
1

เป็นหนี้อย่างเป็นสุข

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย



นิยามของ “หนี”้ ในความรู้สึกของคุณคือ...
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คิดจะก่อหนี้

เป็นหนี้ ก็สุขได.้....

ก่อหนี้แล้ว
จัดการได้

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี

เป็นหนี้อย่างเป็นสขุ



4

คิดจะก่อหนี้
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หนี้ดี (สร้างรายได้)
คิดจะก่อหนี้

หนี้สร้างอนาคต
เช่น กู้เงินเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสก้าวหน้า
ในการท างาน มีรายได้เพิ่มในอนาคต 

หนี้เพื่อความมั่นคงระยะยาว
เช่น กู้เงินซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ต้องเสียค่าเช่า 
เมื่อผ่อนหมดก็จะเป็นทรัพย์สินของเราที่ขายต่อ
หรือให้เช่าสร้างรายได้

หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ
เช่น กู้เงินซื้อรถ หรือ เครื่องจักร
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
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หนี้ที่เกิดจากการกู้เงินเพ่ือการบริโภค/
สร้างความสุขสบายอย่างไม่สมเหตุสมผล

เปลี่ยนโทรศัพท์/ของใช้บ่อย ๆ

แต่งรถ/ใช้ของแบรนด์เนม/
เดินตามแฟชั่น

การพนัน

หนี้พึงระวัง (ไม่สร้างรายได)้
กู้หนี้ใหม่ไปจ่ายหนี้เก่า 
หมุนหนี้แบบนี้ ก็ต้อง

ระวังนะครับ

คิดจะก่อหนี้



คิดให้ดี...ก่อนจะก่อหนี้
เลือกสินเชื่อตรงวัตถุประสงค์
เปรียบเทียบเงือ่นไขและอัตราดอกเบี้ยจาก

หลายๆ แห่ง (เลือกเป็นหนี้ในระบบ)

ภาระหนี้ต่อเดือนรวมกัน ไม่เกิน 1 ใน 3
ของรายได้

มีอะไรอีก....ที่ต้องคิดต่อ....







หลักการก่อหนี้ คิดจะก่อหนี้
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1 ใน 3 ของรายได้........................................... บาท

ภาระหนี้ต่อเดือนของคุณ                                 บาท...............................

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผน่พับ “คิด...ก่อนเป็นหน้ี”  กิจกรรมที่ 4

ภาระหนี้ต่อเดือน...มากเกินไปหรือเปล่า...?
คิดจะก่อหนี้
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สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับสินเชื่อและดอกเบี้ย
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ดอกเบ้ียเงินกู้
1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed rate)

ก าหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะคงที่ตลอดอายุสัญญา หรือในช่วงเวลาที่ก าหนด
2. อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating rate) เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยที่สถาบนัการเงิน
คิดจากลูกค้า

* สมมตวิ่า MLR ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเท่ากับ 6.75%

เช่น MLR* – 0.5 =  6.75 - 0.5
=  6.25%

MLR (Minimum Loan Rate)

MRR (Minimum Retail Rate)

MOR (Minimum Overdraft Rate)

อัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกค้าสินเช่ือรายใหญ่ชั้นดี
โดยใช้กับเงินกู้ระยะยาว ที่มีก าหนดระยะเวลา
แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

อัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั

อัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกค้าสินเช่ือรายใหญ่ชั้นดี
ใช้กับวงเงินเบิกเกินบัญชี

MLR       X%      
MRR       X%      
MOR X%      

+-

+-

+-



Q: วัลลภต้องการกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร จึงไปหาขอ้มูล
อัตราดอกเบี้ยจาก 3 ธนาคารมาเปรียบเทียบกันได้ข้อมูลดังนี้

ธนาคาร A คิดดอกเบี้ย MLR + 0.5
ธนาคาร B คิดดอกเบี้ย MLR - 2
ธนาคาร C คิดดอกเบี้ย MRR - 4

11

รู้ไว้
ให้ฉุกคิด

 ท่านคิดว่าข้อมูลที่วัลลภได้มาเพียงพอต่อการตัดสินใจหรือไม่
 ถ้าเพียงพอแล้ว ท่านคิดว่าวัลลภควรเลือกกู้กับธนาคารใดเพราะอะไร
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www.1213.or.th/อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

เปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้/ค่าธรรมเนยีม
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อัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบ



1. การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
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2. การคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

 ใช้ส าหรับสินเชื่อเกือบทุกประเภท
 ดอกเบี้ยในแต่ละงวด

= เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จ านวนวันในงวด

 ใช้ส าหรับการเช่าซ้ือรถ          สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หนี้นอกระบบ 
 ดอกเบี้ยในแต่ละงวด

= เงินต้นทั้งจ านวน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จ านวนปี
จ านวนงวด

จ านวนวันใน 1 ปี

วิธีคิดดอกเบี้ย
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แบบไหน?...จ่ายดอกเบี้ยมากกว่า
เงินกู้ 12,000 บาท
ดอกเบี้ย 3.5%
ระยะเวลา 12 เดือน

.

.

.
.
.
.

.

.

.
.
.
.

ลดต้นลดดอก 229 บาท
เงินต้นคงที่    420 บาท

ดอกเบี้ยจ่ายรวม
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กิจกรรม  “เลือกกู้แบบไหนด”ี

ลดต้นลดดอก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผน่พับ “คิด...ก่อนเป็นหน้ี”  กิจกรรมที่ 2

เงินต้นคงที่VS
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“เลือกกู้ธนาคารไหนดี”

ธนาคารหญิงลี
คิดอัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปี

แบบลดต้นลดดอก

ธนาคารตั๊กแตน
คิดอัตราดอกเบี้ย 1.9% ต่อปี
แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

โจทย์ วัลลภต้องการซื้อรถยนต์ราคา 700,000 บาท ดาวน์ 200,000 บาท ที่เหลือจะท าสัญญา
เช่าซื้อกับสถาบันการเงินวงเงิน 500,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนช าระ 60 งวด แต่สถาบันการเงิน
ก าหนดวิธีการคิดดอกเบี้ยต่างกัน วัลลภควรเลือกสถาบันการเงินใด

ยื่นกู้
แบบไหนดี

ลดต้น
ลดดอก

เงินต้นคงท่ี
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วิธีเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก = 1.8 X Flat Rate

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ธนาคารหญิงลี = 3%
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ธนาคารตั๊กแตน = 1.9 X 1.8

= 3.42 %

ธนาคารหญิงลี คิดดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารตั๊กแตน

จ านวนวันใน 1 ปี

ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด
= เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จ านวนวันในงวด

จ านวนงวด

ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด
= เงินต้น X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จ านวนปี

วิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก วิธีคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่

หรือจ าง่าย ๆ 
ด้วยสูตรคูณ

แม่ 2



ประเภทของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
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เช่าซื้อรถ

สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

บัตรเครดิต



20

หนี้บ้านหนี้บัตรเครดิต หนี้รถ หนี้การศึกษา

สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ

กิจกรรม จับคู่รู้ก่อนเป็น“หนี้”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผน่พับ “คิด...ก่อนเป็นหน้ี”  กิจกรรมที่ 1

ผ่อนได้ยาวนานถึง 25 – 30 ปี
เงินดาวน์อย่างน้อย 20%
ดอกเบี้ยแบบ Flat rate
อาจเป็นเงินสดทั้งก้อน เบิกผ่านบัตร (วงเงิน) หรือ เช่าซื้อสินค้า
เพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 28%
เงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท
ถ้าใช้เป็นจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลย
เพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 20%
วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
สร้างอนาคต และใช้บุคคลค้ าประกันได้

มักจะมีระยะเวลาปลอดการจ่ายต้น11

http://www.shutterstock.com/subscribe
http://www.shutterstock.com/subscribe
http://www.shutterstock.com/subscribe
http://www.shutterstock.com/subscribe
http://www.google.co.th/url?url=http://www.clipartbest.com/mobile-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-04SVeS4G8mUuASH9IKgBg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNGPGFd7PrX7Uj97t57ff3aICTbuBA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.clipartbest.com/mobile-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-04SVeS4G8mUuASH9IKgBg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNGPGFd7PrX7Uj97t57ff3aICTbuBA
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สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

อาชีพ อายุ

รายได้ เงินดาวน์

จ านวนผู้กู้ หลักประกัน

ค าถามยอดฮิต ....บ้านหลังนี้ผ่อนไหวมั้ย ต้องผ่อนเดือนละกี่บาท ผ่อนนานกี่ปี

วงเงินกู้
(ราคาบ้าน)

ภาระผ่อน
ต่อเดือน

ระยะเวลา
การผ่อน

ค่าโอน

ค่าจดจ านอง

ค่าอากรแสตมป์

ผู้กู้ ราชการ / บริษัท

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

ประกันภัย

ธนาคาร
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ผ่อนบ้าน ผ่อนกันค่อนชีวิต
มาชวนคิดก่อนซื้อบ้านเงินผ่อน

วัลลภต้องการซื้อบ้านราคา 1.3 ล้านบาทเป็นเรือนหอ

1. อายุ 35 ปี 

2. เงินเดือน 24,000 บาท 

3. เงินดาวน์ 20%
เตรียมพร้อม 2.6 แสนบาท

4. ดอกเบ้ีย 6.5%

ผ่อน 25 ปี 

ภาระผ่อนสูงสุด
ไม่เกิน 1 ใน 3

หรือ 8,000 บาทต่อเดือน

กู้ 1.04 ล้านบาท
(80% ของราคาซื้อขาย/

ราคาประเมิน)

จะต้องผ่อน
เดือนละเท่าไร 

เปรียบเทียบจาก
หลายๆ แห่งแล้ว
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ผ่อนบ้าน ผ่อนกันค่อนชีวิต
มาชวนคิดก่อนซื้อบ้านเงินผ่อน
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ผ่อนบ้าน ผ่อนกันค่อนชีวิต
มาชวนคิดก่อนซื้อบ้านเงินผ่อน

วัลลภต้องการกู้เงิน 1.04 ล้านบาท ผ่อน 25 ปี วัลลภจะต้องผ่อนเดอืนละ 7,022 บาท
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ผ่อนบ้าน ผ่อนกันค่อนชีวิต
มาชวนคิดก่อนซื้อบ้านเงินผ่อน

วัลลภต้องการกู้เงินเพิ่มเป็น 1.2 ล้านบาท ผ่อน 25 ปี วัลลภจะต้องผ่อนเดือนละ 8,102 บาท  

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 164,100 บาท
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377,079
590,713

820,951
1,066,646

1,326,463

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

10ปี 15ปี 20ปี 25ปี 30ปี

ดอกเบ้ีย

เงินต้น

ผ่อนนาน ดอกเบี้ยเยอะ

11,809 9,060 7,754 7,022 6,574

http://www.google.co.th/url?url=http://www.clker.com/clipart-359174.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMIpLfj9LyCyQIVghmOCh1Nkg0U&usg=AFQjCNHN-peqbHXB5WWNzqcsxKeQ7OBhAA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.clker.com/clipart-359174.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMIpLfj9LyCyQIVghmOCh1Nkg0U&usg=AFQjCNHN-peqbHXB5WWNzqcsxKeQ7OBhAA


เช่าซื้อรถยนต์
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 สัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อใช้รถก่อน และ 
จะได้กรรมสิทธิ์เมื่อจ่ายครบ
 รถจะถูกยึด หากผิดนัดช าระติดต่อกัน 3 งวด 
+ ไม่ช าระหนี้ที่ค้างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือแจ้ง

ลักษณะส าคญั วงเงินกู้ ดอกเบี้ย

 วงเงินกู้ 75-80% ของราคารถ 
 วางเงินดาวน์ขั้นต่ า 20% 

 คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat rate)

 ส่วนลดกรณีช าระคืนก่อนครบก าหนด  
ไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ครบ
ก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี (เกณฑ์ สคบ.)

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
พรบ.

ต่อทะเบียน

ประกันภัย
ค่างวด

ค่าบ ารุงรักษา
น้ ามัน

ทางด่วน

ล้างรถ
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การคิดดอกเบ้ียเช่าซื้อรถยนต์
รถราคา 6 แสนบาท/เช่าซื้อรถยนต์ดอกเบี้ย Flat rate 3% ต่อปี 

1 จ านวนงวดน้อยกว่า จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า
สมมุติเงินดาวน์เท่ากัน

เงินดาวน(์%)

เงินต้น
ที่ต้องผ่อน 

เงินผ่อน
ต่องวด รวม

ดอกเบ้ียจ่าย(%) จ านวนเงิน

A 20 120,000 480,000
9,200

(ผ่อน 60 งวด) 72,000 

B 20 120,000 480,000
11,200

(ผ่อน 48 งวด) 57,600 

14,400 

เงินดาวน(์%) เงินต้น
ที่ต้อง
ผ่อน 

เงินผ่อน
ต่องวด รวม

ดอกเบี้ยจ่าย(%)
จ านวน

เงิน

B 20 120,000 480,000 11,200 57,600 

C 50 300,000 300,000 7,000 36,000 

21,600 A จ่ายดอกเบี้ยมากกว่า B C จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า B

หน่วย : บาท
2 เงินดาวน์มาก จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า

สมมติจ านวนงวดเท่ากัน หน่วย : บาท

อย่าติดกับดัก 
จ่ายน้อยๆ 

(แต่จ่ายนานๆ)

ดาวน์มากกว่า 
กู้น้อยกว่า

ดอกเบ้ียน้อยกว่า



บ้านกับรถควรซื้ออะไรก่อน?
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สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

• ให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา เพ่ือน าไปใช้อุปโภค
บริโภค ไม่มีหลักประกัน  (clean loan)
ที่ไม่ใช่การเช่าซื้อรถ

• วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
• ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน

28% ต่อปี 
• ผู้ให้สินเชื่อ คือ ธนาคารพาณิชย์ และ Non-

bank ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
• รูปแบบการรับเงิน เช่น รับเงินทั้งก้อน 

วงเงินหมุนเวียน (บัตรกดเงินสด) 
เช่าซ้ือสินค้ารายชิ้น

30



• บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนเงินสด เพื่อช าระ
ค่าสินค้าและบริการ และใช้เบิกถอนเงินสด
จากเครื่อง ATM

• ผู้ถือบัตรต้องมีรายได้ขั้นต่ า 15,000 บาทต่อเดือน
หรือมีทรัพย์สินอื่น (เช่น เงินฝาก กองทุนรวม) 

• วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน/
ตามที่ ธปท. ก าหนดในกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่น

• ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 

20% ต่อปี 
• ผู้ออกบัตร คือ ธนาคารพาณิชย์ และ Non-bank

ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

31

บัตรเครดิต



ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิต

1. ช าระค่าสินค้าและบริการ
กรณีช าระเต็มจ านวน ตรงเวลา (และไม่มีการเบิกถอนเงินสด)
ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

2. เบิกถอนเงินสด
• เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ถอนเงิน
• จ่ายค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดอีกไม่เกิน 3% ของเงินที่เบิกถอน

32

ใช้บัตรเครดิตไม่ให้ติดกับดัก

ช าระขั้นต่ า 
หรือ

ช าระล่าช้า 

• คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 20% ต่อปี
• ส่วนใหญ่เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ผู้ออกบัตรส ารองจ่ายเงินให้กับร้านค้า
• อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้
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ข้อดี ค าแนะน า
• ไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก

• ได้สินค้าและบริการก่อน แล้วจ่ายเงินทีหลัง 
และเป็นแหล่งเงินยามฉุกเฉิน

• ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลดหรือผ่อน
ช าระ 0%

• ศึกษาเงื่อนไขก่อนสมัคร 

• เซ็นชื่อหลังบัตรทันทีเมื่อได้รับบตัร

• ช าระเงินตรงก าหนด และเต็มจ านวน 

• เก็บรักษาบัตรเสมือนเงินสด/ไม่บอกรหัส
ถอนเงินสดและ CVV* (เลข 3 ตัวด้านหลังบัตร)

• ตรวจสอบความถูกต้องของยอดการใช้จ่าย
ใน slip ก่อนเซ็นชื่อ/ใบแจ้งหนี้

ใช้บัตรเครดิตไม่ให้ติดกับดัก

หมายเหตุ: CVV ย่อมาจาก Card Verification Value

ใช้อย่างไร
ไม่เป็นหนี้ • ใช้เท่าที่จ าเป็นและจ่ายไหว ไม่เบิกถอนเงินสด

จากบัตรหลายใบที่มี มาโปะวนกันไปเรื่อย ๆ 
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บัตรเครดิต : จ่ายขั้นต่ า
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การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต
• รูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อเสื้อผ้า และรองเท้า เป็นเงิน 10,000 บาท
• ช าระขั้นต่ า 10% ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 20% ต่อปี 

10,000

5 ม.ค. 25 ม.ค. 10 ก.พ. 25 ก.พ. 10 มี.ค. 25 มี.ค.

(10,000 x 20% x 36)/365
197.26 บาท 

36 วัน

สรุปยอด
บัญชี ม.ค.
10,000

ครบ
ก าหนด
ต้องช าระ

จ่ายขั้นต่ า
1,000

สรุปยอด
บัญชี ก.พ. 
9,276.16

เรียกเก็บ 
9,276.16

ครบ
ก าหนด
ต้องช าระ

ช าระเต็ม
9,276.16

สรุปยอด
บัญชี มี.ค.
69.04

เรียกเก็บ 
69.04

เงินต้น 9,000 +
ดอกเบี้ย 276.16

(9,000 x 20% x 16)/365
78.90 บาท 

16 วัน
(9,000 x 20% x 14)/365

69.04 บาท 

14 วัน

 

5 ม.ค. 10 ก.พ. 25 ก.พ. 10 มี.ค.

+

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGz660gdHLAhUFBo4KHVjjDCEQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/s/rubberstamp/search-vectors.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNEi52LeZK52hLJMArapDz8DKjFXDg&ust=1458623177413365
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGz660gdHLAhUFBo4KHVjjDCEQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/s/rubberstamp/search-vectors.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNEi52LeZK52hLJMArapDz8DKjFXDg&ust=1458623177413365
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6vy7lNHLAhVRS44KHVOaCi0QjRwIBw&url=http://4vector.com/free-vector/post-it-memo-clip-art-114418&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNECxcSIEJ3ngMJnSfVN5JyJGVr7gg&ust=1458628409360979
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6vy7lNHLAhVRS44KHVOaCi0QjRwIBw&url=http://4vector.com/free-vector/post-it-memo-clip-art-114418&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNECxcSIEJ3ngMJnSfVN5JyJGVr7gg&ust=1458628409360979
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6vy7lNHLAhVRS44KHVOaCi0QjRwIBw&url=http://4vector.com/free-vector/post-it-memo-clip-art-114418&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNECxcSIEJ3ngMJnSfVN5JyJGVr7gg&ust=1458628409360979
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6vy7lNHLAhVRS44KHVOaCi0QjRwIBw&url=http://4vector.com/free-vector/post-it-memo-clip-art-114418&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNECxcSIEJ3ngMJnSfVN5JyJGVr7gg&ust=1458628409360979
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiso6WQnNHLAhXOv44KHeX5BmYQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A33%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4-805.html&psig=AFQjCNEcXK8_EcTD_zFnDh0H8X16bu-_kQ&ust=1458630395779139
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiso6WQnNHLAhXOv44KHeX5BmYQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A33%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4-805.html&psig=AFQjCNEcXK8_EcTD_zFnDh0H8X16bu-_kQ&ust=1458630395779139


เตรียมพร้อมก่อนขอกู้
การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจาก
• ความสามารถในการช าระหนี้ : รายได้

• ประวัติเครดิตที่ดี (เครดิตบูโร) 

• หลักประกัน / ผู้ค้ าประกัน

สิทธิในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
• สิทธิขอทราบเหตุผลที่ถูกปฏิเสธ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ และน าไปปรับปรุงในการขอสินเชื่อ
ครั้งต่อไป  โดยสถาบันการเงินจะช้ีแจงเป็นหนังสือ

• สิทธิขอตรวจสอบข้อมูลประวัติเครดิตของท่านที่
เครดิตบูโรโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ต้องแสดง
หนังสือที่สถาบันการเงินหรือบริษัทสมาชิกช้ีแจงว่า
ไม่อนุมัติเพราะข้อมูลเครดิตบูโร)

• เอกสารแสดงแหล่งรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน บัญชี
เงินฝากย้อนหลังอย่างนอ้ย 6 เดือน

• เอกสารประจ าตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียน
บ้าน ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ 

• เอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักประกัน

36

คิดจะก่อหนี้
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การท าสัญญาขอสนิเชื่อ

ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน
• ท าความเข้าใจก่อนลงนาม
• ตรวจสอบเงื่อนไข
• หากสงสัยให้รีบถาม

เงื่อนไขที่ต้องรู้
• จ านวนเงิน
• ระยะเวลา
• อัตราดอกเบี้ยและค่าปรับ
• ภาระที่แบกรับ

ห้าม..ท าข้อตกลงให้ผู้ค้ า
ประกันท าสัญญาค้ าประกัน

แบบไม่จ ากัดจ านวน

รู้หรือไม?่
ผู้ค้ าประกัน 

ต้องรับผิดชอบ
แทนหากลูกหนี้
ผิดนัดช าระหนี้

คิดจะก่อหนี้
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สร้างวินัยทางการเงิน...หลังได้รับสินเชื่อ

1. เราจะใช้เงนิตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ
2. เราจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการทุกครั้งที่ได้รับใบแจ้งหนี้

และใบเสร็จรบัเงิน
3. เราจะจ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไข
4. เราจะรีบช าระหนี้เมื่อมีเงินก้อน 
5. เราจะไม่ลืมแจ้งเจ้าหนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
6. เราจะหารือกับเจ้าหนี้ทันทเีม่ือเริ่มจ่ายไม่ไหว
7. เราจะหลีกเลี่ยงสนิเชื่อนอกระบบ

ก่อหนี้แล้ว
จัดการได้



สัญญาณเตือนภัย
คุณเป็นแบบนี้หรือไม่

1. ไม่มีเงินเก็บออม
2. เฝ้ารอคอยวันเงินเดือนออก
3. เงินออกปุ๊บ จ่ายหมดปั๊บ
4. จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ฯลฯ ไม่ตรงเวลา
5. จ่ายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/

บัตรผ่อนสินค้าไม่เต็มจ านวน
6. เริ่มซื้อของใช้ในบ้านด้วยเงินเชื่อ/เงินผ่อน

ไม่ใช่ใช่
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ที่มา : หนังสือ ”คู่มือปลดหนี้” โดย อมิตา อริยอัชฌา และ “สบายใจ...แม้มีหนี้” โดย พรพิมล ปฐมศักด์ิ

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี



7. หยิบโน่น โปะนี่ ไม่รู้ว่ายอดหนี้จริงเท่าไร

8. รูดซื้อของไม่ได้ เพราะเต็มวงเงนิ
9. ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ไม่มีที่หยิบยืม
10. หมดหนทาง หันไปพึ่งหนี้นอกระบบ
11. ถูกทวงหนี้บ่อย ๆ 
12. เครียดเรื่องหนี้สินตลอดเวลา

ไม่ใช่ใช่
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ที่มา : หนังสือ ”คู่มือปลดหนี้” โดย อมิตา อริยอัชฌา และ “สบายใจ...แม้มีหนี้” โดย พรพิมล ปฐมศักด์ิ

สัญญาณเตือนภัย
คุณเป็นแบบนี้หรือไม่

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี



ยอมรับความจริง

หาสาเหตุการเป็นหนี้

ส ารวจภาระหนี้สิน

หาวิธีการปลดหนี้

ปรับพฤติกรรม

❷

❶

❸

❺

❹

5 ขั้นตอนการบริหารจัดการ “หนี้” ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี



ยอมรับความจริง ช่วยลดความเครียด....

• หยุดก่อหนี้เพิ่ม ตั้งสติ หาทางแก้ไข
• เป็นหนี้ ต้องใช้ อย่าหนี
• กล้าเผชิญกับความจริง และ

ยอมรับปัญหา ช่วยลดความเครียด
• ตั้งใจแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น 

อดทน และมีสติ

42

1. ยอมรับ
ความจริง

2. สาเหตุ
ของการเป็น

หนี้

3. ส ารวจ
ภาระหน้ีสิน

4. รูปแบบ
การปลดหนี้

5. ปรับ
พฤติกรรม

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี
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ส ารวจตัวเองโดยจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ลด ละ เลิก พฤติกรรมฟุ่มเฟือย/ก่อหน้ีที่ไม่จ าเป็น

เก็บเงินออมฉุกเฉิน 6 เท่า ของรายจ่ายจ าเป็น
ป้องกันความเสี่ยง เช่น ท าประกันต่างๆ

รู้จักสิทธิและหน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
วางแผนการเงิน และการออม

ศึกษาหาความรู้ ให้เท่าทันภัยการเงิน
ขยันท างาน ไม่โลภกับผลตอบแทนเกินจริง 

ความจ าเป็น เหตุไม่คาดฝัน
• เจ็บป่วย ตกงาน น้ าท่วม
• ไม่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน

รูปแบบการด าเนินชีวิต
• อยากได้ ฟุ่มเฟือย ตามกระแสนิยม
• ไม่เก็บออม ไม่ล าดับความส าคัญของการใช้จ่าย

ขาดความรู้ทางการเงิน
• ไม่วางแผนการเงิน
• ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาและเงื่อนไขการกู้ 

หวังรวยทางลัด
• การพนัน
• ตกเป็นเหย่ือภัยการเงิน

1. ยอมรับ
ความจริง

2. สาเหตุ
ของการเป็น

หนี้

3. ส ารวจ
ภาระหน้ีสิน

4. รูปแบบ
การปลดหนี้

5. ปรับ
พฤติกรรม

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี



44

บันทึกภาระหนี้สินทั้งหมด
จัดล าดับความส าคัญ

เรียงตามอัตราดอกเบี้ยสูง ต่ า
เพื่อจัดท าแผนปลดหนี้

ได้อย่างเป็นระบบ

1. ยอมรับ
ความจริง

2. สาเหตุ
ของการเป็น

หนี้

3. ส ารวจ
ภาระหน้ีสิน

4. รูปแบบ
การปลดหนี้

5. ปรับ
พฤติกรรม

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี



ภาระหนี้สิน......ที่ควรบันทึก
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รายการหนี้ – เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้อะไรบ้าง

ยอดหนี้ทั้งหมด – เพื่อให้รู้จ านวนเงินกู้แรกเร่ิมของหนี้แต่ละรายการ 

ยอดหนี้คงเหลือ – เพื่อให้ทราบภาระหนี้คงเหลือ 

หลักประกัน – เพื่อให้ทราบว่าหนี้นั้น มีสินทรัพย์ใดค้ าประกันหรือไม่ 

อัตราดอกเบี้ย – เพื่อให้ทราบว่าหนี้แต่ละก้อนมีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ าอย่างไร โดยควรเป็น
อัตราดอกเบี้ยค านวณแบบลดต้นลดดอก (effective rate) เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ 
วันครบก าหนดช าระ – เพื่อให้ทราบก าหนดในการจ่ายหนี้แต่ละงวด 

ยอดเงินผ่อนต่อเดือนของหนี้แต่ละรายการ – เพื่อให้ทราบจ านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละงวด

รวมหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือน - เพื่อให้ทราบจ านวนเงินทั้งหมดที่จะต้องจ่ายหนี้ในแต่ละเดือน
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บัตรเครดิต ก.
10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 20%
ค้างจ่าย: 8,500 บาท
ผ่อนงวดละ: 1,000 บาท
ก าหนดจ่าย: ทุกวันท่ี 5

เช่าซื้อรถยนต์
550,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย 8.1%
ค้างจ่าย: 40,000 บาท
ผ่อนงวดละ: 13,000 บาท
ก าหนดจ่าย: ทุกวันท่ี 10

เงินกู้ซื้อบ้าน
950,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 5%
ค้างจ่าย: 850,000 บาท
ผ่อนงวดละ: 7,000 บาท
ก าหนดจ่าย: ทุกวันท่ี 3

บัตรเครดิต ข. 
20,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 20%
ค้างจ่าย: 15,500 บาท
ผ่อนงวดละ: 1,500 บาท
ก าหนดจ่าย: ทุกวันท่ี 6

บัตรกดเงินสด 
10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 28%
ค้างจ่าย: 12,800 บาท
ผ่อนงวดละ: 1,500 บาท
ก าหนดจ่าย: ทุกวันท่ี 5

หนี้นอกระบบ 
13,500 บาท

อัตราดอกเบี้ย 252%
ค้างจ่าย: 13,500 บาท
ผ่อนงวดละ: 150 บาท
ก าหนดจ่าย: ทุกวัน รายได้ 

35,000 บาท
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ตารางแสดงภาระหนี้สิน
ณ วันที่ ..................เดือน ................. พ.ศ. .............

รายได้ 
35,000 บาท



รูปแบบการปลดหนี้

จัดการตนเอง
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1. ยอมรับ
ความจริง

2. สาเหตุ
ของการเป็น

หนี้

3. ส ารวจ
ภาระหน้ีสิน

4. รูปแบบ
การปลดหนี้

5. ปรับ
พฤติกรรม

ลดรายจ่ายปรับรูปแบบการใช้ชีวิต
เพิ่มรายได้
ขายสินทรัพย์
รีไฟแนนซ์ 

ปรับโครงสร้างหนี/้ประนอมหนี้
แฮร์คัต (Hair cut)

เจรจาเจ้าหนี้

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี



49ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผน่พับ “คิด...ก่อนเป็นหน้ี”  กิจกรรมที่ 5

ลองคิดดูว่าคุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นไดอ้ย่างไร

มีหนี้                                          บาท

กิจกรรม หาเงินมาปลดหนี้



ลดรายจ่าย หาเงินเสรมิ เพิ่มรายได้
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1. ตั้งงบก่อนใช้ และ คิดก่อนซื้อ
2. เปรียบเทียบก่อนซื้อ ถือคติว่า 

“ของดีราคาเหมาะสม”
3. สรุปการใช้จ่ายสม่ าเสมอ
4. ใช้น้อยกว่าหาได้
5. ถูกแค่ไหน...ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซ้ือ
6. รีบจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง ๆ เพื่อ

ลดภาระดอกเบี้ยแต่ละเดือน

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้...ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เปลี่ยนงานอดิเรก ให้กลายเป็นรายได้
ชอบถ่ายรูป        ไปรับจ้างถ่ายรูป
ชอบท่องเที่ยว     ไปเป็นไกด์

ท่ีมา: คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน  (TSI)

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง
งานฝีมือ เย็บปักถักร้อย
รับพิมพ์งาน
รับจ้าง เช่น งานช่าง ซักรีด 

ขวนขวาย 
ขายของ – ตลาดนัด / online
เรียนเพ่ิมเติม เพิ่มทักษะ เช่น เรียนท าอาหาร ท าขนม
ขับรถรับจ้าง มอเตอร์ไซค์วิน

จัดการตนเอง



รไีฟแนนซ์ (Refinance)

• เป็นการขอกู้จากเจ้าหนี้รายใหม่และน าเงินกู้ที่ได้มาจ่ายหนี้เจ้าหนี้รายเดิม 
หรือการท าสัญญาใหม่กับเจ้าหนี้รายเดิม

• ข้อควรค านึงก่อนรีไฟแนนซ์ คือ ความคุ้มค่า
– เปรียบเทียบดอกเบี้ยที่ลดลงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 

เช่น ค่าประเมินหลักประกัน ค่าประกัน ค่าจดจ านอง
– ภาระในการส่งต่องวดเพ่ิมขึ้น หรือลดลง

51

จัดการตนเอง



เจรจากับเจ้าหนี้ และควรท าเปน็ลายลกัษณอ์ักษร  
ควรระบุข้อมูล ดังนี้  ข้อมูลลูกหนี้ / ปัญหาที่ท าให้ช าระไม่ได้ตามเงื่อนไข / แนวทางที่ต้องการ 

สามารถท าได้หลายรูปแบบ เชน่ 
 ขอลดอัตราดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ผิดนัด
 ขอขยายเวลาการช าระหนี้โดยขอให้มีระยะปลอดหนี้
 ขอลดจ านวนเงินผ่อนต่องวด
 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดดอกเบี้ยค้างช าระหรือค่าปรับกรณีผิดนัด
 ขอโอนหลักประกันเพ่ือช าระหนี้

52

ปรับโครงสร้างหนี/้ประนอมหนี้

* ข้อสรุปอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบขั้นต้น
แต่ขึ้นอยู่กับการเจรจา และดุลยพินิจของเจ้าหนี้ 

เจรจาเจ้าหนี้
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เงื่อนไขการช าระเดิม เงื่อนไขการปรับโครงสร้าง
ตัวอย่าง

ที่สถาบันการเงินเสนอให้

เงินต้น 300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 3%

ผ่อนช าระเดือนละ 7,000 บาท 

จ านวน 48 งวด



ลดจ านวนเงินผ่อนช าระ

ต่อเดือน (เงินต้นและอัตรา

ดอกเบี้ยเท่าเดิม)

ผ่อนช าระเดือนละ 5,750 บาท

จ านวน 60 งวด 



ลดดอกเบี้ยและลดจ านวน

เงินผ่อนช าระต่อเดือน

(เงินต้นยังเท่าเดิม)

ช าระคืนเดือนละ 3,187.50 บาท

อัตราดอกเบี้ย 2.75%

ระยะเวลา 120 งวด

-ตัวอย่าง-



• เจรจาเพื่อขอลดยอดหนี้ที่ค้างช าระ โดยแลกกับการจ่ายหนี้ส่วน
ที่เหลือทั้งหมดคืนให้เจ้าหนี้ทันที

• ลูกหนี้สามารถเสนอเงื่อนไขต่อเจ้าหนี้ได้ แตผ่ลการพิจารณา
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหนี้

54

แฮร์คัต (Hair cut)เจรจาเจ้าหนี้

หนี้สินเดิม เงื่อนไข Haircut ตัวอย่างที่สถาบันการเงินเสนอ

หนี้ 93,000 บาท 

ช าระครั้งเดียว
จ่ายคืนจ านวน 70,000 บาท
ภายในวันที่ก าหนด

หนี้ 65,000 บาท 

แบ่งช าระเป็นงวด
จ่ายคืน 2 งวด 
งวดแรกจ่าย 40,000 บาท 
งวดที่สองจ่าย 36,000 บาท

-ตัวอย่าง-
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จ่ายต่อให้หมด และหยุดก่อหนี้

โอนหนี้ไปท่ีดอกเบี้ยต่ า 
(Refinance)

ได้รับหมายศาล

สู้คดีในชั้นศาล

ผ่อนช าระ
ได้ส่วนลด

ยกฟ้อง

เจรจาขอลดหนี้

ไม่ไปศาล

รอแพ้คดี

ถูกบังคับคดี (10 ป)ี

ยึด
ทรัพย์

อายัด
เงินเดือน

ไม่มี
ให้ยึด

จ่ายไม่ครบ
หรือขาดจ่าย

ยอดหนี้ที่ต้องคืน

จ่ายเต็ม
จ านวน

จ่ายขั้นต่ า/บางส่วน จ่าย ๆ หยุด ๆ

ปลอดหนี้
ที่มา : คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่อยากถูกฟ้องศาล
หรือโดนตามทวงหนี้

จ่ายพอไหว

หยุดจ่าย
(รอเจรจา หรือ รอหมายศาล)

จ่ายไม่ไหว



วางแผนการใช้จ่าย
- รายได้ – หนี้ – เงินออม = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
- จ ากัดจ านวนเงินใช้จ่าย เช่น ต่อวัน
- ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ออมเงินส าหรับค่าใช้จ่ายก้อนโต
- ออมเงินเผื่อฉุกเฉนิ

มุ่งมั่น อดทน มีสติ

ไม่ก่อหนี้เพ่ิมหากไม่จ าเป็น

ติดตามข่าวสารกลโกง
อย่างต่อเนื่อง

ศึกษารายละเอียด 
เงื่อนไขทุกอย่าง
ก่อนใช้บริการ

1. ยอมรับ
ความจริง

2. สาเหตุ
ของการเป็น

หนี้

3. ส ารวจ
ภาระหน้ีสิน

4. รูปแบบ
การปลดหนี้

5. ปรับ
พฤติกรรม

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี
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พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
คุ้มครองลูกหนี้ ควบคุมคนทวงหนี้

ห้ามทวงถามกับบุคคลอื่น เว้นแต่ระบุไว้  
แต่หากจ าเป็นต้องติดต่อ ต้องปฏิบัติดังนี้
• ให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีติดต่อ

ลูกหนี้เท่าน้ัน
• ห้ามแจ้งความเป็นหนี้ให้ทราบ หรือ

พยายามท าให้เข้าใจว่าต้องการทวงหนี้

วิธีการทวงหนี้
• ติดต่อตามสถานที่ที่แจ้งไว้
• จ านวนครั้งที่ติดต่อที่เหมาะสม 
• หากลูกหนี้ช าระแล้ว ต้องออกหลักฐานให้ดว้ย
• เวลาในการทวงหนี้

จันทร์ – ศุกร์ (8.00 – 20.00 น.)
วันหยุดราชการ (8.00 – 18.00 น.)

ห้ามทวงถามในลักษณะที่เป็นเท็จ ท าให้เข้าใจผิด
หรือทวงถามแบบไม่เป็นธรรม

• ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ศาล  
เครดิตบูโร ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น
• ท าให้เชื่อว่าจะถูกด าเนินคดี หรือยึดทรัพย์
• เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินก าหนด 
• จูงใจให้ออกเช็ค ทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถช าระได้

ห้ามทวงถามในลักษณะ ข่มขู่ ดูหมิ่น ใช้
ความรุนแรง ติดต่อโดยเอกสารเปิดผนึก  
โทรสาร ไปรณียบัตร หรือกระท าการอื่นใดให้
เกิดความเสียหาย
ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบธุรกิจทวงถาม
หน้ี หรือสนับสนุนการทวงถามหน้ี

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชเ้มื่อ 2 ก.ย. 2558
** มีการก าหนดบทลงโทษชัดเจนกรณีไม่ปฏิบัติตาม
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทวงถามหนี้ สามารถร้องเรียนได้ที่...

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 1359

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

สถานีต ารวจ ที่ว่าการอ าเภอ

กรมการปกครอง
โทร. 0 356 9590

0 356 9545

กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล
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บัญญัติ 8 ประการ....สู่วิถีเป็นหนี้อย่างเป็นสุข

คิดจะก่อหนี้

ก่อหนี้แล้ว
จัดการได้

ผ่อนไม่ไหว
ท าอย่างไรดี
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www.1213.or.th

www.facebook.com/hotline1213

http://www.1213.or.th/
http://www.facebook.com/hotline1213

