
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กับบทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ศูนย์คุ้มครองผูใ้ช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 ธปท. กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

 บทบาทของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)

 ผลส ารวจทักษะความรู้ทางการเงิน ปี 2556

หัวข้อบรรยาย



ธปท. กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
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การแข่งขันในการให้บริการรุนแรงข้ึน 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หลากหลายและซับซ้อน
กลยุทธ์ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เข้มข้นขึ้น

ผู้บริโภคคาดหวังจากภาครัฐ
เข้ามาดูแล ปกป้องสิทธิ
และให้ความคุ้มครอง

ผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลไม่เพียงพอ

การตัดสินใจผิดพลาด
มิจฉาชีพหลอกลวงได้ง่าย

ท าไมต้องคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
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ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน

มีความรู้ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 
เลือกใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสม 
ไม่มีปัญหาหนี้ มีสุขภาพทางการเงินดี

ภาคการเงินมีเสถียรภาพ

มีศักยภาพในการสนับสนุนการระดมทุน
เพ่ือการพัฒนาประเทศ และการกระจายเงินสู่ภูมิภาค

ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี 
ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน 

สามารถรับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้
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ประโยชน์จากการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน



บทบาทของศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
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งานให้ค าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน

งานให้ความรู้ทางการเงิน

งานส่งเสริมการก ากับดูแลสถาบันการเงิน
ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

บทบาทหน้าที่ของ ศคง.

ส่งเสริมความรู้ ดูแลเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับบริการทางการเงิน

จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ขึ้นเมื่อต้นปี 2555
เพ่ือให้มีกระบวนการท างานด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
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ขอบเขตการด าเนินการโดยตรงของ ศคง.

งานให้ค าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน

สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ สถาบันการเงิน ส านักงานผู้แทน บบส.

ธนาคาร
พาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อย

ธพ.ที่เป็นบริษัทลูกของ
ธนาคารต่างประเทศ

สาขาของธนาคาร
ต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์

Non-bank

ธุรกิจบัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ

ผู้ให้บริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผู้ประกอบธุรกิจ
รับแลกเปลี่ยนเงิน

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับ (NanoFinance)
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เรื่องท่ี ไม่อยู่ ในขอบเขตการดูแลของ ศคง.
 ร้องเรียนหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับของ ธปท.
 เรื่องที่ศาลมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการในกระบวนการยุติธรรม
 ขอให้ฟ้องร้องคดีแทน หรือช่วยเหลือเงินในการต่อสู้คดี
 ขอให้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของ ธปท. ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อพิพาททางแพ่ง
 กรณีพิพาทระหว่างพนักงานสถาบันการเงินกับสถาบันการเงิน
 ร้องเรียนเรื่องเดิมที่สถาบันการเงินเคยชี้แจงแล้ว
 เรื่องที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน (SLA) ที่สถาบันการเงินนั้นๆ ประกาศก าหนดไว้
 ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องที่เป็นดุลยพินิจทางธุรกิจของสถาบันการเงินซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือแนวนโยบายของ ธปท.
 กรณีสมมติ และให้พิจารณาแสดงความเห็นว่าถูกหรือผิด
 การขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลอื่น
 การขอข้อมูลที่ ธปท. ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล

งานให้ค าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน
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ร้องเรียนที่สถาบันการเงินที่ใช้บริการ

ช่องทางการร้องเรียนของสถาบันการเงิน
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ช่องทางการร้องเรียนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



ร้องเรียนกับ ศคง.
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ช่องทางการร้องเรียนของ ศคง.

เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)
นอกเวลาท าการ บริการตอบรับ 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ www.1213.or.th
เลือกหัวข้อ > การร้องเรียน

ติดต่อด้วยตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ส านักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
• ส านักงานภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

จดหมาย
• ภาคกลาง: 273 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
• ภาคเหนือ: 68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
• ภาคใต้: 472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ 
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งานให้ความรู้ทางการเงิน



สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (Mass Media)
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แผ่นพับความรู้ทางการเงิน

www.1213.or.th
ภาพ Infographic เพ่ือเผยแพร่ใน       hotline 1213 จดหมายข่าว ศคง. และสื่ออื่น ๆ

วีดิทัศน์แบบ Infographic

วิทยุกระจายเสียง

หนังสือชุดรู้รอบเรื่องการเงิน และสมุดเงินออม

ช่องทางการให้ความรู้ทางการเงิน

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/Documents/Financial Plan.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/Documents/Financial Plan.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/newweb/สิทธิและหน้าที่.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/newweb/สิทธิและหน้าที่.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/newweb/SCAM.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/newweb/SCAM.pdf
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ช่องทางการให้ความรู้ทางการเงิน

www.facebook.com/hotline1213

อย่าลืมกด “Like” หรือ 
“ถูกใจ” นะครับ

http://www.facebook.com/hotline1213
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บรรยายให้ความรู้ทางการเงิน : สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ช่องทางการให้ความรู้ทางการเงิน
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 มีกระบวนการท างานด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ สอดประสาน และเชื่อมโยงทั้งภายใน 
และภายนอก ธปท. เน้นการท างานทั้งเชิงรับ และเชิงรุก เพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาชน

ประชาชนทั่วไป/
ผูร้้องเรียน

ธปท.

งานส่งเสริมการก ากับดูแลสถาบันการเงิน
ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

องค์กรก ากับดูแลอื่นๆ
เช่น ก.ล.ต./ ตลท./ NCB

หน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงิน
ภายใต้การก ากับ



ผลส ารวจทักษะความรู้ทางการเงิน
ปี 2556
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ความรู้ทางการเงิน 
(0 - 8 คะแนน)

• การหาร
• มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
• ค านวณดอกเบี้ยของสินเชื่อ
• ค านวณเงินต้นและดอกเบี้ย
• ค านวณดอกเบี้ยทบต้น
• เครดิตบูโร
• นโยบายคุ้มครองเงินฝาก

พฤติกรรมทางการเงิน
(0 - 9 คะแนน)

• ไตร่ตรองก่อนซื้อ
• จ่ายบิลตรงเวลา
• ดูแลการเงินใกล้ชิด
• ตั้งเป้าหมายระยะยาว
• ตัดสินใจการเงินและจัดท าบัญชี
• มีการออม
• เปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อ
• ไม่กู้เมื่อเงินไม่พอใช้

ทัศนคติทางการเงิน
(1 - 5 คะแนน)

• มีความสุขกับการใช้เงิน
มากกว่าออม

โครงสร้างทักษะทางการเงิน

ทักษะทางการเงิน (0 - 22 คะแนน)

ตัวเลขในวงเล็บคือ คะแนนต่ าสุด และคะแนนสูงสุด



21

คนไทยมีคะแนนทักษะทางการเงินระดับใด

ที่มา: ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ทักษะทางการเงิน
58.5 % 

คะแนนเฉลี่ยคนไทย

ความรู้ 46.8%

“ค่อนข้างต่ า”

ทัศนคติ 64.5% พฤติกรรม 65.6%

0% 100%
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31.5

41.2

86.4
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การหาร

มูลค่าของเงินตามเวลา

ดอกเบี้ยของการกู้

เงินต้นและดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยทบต้น

เครดิตบูโร

นโยบายคุ้มครองเงินฝาก

ตอบผิด ตอบถูก
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คนไทยด้อยเรื่องใด

ที่มา: ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย              

เรื่องท่ีมีความรู้จ ากัด
1. การค านวณดอกเบี้ยทบต้น
2. นโยบายการคุ้มครองเงินฝาก
3. มูลค่าเงินตามกาลเวลา 



30.5

47.7

22.6

93.5

27.4

13.3

13.9

5.0

44.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ไม่กู้ หากรายรับไม่พอกับรายจ่าย

เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

มีการออมเงิน

ตัดสินใจเร่ืองการเงินของครัวเรือนและจัดท า
บัญชี

ต้ังเป้าหมายระยะยาวฯ 

ดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิด

จ่ายบิลตรงเวลา

ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนซื้อ

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
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พฤติกรรมทางการเงิน

ที่มา: ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย              

พฤติกรรมฯ ที่มีคะแนนต่ า

• การตัดสินใจเรื่องการเงิน
ของครัวเรือนและการจัดท า
บัญชีรับ-จ่าย

• การเปรียบเทียบข้อมูลก่อน
ใช้บริการ
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มีความสุข
ในการใช้เงิน

มากกว่า
เก็บออม

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
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ทัศนคติทางการเงิน

ที่มา: ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย              

ประชาชนร้อยละ 40.5 มีทัศนคติที่ดีเห็นความส าคัญ

ของการ “เก็บออม” มากกว่ามีความสุขกับการใช้จ่ายเงิน 
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คะแนนความรู้และพฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันสะท้อนว่า

“ความรูท้างการเงินจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น”

คะแนน
ความรู้ทางการเงิน

ความสัมพันธ์ของความรู้ พฤติกรรม 
และทัศนคติทางการเงิน

ที่มา: ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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www.1213.or.th

www.facebook.com/hotline1213

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

