายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 2. ใบคูํมือจดทะเบียนรถ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ยื่นคําร๎องขอย๎ายรถออกพร๎อมหลักฐาน 
 2. ชําระคําธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน และใบคูํมือจดทะเบียนรถ 
 3. เมื่อได๎รับหนังสือแจ๎งให๎ไปดําเนินการแจ๎งย๎ายรถเข๎า ให๎นํารถไปตรวจสอบพร๎อมคืน แผํนปูาย
ทะเบียนรถเดิม ซึ่งต๎องดําเนินการแจ๎งย๎ายเข๎า ภายใน  ๑๕ วัน นับแตํวันที่ระบุไว๎ในหนังสือ หากเกิน
กําหนดเวลาดังกลําวจะต๎องเสียคําปรับตามที่กฎหมายกําหนด 
การแจ้งย้ายรถเข้า 
หลักฐาน 
 1. หลักฐานประจําตัวเจ๎าของรถ ได๎แกํ สําเนาหรือภาพถํายทะเบียนบ๎าน และภาพถํายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 2. ใบคูํมือจดทะเบียนรถ 
 3. แผํนปูายทะเบียนรถเดิม 
 4. กรณีเจ๎าของรถไมํมีภูมิลําเนาอยูํในจังหวัดที่แจ๎งย๎ายรถเข๎า ให๎ขอแจ๎งใช๎ที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน ซึ่ง
เจ๎าบ๎านที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นยินยอม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ยื่นคําร๎องขอย๎ายรถเข๎าพร๎อมหลักฐานภายใน  15 วัน นับแตํวันที่แจ๎งย๎ายรถออก (นับรวม 
วันหยุดราชการ) 
 2. นํารถเข๎ารับการตรวจสอบ 
 3. ชําระคําธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคูํมือจดทะเบียนรถและแผํนปูายทะเบียนรถ 
 4. กรณีเจ๎าของรถไมํมีทะเบียนบ๎านอยูํในจังหวัดที่แจ๎งย๎ายรถเข๎า ให๎ขอแจ๎งใช๎ที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน
ในจังหวัดนั้นที่เจ๎าของบ๎านให๎ความยินยอม 
 

 

 



๗๒ 
 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 
30000 

โทรศัพท๑:  0-4424-2151 , 0-4424-4353  
โทรสาร:  0-4424-2151 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา 
601/1  ถ. เดชอุดม ต. ในเมือง อ.เมืองฯ  
จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท๑: 0-4427-4224 
โทรสาร: 0-4425-9089 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครราชสีมา  
เลขที่ 39 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 
30000 

โทรศัพท๑: 0-4424-3672, 0-4424-3607   
โทรสาร:  0-4423-0150 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 
2 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 
30000 

โทรศัพท๑: 0-4424-8158 ตํอ 140 , 150 
โทรสาร:  0-4424-8160 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
1849/7-8  ถ.รํวมเริงไชย ต.ในเมือง  
อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000   

โทรศัพท๑: 0-4435-3955 
โทรสาร:  0-4435-3717 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถ.มหาดไทย   
ต.ในเมือง อ.เมืองฯ  จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท๑:  044-253633   
โทรสาร:  044-253206 

ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

โทรศัพท๑: 044 240 900  
โทรสาร: 044 257 042 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
จังหวัดนครราชสีมา  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ ถ.มหาดไทย  
อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท๑: 044259999 
โทรสาร:  044259999 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  
230/13-16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท๑: 044-257203-4 
โทรสาร:  044-257203-4 

ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
733 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 
30000 

โทรศัพท๑ :   0 -4424-2777 ,0-4424-2020 
โทรสาร:   0-04424-3055 
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ข้อมูลการติดต่ออ าเภอ 32 อ าเภอ 

อ าเภอ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 
1. ที่ว่าการอ าเภอแก้งสนามนาง  
ถ.นิเวศรัตน๑ ต.แก๎งสนามนาง อ.แก๎งสนามนาง       
จ.นครราชสีมา 30440 

โทรศัพท๑:  0 4433 9088 
โทรสาร:   0 4433 9088 

2. ที่ว่าการอ าเภอขามทะเลสอ  
หมูํที่ 2 ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ            
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

โทรศัพท๑:  0 4439 7188 
โทรสาร:   0 4439 7188 

3. ที่ว่าการอ าเภอขามสะแกแสง  
เลขที่ 450 ถ.เทศบาล 7 ต.ขามสะแกแสง             
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 

โทรศัพท๑:  0 4438 5199 
โทรสาร:   0 4438 5199, 0 4435 8185 

4. ที่ว่าการอ าเภอคง  
หมูํที่ 8 ถ.เทศบาล 2 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 
30260 

โทรศัพท๑:  0 4445 9188 
โทรสาร:   0 4445 9188  

5. ที่ว่าการอ าเภอครบุรี  
หมูํที่ 4 ถ.สุขาภิบาล 14 ต.แชะ อ.ครบุรี             
จ.นครราชสีมา 30250 

โทรศัพท๑:  0 4444 4475  
โทรสาร:   0 4444 4475  

6. ที่ว่าการอ าเภอจักราช  
ถ.เทศบาล 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
30230 

โทรศัพท๑:  0 4439 9154 
โทรสาร:   0 4439 9154 

7. ที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
หมูํที่ 14 ถ.เพชรมาตุคลา ต.ทําช๎าง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 

โทรศัพท๑:  0 4432 1471 
โทรสาร:   0 4432 1471 

8. ที่ว่าการอ าเภอโชคชัย  
ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
30190 

โทรศัพท๑:  0 4449 1408 
โทรสาร:   0 4449 2500 

9. ที่ว่าการอ าเภอชุมพวง  
เลขที่ 1 หมูํที่ 1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
30270 

โทรศัพท๑: 0 4448 7317 
โทรสาร:  0 4447 7023 

10. ที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด  
ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ดํานขุนทด อ.ดํานขุนทด             
จ.นครราชสีมา 30210 

โทรศัพท๑: 0 4438 9155, 0 44389404 
โทรสาร:  0 4438 9155, 0 44389404 

11. ที่ว่าการอ าเภอเทพารักษ์ 
ถ.โกรกสมอ-สํานักตะคร๎อ ต.สํานักตะคร๎อ              
อ.เทพารักษ๑ จ.นครราชสีมา 30210 

โทรศัพท๑: 0 4422 7175 
โทรสาร:   0 4422 7175 

12. ที่ว่าการอ าเภอโนนไทย  
หมูํที่ 1 ถ.สุรนารายณ๑ ต.โนนไทย อ.โนนไทย             
จ.นครราชสีมา 30220 

โทรศัพท๑: 0 4438 1130 
โทรสาร:  0 4438 1130 



๗๔ 
 

13. ที่ว่าการอ าเภอโนนสูง  
ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
30160 

โทรศัพท๑:  0 4437 9259 
โทรสาร:   0 4437 9258 ตอํ 17 

14. ที่ว่าการอ าเภอโนนแดง  
หมูํที่ 17 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 
30360 

โทรศัพท๑:  0 4447 5080 
โทรสาร:   0 4447 5080 

15. ที่ว่าการอ าเภอบัวลาย  
เลขที่ 9 หมูํที่ 9 ถ.หนองแวง-บัวใหญํ ต.เมืองพะไล 
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 

โทรศัพท๑:  0 4449 5006 
โทรสาร:   0 4449 5007 

16. ที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่  
ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญํ อ.บัวใหญํ จ.นครราชสีมา 
30120 

โทรศัพท๑:  0 4446 1682 
โทรสาร:   0 4446 1682 

17. ที่ว่าการอ าเภอบ้านเหลื่อม  
ถ.ศูนย๑ราชการ ต.บ๎านเหลื่อม อ.บ๎านเหลื่อม             
จ.นครราชสีมา 30350 

โทรศัพท๑:  0 4438 7095 
โทรสาร:   0 4438 7095 

18. ที่ว่าการอ าเภอประทาย  
เลขที่ 499 หมูํที่ 16 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย  
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 

โทรศัพท๑:  0 4447 9161, 0 4448 9234 
โทรสาร:   0 4447 9161 

19. ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย  
ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
30150 

โทรศัพท๑:  0 4444 1119 
โทรสาร:   0 4444 1119 

20. ที่ว่าการอ าเภอปากช่อง  
ต.ปากชํอง อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา 30130 

โทรศัพท๑:  0 4431 1916 
โทรสาร:   0 4431 1916 

21. ที่ว่าการอ าเภอพระทองค า  
หมูํที่ 1 ต.สระพระ อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 
30220 

โทรศัพท๑:  0 4433 7113 
โทรสาร:   0 4433 7113 

22. ที่ว่าการอ าเภอพิมาย  
หมูํที่ 1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 

โทรศัพท๑:  0 4447 1617 
โทรสาร:   0 4447 1617 

23. ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา          
จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท๑:  0 4424 2015, 0 4424 2094 
โทรสาร:   0 4425 7170 

24. ที่ว่าการอ าเภอเมืองยาง  
หมูํที่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 
30270 
 

โทรศัพท๑:  0 4422 9111 
โทรสาร:   0 4422 9112 

25. ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย  
เลขที่ 500 หมูํที่ 9 ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย                      
จ.นครราชสีมา 30270  
 

โทรศัพท๑:  0 4496 4002-3 
โทรสาร:   0 4496 4002-3 



๗๕ 
 

26. ที่ว่าการอ าเภอวังน้ าเขียว  
ถ.สาย 304 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว               
จ.นครราชสีมา 30370 

โทรศัพท๑:  0 4422 8246 
โทรสาร:   0 4422 8246 

27. ที่ว่าการอ าเภอเสิงสาง  
หมูํที่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 

โทรศัพท๑:  0 4444 7200 
โทรสาร:   0 4444 7200 

28. ที่ว่าการอ าเภอสีคิ้ว 
หมูํที่ 16 ถ.ชุมค๎า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
30140  

โทรศัพท๑:  0 44413028 
โทรสาร:   0 44413028 

29. ที่ว่าการอ าเภอสีดา  
เลขที่ 230 หมูํที่ 1 ถ.สีดา-ประทาย ต.สีดา อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา 30430 

โทรศัพท๑:  0 4432 9072 
โทรสาร:   0 4432 9072 

30. ที่ว่าการอ าเภอสูงเนิน 
ถ.มิตรสัมพันธ๑ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
30170 

โทรศัพท๑:  0 4441 9259 
โทรสาร:   0 4441 9259 

31. ท่ีว่าการอ าเภอหนองบุญมาก 
ถ.โชคชัย – เดชอุดม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 
30410 

โทรศัพท๑:  0 4449 0184 
โทรสาร:   0 4449 0184 

32. ที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง 
ถ.ประชาชื่น อ.ห๎วยแถลง จ.นครราชสีมา 
30240 

โทรศัพท๑:  0 4439 1130 
โทรสาร:   0 4439 1130 
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