
 
 
 

ฉบบัท่ี 2/2565                                           วนัท่ี 4 มกราคม 2565 
 

แนวทางแก้ไขสถานการณ์หนีค้รัวเรือนอย่างมปีระสิทธภิาพตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
และมติคณะกรรมการก ากบัการแก้ไขหนีสิ้นของประชาชนรายย่อย  

__________________________________________________ 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค าส่ังจัดตั้ งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย  
(คณะกรรมการฯ) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็น
ประธาน เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขสถานการณ์หนี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ และประธานกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน
สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อส่ังการเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบเร่งติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการในทุกมิติ และเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอ น้ัน   

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากท่ีนายกรัฐมนตรี 
ได้ก าหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หน้ีภาคครัวเรือน จึงได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงการคลงัและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ก าหนดให้การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของประชาชนเป็นพนัธกิจหลกัและเร่ง
ด าเนินการในประเด็นต่าง  ๆท่ีไดรั้บมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วต่อไป ดงัน้ี 

1. การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) น้ัน กยศ. ได้ด าเนินการช่วยเหลือ
ลูกหน้ีแลว้ในหลายดา้น เช่น การปรับปรุงรูปแบบการจ่ายช าระคืน การปรับปรุงล าดบัการตดัช าระหน้ี การปรับลด
อตัราดอกเบ้ียผิดนัดช าระหน้ี การปรับโครงสร้างหน้ีให้กบัผูท่ี้มีปัญหา เป็นตน้ เพื่อให้ลูกหน้ีมีภาระท่ีลดลง ทั้งน้ี  
ไดก้ าชบัให้ กยศ. เร่งติดตามการแกไ้ขพระราชบญัญติัเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งน าเสนอให้
สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ให้มีผลใช้บงัคบัโดยเร็ว พร้อมทั้ง กยศ. ไดเ้ร่งด าเนินการช่วยเหลือลูกหน้ีอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งช่องทางออนไลน์ผา่น Application “กยศ. Connect” และเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th รวมทั้งช่องทางออฟไลน์ 

2. การก าหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ  กระทรวงการคลงั
ได้เห็นชอบในหลกัการของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่ือง แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ส าหรับลูกหน้ีของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
และไดม้อบหมายให้ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แจง้ไปยงัผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในทุก 
SFIs เพื่อให้เร่งก าหนดวิธีปฏิบติัและแนวนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียและปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
เพื่อใหมี้ผลบงัคบัใชพ้ร้อมกนัในเดือนมกราคม 2565 และไดก้ าชบัใหส้ านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ติดตามการ
ด าเนินการของ SFIs เพื่อช่วยเหลือลดภาระใหก้บัลูกหน้ีตามประกาศดงักล่าว  

3. การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์น้ัน ไดม้อบหมายให้ สศค. พิจารณาร่วมกบั 
ธปท. ก าหนดแนวทางก ากบัดูแลสินเช่ือและธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงสินเช่ือ เพื่อให้มีการก ากบัดูแลธุรกิจเช่าซ้ือ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท่ี์เหมาะสมต่อไป 
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4. การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการต ารวจ ได้มอบหมายให้
ธนาคารออมสินเร่งแกไ้ขปัญหาหน้ีขา้ราชการครูอยา่งจริงจงั และร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขบัเคล่ือนโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีครูผา่นการใชส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูตน้แบบ  

5. การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และการออกมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ น้ัน  ท่ีผ่านมากระทรวงการคลังได้ใช้  SFIs เป็นเคร่ืองมือในการแทรกแซงดอกเบ้ี ย 
ในตลาดและด าเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่ าเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู ้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเน่ือง  
ซ่ึงเป็นไปตามพนัธกิจของ SFIs ท่ีต้องช่วยให้ประชาชนและผูป้ระกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้ในอตัรา 
ท่ีเหมาะสม 

6. การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือส่ วนบุคคล ได้มีนโยบายให้ธนาคารออมสินและ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมกับโครงการคลินิกแก้หน้ีของ ธปท. เพื่อสนับสนุนให้ปรับเปล่ียนหน้ี 
บตัรเครดิต บตัรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัให้เป็นสินเช่ือระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียต ่าลง นอกจากน้ี 
กระทรวงการคลงัไดร่้วมกบั ธปท. SFIs  และธนาคารพาณิชย ์ด าเนินโครงการหมอหน้ีเพื่อประชาชน เพื่อให้ค  าปรึกษา
เก่ียวกบัแนวทางปรับธุรกิจและมาตรการต่างๆ ให้กบัลูกหน้ีเป็นรายกรณี อีกทั้ง ยงัไดม้อบหมายให้ SFIs ทุกแห่งพิจารณา
แนวทางช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกหน้ีของแต่ละ SFIs อีกดว้ย 

7. การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs ไดม้อบหมายให้ สศค. และ 
ธปท. พิจารณาแนวทางการดูแลลูกหน้ี SMEs ท่ีไดสิ้นเช่ือ Softloan ระยะแรกและจะครบก าหนดช าระ 2 ปี โดยจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการดูแลดงักล่าวไดก่้อนท่ีสินเช่ือ Softloan จะครบก าหนดในช่วงเดือนเมษายน 2565 

8. การปรับปรุงข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเอื้อให้ เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้ สิน โดย
กระทรวงการคลังพร้อมสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการเร่งรัดการแก้ไข
กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูกิจการของ SMEs ใหแ้ลว้เสร็จ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ด าเนินมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและ
ลดภาระให้กบัลูกหนี้มาอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะส้ันได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินจัดท าโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพ” 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาการขาดรายได้จากการตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือน ให้เข้าโครงการอบรม
เสริมความรู้ และได้รับสินเช่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ือเพิ่มช่องทางในการหารายได้และลดภาระหนี้สิน นอกจากนี้ ในระยะ
ยาวกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดท าแผนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและทั่วถึง เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาหนีสิ้นครัวเรือนอย่างยัง่ยืนและจะเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาแผนฯ ดังกล่าวต่อไป 

_________________________________________________ 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
- กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา โทร 02 016 2600 หรือ 02 016 4888 หรือ E-Mail : info@studentloan.or.th 
- การไกล่เกล่ียและการปรับโครงสร้างหน้ี ติดต่อสถาบนัการเงินท่ีมีสินเช่ืออยูใ่นปัจจุบนั 
- โครงการคลินิกแกห้น้ี โทร 1443 หรือ www.debtclinicbysam.com 
- โครงการหมอหน้ีเพื่อประชาชน โทร 1213 หรือ www.bot.or.th/app/doctordebt ผา่น Chatbot หรือไลน์ @doctordebt 
- โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ติดต่อธนาคารออมสิน โทร 1115 หรือ 02 299 8000  


