
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 206/2565                               วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 
 

ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี ้“มหีนีต้้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยัง่ยืน” คร้ังที ่2 จงัหวดัขอนแก่น 
_______________________________________________________ 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 
พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ได้รับความสนใจจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการจ านวนมาก โดยมีจ านวนรายการทีข่อรับบริการภายในงานกว่า 6,000 รายการ” 

การจดั “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” คร้ังที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 
ไดรั้บเกียรติจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมงาน  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย  ้ าในช่วงการกล่าวปาฐกถาเปิดงานว่า “งานมหกรรมคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาหน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดให้ปี 
2565 เป็นปีแห่งการแกไ้ขหน้ีครัวเรือน จึงขอให้ประชาชนท่ีประสบปัญหาหนัหนา้เขา้หารือกบัสถาบนัการเงินเจา้หน้ี 
ซ่ึงสถาบนัการเงินของรัฐทุกแห่งท่ีร่วมงานมหกรรมพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีตามนโยบายของรัฐบาล”  

ผลของการจัดงานมหกรรมประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และได้รับความสนใจจากประชาชน
และผู้ประกอบการจ านวนมาก โดยมีรายการที่ขอรับบริการภายในงานกว่า 6,000 รายการ  ประกอบดว้ยการขอรับ
ค าปรึกษาดา้นการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพ จ านวนมากท่ีสุดกวา่ 2,000 รายการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
จดังานมหกรรมคร้ังท่ี 1 และสะทอ้นให้เห็นถึงผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาหน้ีครัวเรือนได้อย่างย ัง่ยืนจากการท่ี
ประชาชนสามารถพฒันาอาชีพเพื่อใหมี้รายไดเ้พียงพอต่อการช าระหน้ีและมีทกัษะในการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
รองลงมา คือ การขอแกไ้ขปัญหาหน้ีสินท่ีมีอยูเ่ดิมกวา่ 1,500 รายการ การขอสินเช่ือเพิ่มเติมกวา่ 1,000 รายการ และ
การเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ผลิตภณัฑเ์งินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจขอ้มูลเครดิต การแนะแนวอาชีพโดย
ส านกังานจดัหางานจงัหวดัขอนแก่น การขอค าแนะน าจากส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัขอนแก่น การขาย NPA 
ของทั้งสถาบนัการเงินและบริษทัเอกชน เป็นตน้ ประมาณ 1,500 รายการ  

 

ทั้ งน้ี เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้แก่ประชาชนท าได้ต่อเน่ืองและครอบคลุม
ประชาชนในทุกพื้นท่ี กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบนัการเงินของรัฐจึงมีแผนท่ีจะ
จดังานคร้ังต่อ ๆ ไป อีก 3 คร้ัง ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ดงัน้ี 
 คร้ังที ่3 จงัหวดัเชียงใหม่ วนัท่ี 16 – 18 ธนัวาคม 2565 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเชียงใหม่ 
 คร้ังที ่4 จงัหวดัชลบุรี วนัท่ี 20 – 22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบา้นสวน 
 คร้ังที ่5 จงัหวดัสงขลา วนัท่ี 27 – 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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นอกจากการจดังานมหกรรมสัญจรแลว้ กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยยงัจดัให้มี 
การลงทะเบียนเพื่อขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2565 โดย
ปัจจุบนัมีผูล้งทะเบียนมากกวา่ 130,000 ราย คิดเป็นจ านวนรายการสะสมมากกว่า 300,000 รายการ ประกอบด้วย 
ลูกหน้ีในกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 37 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 18 ภาคกลางร้อยละ 12 และภาคอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 33 ของลูกหน้ีท่ีลงทะเบียนทั้งหมด และประเภทสินเช่ือท่ีมีการลงทะเบียนสูงสุด คือ บตัรเครติดและสินเช่ือ
ส่วนบุคคลร้อยละ 77 สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตร้์อยละ 7 และจ าน าทะเบียนรถร้อยละ 4 
 

 ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านระบบออนไลน์นั้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดเ้พิ่มความช่วยเหลือใหก้บัลูกหน้ีใน 2 เร่ือง คือ  
 (1) เพิ่มประเภทสินเช่ือท่ีเขา้ร่วมงานมหกรรมออนไลน์ ไดแ้ก่ สินเช่ือธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
โดยเป็นลูกหน้ีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีค้างช าระตั้ งแต่ 31 วนัข้ึนไป ก่อนวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 ทั้ งท่ีมี
หลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหน้ีบุคคลธรรมดา 
ท่ีคา้งช าระหน้ีตั้งแต่ 31 วนัข้ึนไป ก่อนวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 เช่นกนั  
 (2) ขยายระยะเวลาลงทะเบียนออนไลน์จนถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2566 จากเดิมส้ินสุดวนัท่ี  30 
พฤศจิกายน 2565 เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหน้ีสามารถลงทะเบียนมากข้ึนและสอดคล้องกบัระยะเวลาในการจดังาน
มหกรรมสัญจรในต่างจงัหวดั 
 ดังนั้ น  ผู ้ท่ี สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมสัญจรได้ทางเว็บไซต ์
https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT หรือ Scan QR Code ท้ายแถลงข่าว หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ท่ีหน้างาน
มหกรรม และสามารถลงทะเบียนเพื่อขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2566 ไดท้างเวบ็ไซต ์https://www.bot.or.th/DebtFair หรือ Scan QR Code ทา้ยแถลงข่าว 
 

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ได้ทั้งระบบออนไลน์ หรือเข้า
ร่วมงานมหกรรมสัญจรที่ก าลังจะเกิดขึน้ในอีก 3 คร้ัง ในเดือนธันวาคม 2565 และมกราคม 2566 โดยคร้ังต่อไปจะจัดขึ้น
ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ หรือสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้จากสาขาของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศได้เช่นกัน” 

 
_______________________________________________ 
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QR Code ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
“มหกรรมร่วมใจแก้หนี ้มีหนี้ต้องแก้ไข เร่ิมต้นใหม่ 

อย่างยั่งยืน” คร้ังที่ 3 - 5 

 
https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT 

QR Code ส าหรับลงทะเบียนแก้ไขหรือปรับปรุง
โครงสร้างหนีอ้อนไลน์ 

 

 
https://www.bot.or.th/DebtFair 

 

 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
1. สมาคมสถาบนัการเงินของรัฐ โทร. 02 202 1868 หรือ 02 202 1961 
2. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115 
3. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02 111 1111 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือสายด่วน 1357 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โทร. 02 169 9999 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือสายด่วน 1302 
9. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โทร. 02 890 9999 

https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT
https://www.bot.or.th/DebtFair

