
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 21/2566                                    วนัท่ี 30 มกราคม 2566 
 

ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้“มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” คร้ังที่ 5 จังหวัดสงขลา 
____________________________________________________ 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 29 
มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา ได้รับความสนใจจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับการจัดงานทั้ง 4 คร้ังที่ผ่านมา 
โดยมีจ านวนรายการที่ขอรับบริการภายในงานมากกว่า 5,700 รายการ คิดเป็นจ านวนเงินมากกว่า 5,000 ล้านบาท” 

 

การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” คร้ังที่  5 จังหวัดสงขลา  
ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมงาน  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวปาฐกถาถึงปัญหาท่ีประชาชนและผูป้ระกอบการตอ้งประสบในช่วง 2 ปี 
ท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็น ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัญหาตน้ทุนพลงังานท่ีสูงข้ึน ปัญหาเงินเฟ้อ ท าให้ประชาชน
และผูป้ระกอบการมีรายไดท่ี้ลดลงจนไม่เพียงพอท่ีจะช าระหน้ี รัฐบาลซ่ึงน าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา จึงไดใ้ห้
ความส าคญักับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของประชาชนและผูป้ระกอบการ และก าหนดให้การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ภาคประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ดงันั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดงักล่าว กระทรวงการคลงัจึงก าหนดให้เป็นภารกิจ
ของสถาบนัการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์ท่ีตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขหน้ีอยา่งครอบคลุมและตรงจุด เพื่อให้
ประชาชนสามารถหลุดพน้จากกบัดกัหน้ีสินไดใ้นระยะยาว 

 

ผลของการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้  “มีหนี้ ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร  
รวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการจ านวนมาก 
โดยมีจ านวนรายการที่ขอรับบริการมากกว่า 34,000 รายการ คิดเป็นจ านวนเงินมากกว่า 24,000 ล้านบาท ประกอบดว้ย
การขอรับค าปรึกษาดา้นการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพ จ านวนมากท่ีสุดกวา่ 13,000 รายการ ซ่ึงถือว่าเป็น
สัญญาณท่ีดีท่ีจะส่งผลให้การแกปั้ญหาหน้ีครัวเรือนประสบความส าเร็จในระยะยาว รองลงมา คือ การขอแกไ้ขปัญหา
หน้ีสินท่ีมีอยู่เดิมกว่า 10,000 รายการ การขอสินเช่ือเพิ่มเติมกว่า 4,000 รายการ และการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
ผลิตภณัฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจขอ้มูลเครดิตโดยบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั การจ าหน่ายทรัพย ์
NPA จากทั้งสถาบนัการเงินและบริษทัเอกชน เป็นตน้ ประมาณ 7,000 รายการ  

 

นอกเหนือจากการจัดมหกรรมรูปแบบสัญจรแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมาคม 
สถาบนัการเงินต่าง ๆ และผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน จดัมหกรรมร่วมใจแก้หนี้รูปแบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นการลงทะเบียน
เพื่อขอแกไ้ขหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านระบบออนไลน์ และได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการ 
เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน โดย ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2566 มีผู้ลงทะเบียนเพ่ือขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่าน
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ระบบออนไลน์มากกว่า 185,000 ราย คิดเป็นจ านวนรายการสะสมมากกว่า 407,000 รายการ ประกอบดว้ย ลูกหน้ีใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 35 ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 30 และภาคอ่ืน ๆ ร้อยละ 35 
ของลูกหน้ี ท่ีลงทะเบียนทั้ งหมด และประเภทสินเช่ือท่ีมีการลงทะเบียนสูงสุด คือ บัตรเครดิตและสินเช่ือ 
ส่วนบุคคลร้อยละ 75 สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ร้อยละ 6 สินเช่ือรายย่อยอ่ืนร้อยละ 5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัร้อยละ 4 
สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถร้อยละ 4 และสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ 6 
 

นอกจากน้ี แมว้า่การจดังานมหกรรมร่วมใจแกห้น้ี “มีหน้ีตอ้งแกไ้ข เร่ิมตน้ใหม่อยา่งย ัง่ยืน” จะส้ินสุด
ลงแลว้ แต่การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินให้แก่ประชาชนและผูป้ระกอบการยงัคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีเป้าหมายท่ีจะ
ขยายผลการแก้หน้ีลงไปเฉพาะกลุ่ม โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแก้หน้ีสินครูและกระทรวงแรงงานเพื่อ
ช่วยเหลือหน้ีใหก้บักลุ่มแรงงาน  
 

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลักดัน 
ให้สถาบันการเงินทุกแห่งให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเร่งรัดให้สถาบัน
การเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้” ทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ 
www.debtclinicbysam.com ทาง Line @debtclinicbysam หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 1443 ซ่ึงช่วยเหลือลูกหนี้ราย
ย่อยที่เป็นหนี้ค้างช าระบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้ได้รับสิทธิลดดอกเบี้ย
และไม่เสียประวัติในฐานข้อมูลเครดิตหากจ่ายค่างวดไม่ได้เต็มจ านวน หรือ “โครงการหมอหนี้เพ่ือประชาชน” ทาง
เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/app/doctordebt/ ทาง Line @doctordebt หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 1213 เพ่ือขอ
ค าแนะน าเกีย่วกบัการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจ ดังน้ัน ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหนีสิ้นสามารถ
ติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ที่สาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งทั่วประเทศหรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ได้
เช่นกนั” 

_____________________________________________ 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
1. สมาคมสถาบนัการเงินของรัฐ โทร. 02 202 1868 หรือ 02 202 1961 
2. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115 
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 
5. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือสายด่วน 1357 
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โทร. 02 169 9999 
7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือสายด่วน 1302 
8. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โทร. 02 890 9999 
9. โครงการคลินิกแกห้น้ี โทร. 1443 
10. โครงการหมอหน้ีเพื่อประชาชน โทร. 1213 


