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470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สายงานพัฒนาธุรกิจผูประกอบการรายยอยและ SMEs Start up
ฝายพัฒนาธุรกิจผูประกอบการรายยอยและองคกรชุมชน
โทร. 0-2299-8000 ตอ 155531, 155395
E-mail : Department.SEBD@gsb.or.th

ภาค 1    Email : Unit.cfirm1@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2299-8184
เบอรโทรสาร  0-2299-8473
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
(เขตหวยขวาง เขตบางเขน เขตสะพานใหม
เขตวัชรพล เขตราชวัตร และสำนักพหลโยธิน)

ภาค 2    Email : Unit.cfirm2@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2257-0142-5
เบอรโทรสาร  0-2257-0147-8
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
(เขตบางรัก เขตถนนเพชรบุรี เขตพรอมพงษ
เขตพระโขนง เขตคลองจ่ัน และเขตมีนบุรี)

ภาค 3    Email : Unit.cfirm3@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2403-1770-2
เบอรโทรสาร  0-2403-1770-2 ตอ 2027
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
(เขตมหาดไทย เขตศิริราช เขตบางแค
เขตราษฎรบูรณะ เขตบางคอแหลม
และธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน)

ภาค 4    Email : Unit.cfirm4@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-3441-3146-7
เบอรโทรสาร  0-3441-3144-7 ตอ 2022-24
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ

ภาค 5    Email : Unit.cfirm5@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2951-1573-6
เบอรโทรสาร  0-2951-1572
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : นนทบุรี นครปฐม
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ภาค 6    Email : Unit.cfirm6@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-5623-1561-3,
0-5622-2419
เบอรโทรสาร  0-5622-2350
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : ลพบุรี เพชรบูรณ ชัยนาท
นครสวรรค อุทัยธานี และพิจิตร

ภาค 7    Email : Unit.cfirm7@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-5540-3699, 0-5540-3665,
0-5540-3667, 0-5540-3668
ตอ 551118, 551123
เบอรโทรสาร  0-5540-3664, 0-5540-3668
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก
สุโขทัย และกำแพงเพชร

ภาค 8    Email : Unit.cfirm8@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-5311-6270, 0-5311-6272,
0-5311-6273, 0-5311-6274
เบอรโทรสาร  0-5311-6275
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : เชียงใหม ลำพูน และแมฮองสอน

ภาค 9    Email : Unit.cfirm9@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  053-727160 , 053-727163
เบอรโทรสาร  053-727150
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : เชียงราย แพร พะเยา
นาน และลำปาง

ภาค 10    Email : Unit.cfirm10@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4232-6276, 0-4232-6277
เบอรโทรสาร  0-4232-6276, 0-4232-6277
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : อุดรธานี เลย หนองคาย
สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

ภาค 11   Email : Unit.cfirm11@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4324-4944, 0-4324-3487 
เบอรโทรสาร  0-4323-6629
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : ขอนแกน มหาสารคาม
รอยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ และชัยภูมิ

ภาค 12   Email : Unit.cfirm12@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4542-4260,
0-4542-4262, 0-4542-4267
เบอรโทรสาร  0-4542-4274, 0-4542-4278
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร และอำนาจเจริญ

ภาค 13   Email : Unit.cfirm13@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4426-3445 ถึง 52
เบอรโทรสาร  0-4423-0154,0-4424-1325
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : นครราชสีมา ปราจีนบุรี
นครนายก และสระแกว

ภาค 14   Email : Unit.cfirm14@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-3533-6594, 0-3533-6596
เบอรโทรสาร  0-3533-6595, 0-3533-6597
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : พระนครศรีอยุธยา อางทอง
สิงหบุรี สระบุรี และปทุมธานี

ภาค 15   Email : Unit.cfirm15@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-3838-7022-4 ตอ 11 ถึง 17
เบอรโทรสาร  0-3838-705, 0-3838-7026
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ภาค 16   Email : Unit.cfirm16@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-7727-2207
เบอรโทรสาร  0-7727-2589
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : สุราษฎรธานี ชุมพร
ระนอง พังงา และภูเก็ต

ภาค 17   Email : Unit.cfirm17@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-7534-0705, 0-7534-6971
เบอรโทรสาร  0-7534-6972
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช
พัทลุง ตรัง กระบ่ี และสตูล ภาค 18   Email : Unit.cfirm18@gsb.or.th

เบอรโทรสำนักงาน  0-7431-1222
เบอรโทรสาร  - 
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : สงขลา ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส
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การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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B

อนาคตของครอบครัวจะเปนอยางไร
ถานิสัยการใชจายคุณเปนแบบน้ี

ËÒä´Œ 100 ãªŒ 50
25 à»š¹à§Ô¹ÍÍÁ
25 ¹Óä»Å§·Ø¹

ËÒä´Œ 100 ãªŒ 80
20 à»š¹à§Ô¹ÍÍÁ

ËÒä´Œ 100 ãªŒ 90
10 à»š¹à§Ô¹ÍÍÁ
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ãªŒÁÒ¡¡Ç‹Ò
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¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃÍÍÁ
ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÁÑè¹¤§¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ1

หนี้

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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ความสำคัญของการออม รากฐานที่มั่นคงของครอบครัว

7

BB

B

·ÓäÁµŒÍ§ÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹

ã¤ÃºŒÒ§·ÕèµŒÍ§ÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹

บทประพันธ : สุนทรภู

หากคุณเปนคนหนึ่งที่ตองการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีชีวิตที่มั่งคั่งจำเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจัก 
วางแผนการเงินใหเปน นั่นเพราะการวางแผนการเงินเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยใหเราสามารถ 
จัดการชีวิตอยางเปนระบบ ใหมีรายไดเพียงพอกับรายจายและมีเงินเหลือไวใชยามฉุกเฉิน มีเงิน 
ออมไวเก็บเกี่ยวดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรางอนาคตที่สดใสและมั่นคงนั่นเอง   

ไมวาจะวัยไหน หรือฐานะการเงินเปนอยางไร ทุกคนก็ควรวางแผนการเงินทั้งนั้น

วัยเด็ก เปนวัยที่ควรไดรับการบมเพาะนิสัยการใชจายเงิน
อยางสมเหตุสมผล ใหรูจักคาของเงิน รูจักเก็บออม รูจักวาง
แผนใชจายเพื่อใหนิสัยนี้ติดตัวไปในยามที่เติบโตเปนผูใหญ

วัยทำงาน เริ่มมีรายไดเปนของตัวเองและมีอิสระในการ
ใชจาย หากไมมีการวางแผนการเงินที่ดีแลว โอกาสที่เงินจะ
รั่วไหลมีมาก และสงผลใหโอกาสที่จะสรางเนื้อสรางตัว เชน 
ซื้อบาน ซื้อรถ ถอยหางออกไป

วัยสรางครอบครัว เปนวัยที่ตองรับผิดชอบทั้งตัวเอง
และครอบครัว จึงจำเปนที่จะตองวางแผนการเงินใหรัดกุม 
เพื่อจัดสรรรายไดใหเพียงพอตอรายจายในแตละเดือน

วัยเกษียณ คนวัยนี้สวนใหญรายรับจะนอยลง ในขณะที่
รายจายดานการดูแลสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
จึงจำเปนตองวางแผนการเงินเพื่อไมเปนภาระของลูกหลาน

ÁÕÊÅÖ§¾Ö§ºÃÃ¨ºãËŒ¤ÃººÒ· ÍÂ‹ÒãËŒ¢Ò´ÊÔè§¢Í§µŒÍ§»ÃÐÊ§¤�
ÁÕ¹ŒÍÂ ãªŒ¹ŒÍÂ ¤‹ÍÂºÃÃ¨§ ÍÂ‹Ò¨‹ÒÂÅ§ãËŒÁÒ¡¨ÐÂÒ¡¹Ò¹

ความสำาคัญของการออม รากฐานที่มั่นคงของครอบครัว
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จัดการชีวิตอยางเปนระบบ ใหมีรายไดเพียงพอกับรายจายและมีเงินเหลือไวใชยามฉุกเฉิน มีเงิน 
ออมไวเก็บเกี่ยวดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรางอนาคตที่สดใสและมั่นคงนั่นเอง   

ไมวาจะวัยไหน หรือฐานะการเงินเปนอยางไร ทุกคนก็ควรวางแผนการเงินทั้งนั้น

วัยเด็ก เปนวัยที่ควรไดรับการบมเพาะนิสัยการใชจายเงิน
อยางสมเหตุสมผล ใหรูจักคาของเงิน รูจักเก็บออม รูจักวาง
แผนใชจายเพื่อใหนิสัยนี้ติดตัวไปในยามที่เติบโตเปนผูใหญ

วัยทำงาน เริ่มมีรายไดเปนของตัวเองและมีอิสระในการ
ใชจาย หากไมมีการวางแผนการเงินที่ดีแลว โอกาสที่เงินจะ
รั่วไหลมีมาก และสงผลใหโอกาสที่จะสรางเนื้อสรางตัว เชน 
ซื้อบาน ซื้อรถ ถอยหางออกไป

วัยสรางครอบครัว เปนวัยที่ตองรับผิดชอบทั้งตัวเอง
และครอบครัว จึงจำเปนที่จะตองวางแผนการเงินใหรัดกุม 
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B B
B

ใครที่เคยคิดวาการบริหารการเงินของครอบครัวนั้นเปนเรื่องยาก เห็นทีตองคิดใหม เพราะจริง ๆ แลว 
ไมยากเลย เพียงคุณทำตามขั้นตอนงาย ๆ 5 ขั้นตอนนี้เทานั้น

»ÃÐàÁÔ¹°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ1
นำสินทรัพยทั้งหมดมาเปนตัวตั้งแลวหักลบดวยหนี้สินทั้งหมด สวนที่เหลือจะเปนสวนของคุณ หรือ
ที่เรียกวา ความมั่งคั่งสุทธิ ซึ่งเปนตัวที่สะทอนฐานะการเงินที่แทจริงของคุณ และเครื่องมือที่จะชวย
ใหคุณสามารถประเมินความมั่งคั่งสุทธิได คือ การทำบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน โดยมีวิธีการบันทึก ดังนี้

(1) บันทึกรายการสินทรัพย โดยแยกประเภท ดังนี้
 สินทรัพยสภาพคลอง คือ เงินสดและสินทรัพย ที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดงายเชน เงินฝากธนาคาร
 สินทรัพยเพื่อการลงทุน คือ สินทรัพยที ่ถือครอง เพื่อมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุน เชน 
สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบันทึกในราคาตลาด 
(ราคาซื้อขายในปจจุบัน)
 สินทรัพยสวนตัว คือ สินทรัพยที่มีไวเพื่อใชในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสะสม เชน ที่อยูอาศัย
รถยนต เครื่องประดับ พระเครื่อง โดยบันทึกในราคาตลาด (ราคาซื้อขายในปจจุบัน)
(2) รวมมูลคาสินทรัพยทั้งหมด
(3) บันทึกรายการหนี้สิน โดยแยกประเภท ดังนี้
 หนี้สินระยะสั้น คือ หนี้ที่ตองจายคืนภายในเวลาไมเกิน 1 ป ซึ่งสวนใหญเปนหนี้ที่เกิดจากการ
อุปโภคบริโภค เชน หนี้บัตรเครดิต หรือการซื้อสินคาเงินผอน
 หนี้สินระยะยาว คือ หนี้ที่มีเวลาผอนชำระนานกวา 1 ป เชน หนี้ที่เกิดจากการซื้อบาน 
และรถยนต
(4) รวมจำนวนหนี้สินทั้งหมด
(5) นำสินทรัพยทั้งหมด หักดวย หนี้สินทั้งหมด
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สินทรัพย

ความมั่งคั่งสุทธิ = 753,500รวมมูลคาสินทรัพยทั้งหมด   =    4,361,000

หนี้สิน

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊÀÒ¾¤Å‹Í§

1) เงินสด
2) บัญชีเงินฝากออมทรัพย
3) ตั๋วแลกเงิน

45,000
50,000
20,000

รวม 115,000

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1) หุนกู
2) พันธบัตรรัฐบาล
3) สลากออมสิน
4) กองทุนรวม
5) ประกันแบบสะสมทรัพย

25,000
50,000
10,000
30,000
20,000

รวม 135,000

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�Ê‹Ç¹µÑÇ

1) บาน
2) รถยนต
3) สรอยคอทองคำ
4) ของสะสมอื่นๆ

3,450,000
550,000
65,500
45,500

รวม 4,111,000

Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÐÂÐÊÑé¹

1) หนี้บัตรเครดิต
2) หนี้บัตรกดเงินสด
3) แชรที่ยังสงไมครบ

20,500
32,000
45,000

รวม 97,500

Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÐÂÐÂÒÇ

1) เงินกูยืมซ้ือบาน
2) เชาซื้อรถยนต
3) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา

3,060,000
410,000
40,000

รวม 3,510,000

ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย - หนี้สิน

สินทรัพย = 4,361,000

ตัวอยาง: บัญชีสินทรัพยเเละหนี้สิน

ลบ หนี้สิน = 3,607,500

(หนวย : บาท)

รวมจำนวนหนี้สินทั้งหมด = 3,607,500
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สินทรัพย

ความมั่งคั่งสุทธิ = 753,500รวมมูลคาสินทรัพยทั้งหมด   =    4,361,000

หนี้สิน

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊÀÒ¾¤Å‹Í§

1) เงินสด
2) บัญชีเงินฝากออมทรัพย
3) ตั๋วแลกเงิน

45,000
50,000
20,000

รวม 115,000

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1) หุนกู
2) พันธบัตรรัฐบาล
3) สลากออมสิน
4) กองทุนรวม
5) ประกันแบบสะสมทรัพย

25,000
50,000
10,000
30,000
20,000

รวม 135,000

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�Ê‹Ç¹µÑÇ

1) บาน
2) รถยนต
3) สรอยคอทองคำ
4) ของสะสมอื่นๆ

3,450,000
550,000
65,500
45,500

รวม 4,111,000

Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÐÂÐÊÑé¹

1) หนี้บัตรเครดิต
2) หนี้บัตรกดเงินสด
3) แชรที่ยังสงไมครบ

20,500
32,000
45,000

รวม 97,500

Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÐÂÐÂÒÇ

1) เงินกูยืมซ้ือบาน
2) เชาซื้อรถยนต
3) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา

3,060,000
410,000
40,000

รวม 3,510,000

ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย - หนี้สิน

สินทรัพย = 4,361,000

ตัวอยาง: บัญชีสินทรัพยเเละหนี้สิน

ลบ หนี้สิน = 3,607,500

(หนวย : บาท)

รวมจำนวนหนี้สินทั้งหมด = 3,607,500

B B

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



8

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

9

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



8

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

9

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



10

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

11

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



10

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

11

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



12

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

13

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



12

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

13

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



14

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

15

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



14

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

15

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



16

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

17

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



16

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

17

การออมและการบริหารเงินของครอบครัว



1820

 กอนคุณจะตัดสินใจเปนหนี้นั้น ตองคิดใหรอบคอบและทำความเขาใจประเภทสินเชื่อดอกเบี้ย และ 
เงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อที่จะไดใชชีวิต ใชเงิน และใชหนี้ของครอบครัวอยางสมดุล

1. Ë¹Õé´Õ
 คือ หนี้ที่ชวยสรางรายได สรางอนาคต

สรางอาชีพ หรือความมั่นคงระยะยาว
เชน หนี้เพื่อการศึกษา 

ซื้ออุปกรณประกอบอาชีพ
ซื้อบาน เปนตน

¤Ô´ÊÑ¡¹Ô´ ¡‹Í¹µÑ´ÊÔ¹ã¨à»š¹Ë¹Õé
ºางคนเปนหนี้เพราะความจำเปนในการดำรงชีวิต แตบางคนเปนหนี้เพราะสิ่งลอตาลอใจจากภายนอก 
ซึ่งหากแบงตามประโยชนที่ไดจากการเปนหนี้ เราอาจแบงหนี้เปน 2 ประเภท คือ

2. Ë¹Õé¾Ö§ÃÐÇÑ§
คือ หนี้ที่ใหความสุขสบายในวันนี้ 

แตมักไมทำใหมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
เพราะสวนใหญเปนของที่ใชแลวหมดไป 

ไมสรางรายไดกลับคืนมาใหเรา 
นำเงินมาใชหนี้ได

เชน หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ซื้อของ
หรือใชชีวิตที่เกินฐานะของตัวเอง

แตไมวาจะเปนหนี้ประเภทใดก็ตาม กอนตัดสินใจ 
เปนหนี้ ลองถามตัวเองกอนวา จำเปนไหม หรือ 
รอไดไหม หากคำตอบ คือ จำเปน ใหถามตัวเอง 
ตออีก 3 ขอวา
1. หาขอมูลและเปรียบเทียบคาใชจายอยางรอบคอบ 
 แลวหรือยัง เชน ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม
2. มั่นใจแคไหนวาจะผอนไหว
3. หากผอนไมไหว มีแผนสำรองหรือไม

3 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹Õé
¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขการออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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ÊÒÃ¾Ñ¹àÃ ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ¹àª×èÍ

¹อกจาก จะตองประเมินความจำเปนเรงดวน และความสามารถในการชำระหนี้แลว สิ่งสำคัญ อีกประการ
คือ ควรขอสินเชื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของการใชเงิน ซึ่งปจจุบันสินเชื่อมีหลายรูปแบบ การทำความ
เขาใจในรายละเอียดของสินเชื่อแตละประเภท จะชวยใหคุณมีขอมูลสำหรับการตัดสินใจ เปนหนี้ ไดอยาง
เหมาะสม และรอบคอบยิ่งขึ้น

 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย มีระยะเวลาผอนชำระยาวนานกวาสินเชื่อประเภทอื่น โดยระยะเวลาผอนชำระ
สูงสุดมักไมเกิน 30 ป

 เชาซื้อรถยนต ผูเชาซื้อตองผอนชำระเงินเปนงวด ๆ โดยสามารถนำรถยนตมาใชงานไดกอน แมยัง
ผอนชำระเงินไมครบ แตกรรมสิทธิ์จะยังไมเปนของผูเชาซื้อจนกวาจะชำระเงินครบ ซึ่งวงเงินในการ 
เชาซื้อรถยนต อาจแตกตางกันไปตามสภาพของรถ เชน

 • รถใหม วงเงินสินเชื่อ 75 - 80% ของราคารถยนต สวนอีก 20 - 25% ของราคารถยนต ผูซื้อ 
ตองวางเงินดาวน

 • รถใชแลว วงเงินจะขึ้นอยูกับสภาพรถ ระยะทาง อายุการใชงาน และภาวะเศรษฐกิจ

u ÃÙŒ¨Ñ¡»ÃÐàÀ·ÊÔ¹àª×èÍ

ÃÙŒäÇŒ ãª‹Ç‹Ò...
 อัตราดอกเบี้ย สวนใหญจะคิดแบบเงินตนคงที่ (Flat Rate)
 ระวังกับดักจายนอย ๆ (แตจายนาน ๆ) เพราะถาสามารถเพิ่มเงินผอนตอเดือนได จะชวย 
 ประหยัดดอกเบี้ยและปลดหนี้ไดเร็วขึ้น
 อยาลืมนึกถึงคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรถ เชน คาน้ำมัน คาซอมบำรุง คา พ.ร.บ. คาตอทะเบียน 
 คาเบี้ยประกัน คาที่จอดรถ ฯลฯ
 หากผิดนัดชำระหนี้และถูกยึดรถ ไมไดหมายความวา ภาระหนี้จะยุติลง เพราะหากนำรถไปขาย 
 ทอดตลาดและไดราคานอยกวาหนี้ที่คางชำระ ผูเชาซื้อจะตองชำระหนี้สวนตางเพิ่มเติมดวย
 หากกูซื้อรถกอนกูซื้อบาน สถาบันการเงินจะมองวาคุณมีความสามารถในการผอนชำระลดลง 
 ซึ่งอาจทำใหโอกาสที่จะไดรับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบานลดลงดวย
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 อัตราดอกเบี้ย สวนใหญจะคิดแบบเงินตนคงที่ (Flat Rate)
 ระวังกับดักจายนอย ๆ (แตจายนาน ๆ) เพราะถาสามารถเพิ่มเงินผอนตอเดือนได จะชวย 
 ประหยัดดอกเบี้ยและปลดหนี้ไดเร็วขึ้น
 อยาลืมนึกถึงคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรถ เชน คาน้ำมัน คาซอมบำรุง คา พ.ร.บ. คาตอทะเบียน 
 คาเบี้ยประกัน คาที่จอดรถ ฯลฯ
 หากผิดนัดชำระหนี้และถูกยึดรถ ไมไดหมายความวา ภาระหนี้จะยุติลง เพราะหากนำรถไปขาย 
 ทอดตลาดและไดราคานอยกวาหนี้ที่คางชำระ ผูเชาซื้อจะตองชำระหนี้สวนตางเพิ่มเติมดวย
 หากกูซื้อรถกอนกูซื้อบาน สถาบันการเงินจะมองวาคุณมีความสามารถในการผอนชำระลดลง 
 ซึ่งอาจทำใหโอกาสที่จะไดรับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบานลดลงดวย
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 บัตรเครดิต มีประโยชนหลายประการ เชน สามารถซื้อสินคาและบริการได โดยที่ยังไมตองจาย 
เงินทันทีหรือสามารถเบิกถอนเงินสดมาใชจายในยามฉุกเฉิน แตตองรูจักใชอยางมีวินัยและเหมาะกับ 
ความสามารถในการชำระหนี้ ไมเชนนั้นจะเปนการกอหนี้โดยไมจำเปน

¢ŒÍ¤ÇÃÃÙŒ
 o ผูสมัครบัตรเครดิตตองมีรายไดขั้นต่ำ 15,000 บาทตอเดือน หรือมีทรัพยสินอื่น เชน เงินฝาก 
ธนาคาร หรือลงทุนในกองทุนรวม ตามจำนวนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด โดยผูออกบัตร 
จะใหวงเงินไดไมเกิน 5 เทาของรายได
 o คาธรรมเนียมแรกเขาและรายป มีตั้งแตไมเก็บเลยจนถึงหลายพันบาท
 o แตละงวดอาจชำระเงินเต็มจำนวนหรือผอนชำระขั้นต่ำไมนอยกวา 10% ของยอดคงคางทั้งสิ้น 
โดยหากจายเงินคืนไมเต็มจำนวนที่เรียกเก็บ จะตองเสียดอกเบี้ย
 o ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียม รวมกันไมเกิน 20% ตอป และหากถอนเงินสด 
จะมีคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดไมเกิน 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน และภาษีมูลคาเพิ่มที่คิด 
จากยอดคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
 o กรณีผิดนัดชำระหนี้ ผูออกบัตรจะเก็บคาติดตามทวงถามหนี้ไดถามีการติดตามจริง
 o การคิดดอกเบี้ยและคาปรับ
  • กรณีซื้อสินคาและบริการแตชำระไมเต็มจำนวนโดยทั่วไปจะแบงเปน
   (1) คิดเต็มจำนวน ตั้งแตวันที่ผูออกบัตรสำรองจายเงินใหรานคาถึงวันกอนครบกำหนดชำระ
   (2) คิดตามยอดคงคาง (หักสวนที่ชำระแลวออก) ตั้งแตวันที่ชำระจนถึงวันสรุปยอดถัดไป
  • กรณีเบิกถอนเงินสดจะเริ่มคิดตั้งแตวันที่ถอนเงิน
 o การนำบัตรเครดิตไปใชในตางประเทศ จะมีคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
2 - 2.5% ของยอดใชจายและเบิกถอนเงินสด

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§
 o รักษาบัตรเสมือนเงินสด รีบเซ็นชื่อดานหลังบัตรทันทีเมื่อไดบัตร และเก็บรหัสไวเปนความลับ
 o อยามีบัตรเครดิตมากเกินไป เพราะการมีบัตรมากก็เทากับมีวงเงินมาก และมีโอกาสที่จะกอหนี้ 
  มาก หากยั้งใจไมอยู
 o ใหบัตรอยูในสายตาตอนจายเงิน เพื่อปองกันการถูกคัดลอกขอมูลในบัตร
 o ตรวจสอบจำนวนเงินกอนเซ็นชื่อ และเก็บเอกสารไวเพื่อใชตรวจสอบความถูกตอง
 o โทรอายัดทันทีที่รูวาบัตรหายหรือถูกขโมย
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 ประเภทของดอกเบี้ยเงินกู โดยทั่วไปแบงเปน 2 ประเภท
 o อัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไวเปนตัวเลขคงที่ในชวงเวลา 
ที่กำหนด เชน ดอกเบี้ย 5% ตอปตลอดอายุสัญญา หรือ 5% เปนเวลา 4 ป
 o อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (floating rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามตนทุนของ 
สถาบันการเงินแตละแหง
  MLR (Minimum Loan Rate) สำหรับลูกคาสินเชื่อรายใหญชั้นดี ใชกับเงินกูระยะยาวที่มี 
กำหนดระยะเวลาแนนอน เชน สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
  MOR (Minimum Overdraft Rate) สำหรับลูกคาสินเชื่อรายใหญชั้นดี ใชกับวงเงิน 
เบิกเกินบัญชี
  MRR (Minimum Retail Rate) สำหรับลูกคารายยอยชั้นดี เชน สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อ 
เพื่อที่อยูอาศัย

 วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู แบงเปน 2 วิธี 
 o แบบเงินตนคงที่ (Flat Rate) สวนมากใชสำหรับการเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต ซึ่งเงินที่ 
ผอนชำระจะเทากันทุกงวด (จำนวนเงินตนและดอกเบี้ยคงที่เทากันทุก ๆ  งวด)

u ÃÙŒ¨Ñ¡´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

ำชงอต่ีท ดวงะลตแนใะร

ำชงอต่ีท ดมหง้ัทะร

นตนิงเ  x
ปอตย้ีบเกอดารตัอ  x

ระยะเวลา (ป)

นตนิงเ  +
ำชงอต่ีทย้ีบเกอด  ดมหง้ัทะร

จำ นวนงวด
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o แบบลดตนลดดอก (Effective Rate) ใชคำนวณดอกเบี้ยในสินเชื่อเกือบทุกประเภท โดยคิดดอกเบี้ย
ทีละงวดจากยอดเงินตนคงเหลือที่ทยอยลดลงในแตละงวด

* จำนวนวันใน 1 ป ขึ้นอยูกับการกำหนดของสถาบันการเงิน (อาจเปน 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วัน) 
ซึ่งสถาบันการเงินจะตองใชจำนวนวันเดียวกันนี้สำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจาย (เชนเงินฝาก) และ 
ดอกเบี้ยรับ (เชน สินเชื่อ)

 แมวาอัตราดอกเบี้ยคงที่จะคิดงาย เขาใจงาย แตก็ตองจายดอกเบี้ยมากกวาการคิดแบบลดตนลดดอก
หากอัตราดอกเบี้ยเงินตนและระยะเวลาเทากัน เพราะจำนวนเงินที่ตองจายเปนดอกเบี้ยจะไมลดลง แมวา 
จะเหลือเงินตนนอยลงไปเรื่อย ๆ ก็ตาม
 การแปลงวิธีคิดแบบเงินตนคงที่เปนแบบลดตนลดดอก ทำไดคราวๆ โดยใช1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแบบเงินตนคงที่ เชน อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถยนตเปนแบบคงที่ 2% ตอป คิดเปนแบบลดตน 
ลดดอกได เทากับ 3.6% ตอปโดยประมาณ (2 x 1.8) หรือใช 2 คูณก็ไดหากจะคิดในใจไว ๆ
 ดังนั้น กอนขอสินเชื่อจึงตองถามใหแนใจวาคิดดอกเบี้ยแบบไหน อัตราดอกเบี้ยเทาไร หากคิดคนละวิธี 
ก็ตองทำใหเปนวิธีคิดเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบไดวาถูกแพงตางกันอยางไร
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การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

àµÃÕÂÁµÑÇ¢ÍÊÔ¹àª×èÍ

ผูกูตองเตรียมตัวอยางไร
 u เตรียมขอมูลใหแนน เปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เหมาะสมและได 
สินเชื ่อตรงกับความตองการเชน อัตราดอกเบี ้ย คาธรรมเนียม รวมไปถึงคุณภาพการใหบริการ 
ความสะดวกในการติดตอหรือการเดินทาง กอนตัดสินใจ

  เอกสารแสดงรายได    เชน สลิปเงินเดือน
หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากยอนหลัง
อยางนอย 6 เดือน การจดบันทึกรายรับ - รายจาย
ใบเสร็จการประกอบอาชีพ

  เอกสารแสดงตน   เชน บัตรประชาชน
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส

  หลักฐานอื่นๆ   เชน เอกสารแสดงหลักประกัน
เอกสารแสดงทางวิชาชีพ

เตรียมเอกสารใหพรอม โดยทั่วไปเอกสารในการขอสินเชื่อ ประกอบดวย

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล

o แบบลดตนลดดอก (Effective Rate) ใชคำนวณดอกเบี้ยในสินเชื่อเกือบทุกประเภท โดยคิดดอกเบี้ย
ทีละงวดจากยอดเงินตนคงเหลือที่ทยอยลดลงในแตละงวด

* จำนวนวันใน 1 ป ขึ้นอยูกับการกำหนดของสถาบันการเงิน (อาจเปน 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วัน) 
ซึ่งสถาบันการเงินจะตองใชจำนวนวันเดียวกันนี้สำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจาย (เชนเงินฝาก) และ 
ดอกเบี้ยรับ (เชน สินเชื่อ)

 แมวาอัตราดอกเบี้ยคงที่จะคิดงาย เขาใจงาย แตก็ตองจายดอกเบี้ยมากกวาการคิดแบบลดตนลดดอก
หากอัตราดอกเบี้ยเงินตนและระยะเวลาเทากัน เพราะจำนวนเงินที่ตองจายเปนดอกเบี้ยจะไมลดลง แมวา 
จะเหลือเงินตนนอยลงไปเรื่อย ๆ ก็ตาม
 การแปลงวิธีคิดแบบเงินตนคงที่เปนแบบลดตนลดดอก ทำไดคราวๆ โดยใช1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแบบเงินตนคงที่ เชน อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถยนตเปนแบบคงที่ 2% ตอป คิดเปนแบบลดตน 
ลดดอกได เทากับ 3.6% ตอปโดยประมาณ (2 x 1.8) หรือใช 2 คูณก็ไดหากจะคิดในใจไว ๆ
 ดังนั้น กอนขอสินเชื่อจึงตองถามใหแนใจวาคิดดอกเบี้ยแบบไหน อัตราดอกเบี้ยเทาไร หากคิดคนละวิธี 
ก็ตองทำใหเปนวิธีคิดเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบไดวาถูกแพงตางกันอยางไร
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ผูกูตองเตรียมตัวอยางไร
 u เตรียมขอมูลใหแนน เปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เหมาะสมและได 
สินเชื ่อตรงกับความตองการเชน อัตราดอกเบี ้ย คาธรรมเนียม รวมไปถึงคุณภาพการใหบริการ 
ความสะดวกในการติดตอหรือการเดินทาง กอนตัดสินใจ

  เอกสารแสดงรายได    เชน สลิปเงินเดือน
หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากยอนหลัง
อยางนอย 6 เดือน การจดบันทึกรายรับ - รายจาย
ใบเสร็จการประกอบอาชีพ

  เอกสารแสดงตน   เชน บัตรประชาชน
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส

  หลักฐานอื่นๆ   เชน เอกสารแสดงหลักประกัน
เอกสารแสดงทางวิชาชีพ

เตรียมเอกสารใหพรอม โดยทั่วไปเอกสารในการขอสินเชื่อ ประกอบดวย

การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล
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การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล

o แบบลดตนลดดอก (Effective Rate) ใชคำนวณดอกเบี้ยในสินเชื่อเกือบทุกประเภท โดยคิดดอกเบี้ย
ทีละงวดจากยอดเงินตนคงเหลือที่ทยอยลดลงในแตละงวด

* จำนวนวันใน 1 ป ขึ้นอยูกับการกำหนดของสถาบันการเงิน (อาจเปน 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วัน) 
ซึ่งสถาบันการเงินจะตองใชจำนวนวันเดียวกันนี้สำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจาย (เชนเงินฝาก) และ 
ดอกเบี้ยรับ (เชน สินเชื่อ)

 แมวาอัตราดอกเบี้ยคงที่จะคิดงาย เขาใจงาย แตก็ตองจายดอกเบี้ยมากกวาการคิดแบบลดตนลดดอก
หากอัตราดอกเบี้ยเงินตนและระยะเวลาเทากัน เพราะจำนวนเงินที่ตองจายเปนดอกเบี้ยจะไมลดลง แมวา 
จะเหลือเงินตนนอยลงไปเรื่อย ๆ ก็ตาม
 การแปลงวิธีคิดแบบเงินตนคงที่เปนแบบลดตนลดดอก ทำไดคราวๆ โดยใช1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแบบเงินตนคงที่ เชน อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถยนตเปนแบบคงที่ 2% ตอป คิดเปนแบบลดตน 
ลดดอกได เทากับ 3.6% ตอปโดยประมาณ (2 x 1.8) หรือใช 2 คูณก็ไดหากจะคิดในใจไว ๆ
 ดังนั้น กอนขอสินเชื่อจึงตองถามใหแนใจวาคิดดอกเบี้ยแบบไหน อัตราดอกเบี้ยเทาไร หากคิดคนละวิธี 
ก็ตองทำใหเปนวิธีคิดเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบไดวาถูกแพงตางกันอยางไร
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ผูกูตองเตรียมตัวอยางไร
 u เตรียมขอมูลใหแนน เปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เหมาะสมและได 
สินเชื ่อตรงกับความตองการเชน อัตราดอกเบี ้ย คาธรรมเนียม รวมไปถึงคุณภาพการใหบริการ 
ความสะดวกในการติดตอหรือการเดินทาง กอนตัดสินใจ

  เอกสารแสดงรายได    เชน สลิปเงินเดือน
หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากยอนหลัง
อยางนอย 6 เดือน การจดบันทึกรายรับ - รายจาย
ใบเสร็จการประกอบอาชีพ

  เอกสารแสดงตน   เชน บัตรประชาชน
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส

  หลักฐานอื่นๆ   เชน เอกสารแสดงหลักประกัน
เอกสารแสดงทางวิชาชีพ

เตรียมเอกสารใหพรอม โดยทั่วไปเอกสารในการขอสินเชื่อ ประกอบดวย

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล

o แบบลดตนลดดอก (Effective Rate) ใชคำนวณดอกเบี้ยในสินเชื่อเกือบทุกประเภท โดยคิดดอกเบี้ย
ทีละงวดจากยอดเงินตนคงเหลือที่ทยอยลดลงในแตละงวด

* จำนวนวันใน 1 ป ขึ้นอยูกับการกำหนดของสถาบันการเงิน (อาจเปน 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วัน) 
ซึ่งสถาบันการเงินจะตองใชจำนวนวันเดียวกันนี้สำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจาย (เชนเงินฝาก) และ 
ดอกเบี้ยรับ (เชน สินเชื่อ)

 แมวาอัตราดอกเบี้ยคงที่จะคิดงาย เขาใจงาย แตก็ตองจายดอกเบี้ยมากกวาการคิดแบบลดตนลดดอก
หากอัตราดอกเบี้ยเงินตนและระยะเวลาเทากัน เพราะจำนวนเงินที่ตองจายเปนดอกเบี้ยจะไมลดลง แมวา 
จะเหลือเงินตนนอยลงไปเรื่อย ๆ ก็ตาม
 การแปลงวิธีคิดแบบเงินตนคงที่เปนแบบลดตนลดดอก ทำไดคราวๆ โดยใช1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูแบบเงินตนคงที่ เชน อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถยนตเปนแบบคงที่ 2% ตอป คิดเปนแบบลดตน 
ลดดอกได เทากับ 3.6% ตอปโดยประมาณ (2 x 1.8) หรือใช 2 คูณก็ไดหากจะคิดในใจไว ๆ
 ดังนั้น กอนขอสินเชื่อจึงตองถามใหแนใจวาคิดดอกเบี้ยแบบไหน อัตราดอกเบี้ยเทาไร หากคิดคนละวิธี 
ก็ตองทำใหเปนวิธีคิดเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบไดวาถูกแพงตางกันอยางไร
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ผูกูตองเตรียมตัวอยางไร
 u เตรียมขอมูลใหแนน เปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เหมาะสมและได 
สินเชื ่อตรงกับความตองการเชน อัตราดอกเบี ้ย คาธรรมเนียม รวมไปถึงคุณภาพการใหบริการ 
ความสะดวกในการติดตอหรือการเดินทาง กอนตัดสินใจ

  เอกสารแสดงรายได    เชน สลิปเงินเดือน
หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากยอนหลัง
อยางนอย 6 เดือน การจดบันทึกรายรับ - รายจาย
ใบเสร็จการประกอบอาชีพ

  เอกสารแสดงตน   เชน บัตรประชาชน
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส

  หลักฐานอื่นๆ   เชน เอกสารแสดงหลักประกัน
เอกสารแสดงทางวิชาชีพ

เตรียมเอกสารใหพรอม โดยทั่วไปเอกสารในการขอสินเชื่อ ประกอบดวย

การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล
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หลักเกณฑในการอนุมัติสินเชื่อมีอะไรบาง

u นโยบายสินเชื่อของผูใหสินเชื่อ เชน ผูขอสินเชื่อตองไมมีประวัติการคางชำระในชวง 12 เดือน
ยอนหลัง หรืองดใหสินเชื่อแกลูกคาใหมในกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

u วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ เชน เพื่อซื้อที่อยูอาศัย เพื่อลงทุนทำธุรกิจ

u ความสามารถในการชำระหนี้ เชน แหลงที่มาของรายได โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ ภาระ
หนี้สินที่มีอยู

u หลักประกัน หากมีหลักประกันที่มีมูลคาสูง และแปลงเปนเงินสดไดงาย หรือมีผูค้ำประกันที่
นาเชื่อถือ ผูใหสินเชื่อก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใหสินเชื่อ

u ประวัติทางการเงิน เชน ประวัติที่มีอยูในเครดิตบูโร ที่แสดงใหเห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน เชน
จายเงินตรงเวลาทุกครั้ง มีภาระหนี้คงเหลือไมมาก โอกาสที่จะไดรับสินเชื่อก็มีมากขึ้น

วิธีเปลี่ยนประวัติทางการเงินในเครดิตบูโร

u ติดตอเจาหน ี ้ เพื่อชำระหนี้ที่คางใหหมดสิ้น หรือเจรจาตอรองเพื่อขอปรับโครงสรางหนี้

u เริ่มสรางประวัติสินเชื่อใหม ดวยการชำระหนี้ใหตรงเวลา

4 ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·Ó... ËÒ¡¡ÓÅÑ§¨Ðà»š¹¼ÙŒ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹
1. อานเงื่อนไขในการค้ำประกันใหละเอียด

2. ทำความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะผูค้ำประกัน
3. ตรวจสอบความถูกตองของวงเงินค้ำประกันที่ระบุในสัญญา

และประเภทของสินเชื่อที่ค้ำประกัน (ตองมีการระบุวงเงิน
ของเงินตนที่ค้ำประกันในสัญญาใหชัดเจน และหาม

ทำขอตกลงวาใหผูค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกัน
แบบไมจำกัดจำนวน)

4. หากสงสัยอะไรรีบถามกอนลงชื่อในสัญญา

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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สรางวินัยทางการเงิน... หลังไดรับสินเชื่อ
1. เราจะใชเงินตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ
2. เราจะตรวจสอบความถูกตองของรายการทุกครั้งที่ไดรับใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงิน หากพบวา
 ไมถูกตอง ควรรีบแจงเจาหนี้ทันที
3. เราจะจายเงินใหตรงเวลาและตามเงื่อนไข เพื่อจะไดไมถูกเก็บเบี้ยปรับ
4. เราจะรีบชำระหนี้เมื่อมีเงินกอน เพื่อลดภาระหนี้ ทั้งจากเงินตนและดอกเบี้ย
5. เราจะแจงเจาหนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู เพื่อปองกันปญหาที่ตามมา เชน ไมไดรับใบแจงหนี้ 
 ทำใหไมไดชำระเงินตามกำหนด

1. กอหนี้เมื่อจำเปน
2. ไมเนนตามกระแส รูจักหักหามใจตัวเอง
ไมวิ่งตามกระแสบริโภคจนเกินตัว
3. ภาระผอนชำระหนี้ทั้งหมดในแตละเดือน
ไมควรเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือน
4. อานสัญญารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ใหถี่ถวน
กอนตัดสินใจทำสัญญาสินเชื่อ
5. ใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงค
6. จายตรงตามเวลา และเงื่อนไข
7. หากเริ่มจายหนี้ไมไหว ควรรีบเจรจากับ
เจาหนี้กอนหนี้ทวม
8. หลีกเลี่ยงสินเชื่อนอกระบบ

เมื่อมีหนี้แลว ยอมมีหนาที่ที่ตามมา คือ การผอนชำระ ซึ่งเราตองมีวินัยทางการเงินอยางเครงครัด
เพื่อไมใหเกิดปญหาทางการเงินตามมาในภายหลัง และนำมาซึ่งความสุขในชีวิตของเราจริง ๆ
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หลักเกณฑในการอนุมัติสินเชื่อมีอะไรบาง

u นโยบายสินเชื่อของผูใหสินเชื่อ เชน ผูขอสินเชื่อตองไมมีประวัติการคางชำระในชวง 12 เดือน
ยอนหลัง หรืองดใหสินเชื่อแกลูกคาใหมในกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

u วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ เชน เพื่อซื้อที่อยูอาศัย เพื่อลงทุนทำธุรกิจ

u ความสามารถในการชำระหนี้ เชน แหลงที่มาของรายได โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ ภาระ
หนี้สินที่มีอยู

u หลักประกัน หากมีหลักประกันที่มีมูลคาสูง และแปลงเปนเงินสดไดงาย หรือมีผูค้ำประกันที่
นาเชื่อถือ ผูใหสินเชื่อก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใหสินเชื่อ

u ประวัติทางการเงิน เชน ประวัติที่มีอยูในเครดิตบูโร ที่แสดงใหเห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน เชน
จายเงินตรงเวลาทุกครั้ง มีภาระหนี้คงเหลือไมมาก โอกาสที่จะไดรับสินเชื่อก็มีมากขึ้น

วิธีเปลี่ยนประวัติทางการเงินในเครดิตบูโร

u ติดตอเจาหน ี ้ เพื่อชำระหนี้ที่คางใหหมดสิ้น หรือเจรจาตอรองเพื่อขอปรับโครงสรางหนี้

u เริ่มสรางประวัติสินเชื่อใหม ดวยการชำระหนี้ใหตรงเวลา

4 ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·Ó... ËÒ¡¡ÓÅÑ§¨Ðà»š¹¼ÙŒ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹
1. อานเงื่อนไขในการค้ำประกันใหละเอียด

2. ทำความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะผูค้ำประกัน
3. ตรวจสอบความถูกตองของวงเงินค้ำประกันที่ระบุในสัญญา

และประเภทของสินเชื่อที่ค้ำประกัน (ตองมีการระบุวงเงิน
ของเงินตนที่ค้ำประกันในสัญญาใหชัดเจน และหาม

ทำขอตกลงวาใหผูค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกัน
แบบไมจำกัดจำนวน)

4. หากสงสัยอะไรรีบถามกอนลงชื่อในสัญญา

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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สรางวินัยทางการเงิน... หลังไดรับสินเชื่อ
1. เราจะใชเงินตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ
2. เราจะตรวจสอบความถูกตองของรายการทุกครั้งที่ไดรับใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงิน หากพบวา
 ไมถูกตอง ควรรีบแจงเจาหนี้ทันที
3. เราจะจายเงินใหตรงเวลาและตามเงื่อนไข เพื่อจะไดไมถูกเก็บเบี้ยปรับ
4. เราจะรีบชำระหนี้เมื่อมีเงินกอน เพื่อลดภาระหนี้ ทั้งจากเงินตนและดอกเบี้ย
5. เราจะแจงเจาหนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู เพื่อปองกันปญหาที่ตามมา เชน ไมไดรับใบแจงหนี้ 
 ทำใหไมไดชำระเงินตามกำหนด

1. กอหนี้เมื่อจำเปน
2. ไมเนนตามกระแส รูจักหักหามใจตัวเอง
ไมวิ่งตามกระแสบริโภคจนเกินตัว
3. ภาระผอนชำระหนี้ทั้งหมดในแตละเดือน
ไมควรเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือน
4. อานสัญญารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ใหถี่ถวน
กอนตัดสินใจทำสัญญาสินเชื่อ
5. ใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงค
6. จายตรงตามเวลา และเงื่อนไข
7. หากเริ่มจายหนี้ไมไหว ควรรีบเจรจากับ
เจาหนี้กอนหนี้ทวม
8. หลีกเลี่ยงสินเชื่อนอกระบบ

เมื่อมีหนี้แลว ยอมมีหนาที่ที่ตามมา คือ การผอนชำระ ซึ่งเราตองมีวินัยทางการเงินอยางเครงครัด
เพื่อไมใหเกิดปญหาทางการเงินตามมาในภายหลัง และนำมาซึ่งความสุขในชีวิตของเราจริง ๆ
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หลักเกณฑในการอนุมัติสินเชื่อมีอะไรบาง

u นโยบายสินเชื่อของผูใหสินเชื่อ เชน ผูขอสินเชื่อตองไมมีประวัติการคางชำระในชวง 12 เดือน
ยอนหลัง หรืองดใหสินเชื่อแกลูกคาใหมในกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

u วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ เชน เพื่อซื้อที่อยูอาศัย เพื่อลงทุนทำธุรกิจ

u ความสามารถในการชำระหนี้ เชน แหลงที่มาของรายได โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ ภาระ
หนี้สินที่มีอยู

u หลักประกัน หากมีหลักประกันที่มีมูลคาสูง และแปลงเปนเงินสดไดงาย หรือมีผูค้ำประกันที่
นาเชื่อถือ ผูใหสินเชื่อก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใหสินเชื่อ

u ประวัติทางการเงิน เชน ประวัติที่มีอยูในเครดิตบูโร ที่แสดงใหเห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน เชน
จายเงินตรงเวลาทุกครั้ง มีภาระหนี้คงเหลือไมมาก โอกาสที่จะไดรับสินเชื่อก็มีมากขึ้น

วิธีเปลี่ยนประวัติทางการเงินในเครดิตบูโร

u ติดตอเจาหน ี ้ เพื่อชำระหนี้ที่คางใหหมดสิ้น หรือเจรจาตอรองเพื่อขอปรับโครงสรางหนี้

u เริ่มสรางประวัติสินเชื่อใหม ดวยการชำระหนี้ใหตรงเวลา

4 ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·Ó... ËÒ¡¡ÓÅÑ§¨Ðà»š¹¼ÙŒ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹
1. อานเงื่อนไขในการค้ำประกันใหละเอียด

2. ทำความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะผูค้ำประกัน
3. ตรวจสอบความถูกตองของวงเงินค้ำประกันที่ระบุในสัญญา

และประเภทของสินเชื่อที่ค้ำประกัน (ตองมีการระบุวงเงิน
ของเงินตนที่ค้ำประกันในสัญญาใหชัดเจน และหาม

ทำขอตกลงวาใหผูค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกัน
แบบไมจำกัดจำนวน)

4. หากสงสัยอะไรรีบถามกอนลงชื่อในสัญญา

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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สรางวินัยทางการเงิน... หลังไดรับสินเชื่อ
1. เราจะใชเงินตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ
2. เราจะตรวจสอบความถูกตองของรายการทุกครั้งที่ไดรับใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงิน หากพบวา
 ไมถูกตอง ควรรีบแจงเจาหนี้ทันที
3. เราจะจายเงินใหตรงเวลาและตามเงื่อนไข เพื่อจะไดไมถูกเก็บเบี้ยปรับ
4. เราจะรีบชำระหนี้เมื่อมีเงินกอน เพื่อลดภาระหนี้ ทั้งจากเงินตนและดอกเบี้ย
5. เราจะแจงเจาหนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู เพื่อปองกันปญหาที่ตามมา เชน ไมไดรับใบแจงหนี้ 
 ทำใหไมไดชำระเงินตามกำหนด

1. กอหนี้เมื่อจำเปน
2. ไมเนนตามกระแส รูจักหักหามใจตัวเอง
ไมวิ่งตามกระแสบริโภคจนเกินตัว
3. ภาระผอนชำระหนี้ทั้งหมดในแตละเดือน
ไมควรเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือน
4. อานสัญญารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ใหถี่ถวน
กอนตัดสินใจทำสัญญาสินเชื่อ
5. ใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงค
6. จายตรงตามเวลา และเงื่อนไข
7. หากเริ่มจายหนี้ไมไหว ควรรีบเจรจากับ
เจาหนี้กอนหนี้ทวม
8. หลีกเลี่ยงสินเชื่อนอกระบบ

เมื่อมีหนี้แลว ยอมมีหนาที่ที่ตามมา คือ การผอนชำระ ซึ่งเราตองมีวินัยทางการเงินอยางเครงครัด
เพื่อไมใหเกิดปญหาทางการเงินตามมาในภายหลัง และนำมาซึ่งความสุขในชีวิตของเราจริง ๆ
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Í´·¹
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หลักเกณฑในการอนุมัติสินเชื่อมีอะไรบาง

u นโยบายสินเชื่อของผูใหสินเชื่อ เชน ผูขอสินเชื่อตองไมมีประวัติการคางชำระในชวง 12 เดือน
ยอนหลัง หรืองดใหสินเชื่อแกลูกคาใหมในกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

u วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ เชน เพื่อซื้อที่อยูอาศัย เพื่อลงทุนทำธุรกิจ

u ความสามารถในการชำระหนี้ เชน แหลงที่มาของรายได โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ ภาระ
หนี้สินที่มีอยู

u หลักประกัน หากมีหลักประกันที่มีมูลคาสูง และแปลงเปนเงินสดไดงาย หรือมีผูค้ำประกันที่
นาเชื่อถือ ผูใหสินเชื่อก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใหสินเชื่อ

u ประวัติทางการเงิน เชน ประวัติที่มีอยูในเครดิตบูโร ที่แสดงใหเห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน เชน
จายเงินตรงเวลาทุกครั้ง มีภาระหนี้คงเหลือไมมาก โอกาสที่จะไดรับสินเชื่อก็มีมากขึ้น

วิธีเปลี่ยนประวัติทางการเงินในเครดิตบูโร

u ติดตอเจาหน ี ้ เพื่อชำระหนี้ที่คางใหหมดสิ้น หรือเจรจาตอรองเพื่อขอปรับโครงสรางหนี้

u เริ่มสรางประวัติสินเชื่อใหม ดวยการชำระหนี้ใหตรงเวลา

4 ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·Ó... ËÒ¡¡ÓÅÑ§¨Ðà»š¹¼ÙŒ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹
1. อานเงื่อนไขในการค้ำประกันใหละเอียด

2. ทำความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะผูค้ำประกัน
3. ตรวจสอบความถูกตองของวงเงินค้ำประกันที่ระบุในสัญญา

และประเภทของสินเชื่อที่ค้ำประกัน (ตองมีการระบุวงเงิน
ของเงินตนที่ค้ำประกันในสัญญาใหชัดเจน และหาม

ทำขอตกลงวาใหผูค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกัน
แบบไมจำกัดจำนวน)

4. หากสงสัยอะไรรีบถามกอนลงชื่อในสัญญา

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

ºÑÞÞÑµÔ 8 »ÃÐ¡ÒÃ à¾×èÍà»š¹Ë¹ÕéÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ

สรางวินัยทางการเงิน... หลังไดรับสินเชื่อ
1. เราจะใชเงินตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ
2. เราจะตรวจสอบความถูกตองของรายการทุกครั้งที่ไดรับใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงิน หากพบวา
 ไมถูกตอง ควรรีบแจงเจาหนี้ทันที
3. เราจะจายเงินใหตรงเวลาและตามเงื่อนไข เพื่อจะไดไมถูกเก็บเบี้ยปรับ
4. เราจะรีบชำระหนี้เมื่อมีเงินกอน เพื่อลดภาระหนี้ ทั้งจากเงินตนและดอกเบี้ย
5. เราจะแจงเจาหนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู เพื่อปองกันปญหาที่ตามมา เชน ไมไดรับใบแจงหนี้ 
 ทำใหไมไดชำระเงินตามกำหนด

1. กอหนี้เมื่อจำเปน
2. ไมเนนตามกระแส รูจักหักหามใจตัวเอง
ไมวิ่งตามกระแสบริโภคจนเกินตัว
3. ภาระผอนชำระหนี้ทั้งหมดในแตละเดือน
ไมควรเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือน
4. อานสัญญารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ใหถี่ถวน
กอนตัดสินใจทำสัญญาสินเชื่อ
5. ใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงค
6. จายตรงตามเวลา และเงื่อนไข
7. หากเริ่มจายหนี้ไมไหว ควรรีบเจรจากับ
เจาหนี้กอนหนี้ทวม
8. หลีกเลี่ยงสินเชื่อนอกระบบ

เมื่อมีหนี้แลว ยอมมีหนาที่ที่ตามมา คือ การผอนชำระ ซึ่งเราตองมีวินัยทางการเงินอยางเครงครัด
เพื่อไมใหเกิดปญหาทางการเงินตามมาในภายหลัง และนำมาซึ่งความสุขในชีวิตของเราจริง ๆ
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5 ขั้นตอน ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹Õé

2

1

3

4

5

ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
หยุดกอหนี้ ตั้งสติ ยอมรับปญหา แกปญหาดวยความมุงมั่น อดทน

»ÃÑº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
ดวยการวางแผนกอนใชจาย (รายได - หนี้ - เงินออม = คาใชจายตอเดือน)

ËÒÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃà»š¹Ë¹Õé
เพื่อใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด เชน ถาใชจายฟุมเฟอย แกดวยการจดบันทึกรายรับ -
รายจาย เพื่อใหมีวินัยและจัดลำดับความสำคัญในการใชจาย

ÊÓÃÇ¨ÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹
จดบันทึกภาระหนี้สินทั้งหมด และจัดลำดับความสำคัญ โดยเรียงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไป
ต่ำสุด แลวคำนวณวาภาระหนี้ตอเดือนเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือนหรือไม เพื่อจะไดจัดทำ
แผนการปลดหนี้ มีหนี้สินเทาไรใหจดออกมาใหหมด

ËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ»Å´Ë¹Õé
 จัดการตนเอง ดวยการสำรวจสินทรัพยของตนเอง เพื่อดูวามีสินทรัพยใดบางที่ไมจำเปน
และสามารถนำมาขายเพื่อชำระหนี้ ปรับลดรายจายที่ไมจำเปน หาหนทางเพิ่มรายได หรือ   
การรีไฟแนนซ 
 เจรจากับเจาหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือประนีประนอมหนี้ เชน ขยายระยะเวลาการ
ชำระหนี้ ลดจำนวนเงินผอนตองวดลง ลดคาปรับกรณีผิดนัดชำระ โอนหลักประกันชำระหนี้ 
หรือการแฮรคัต (Hair cut) ซึ่งหมายถึงการชำระหนี้เปนเงินกอน ตามที่เจาหนี้ยอมลดให และ 
ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนี้

30

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

ตัวอยาง กูเงิน 10,000 บาท ตองใชคืนวันละ 150 บาท เปนระยะเวลา 90 วัน

ภัยทางการเงินไมใชสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม มุกที่ใชหลอกก็มักจะเปนมุกเดิมๆหรืออาจปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 
ตามยุคสมัย โดยมีเปาหมาย คือ หลอกเอาเงินจากเหยื่อ มาลองดูกันวาในแตละภัย มิจฉาชีพมีวิธี 
หลอกลวงอยางไร

ÃŒÙ·Ñ¹... à§Ô¹¡ÙŒ¹Í¡ÃÐºº

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèµŒÍ§ÃÙŒ

 ใสตัวเลขนอย ๆ เพื่อจูงใจใหกู บอกตัวเลขดอกเบี้ยที่ดูนอยกวาดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
แทจริงแลวดอกเบี้ยแพงมหาโหด เพราะเขามักจะคิดดอกเบี้ยเปนตอวัน ตอเดือน หรือตอป แลวบอก 
จำนวนเงินที่จายเปนรายวันใหดูนอย

 สัญญาอำพราง โดยใหผูกูใชบัตรผอนสินคาหรือบัตรเครดิตซื้อสินคาที่มีมูลคาสูงเพื่อนำมาแลกกับเงิน
กูที่มูลคาต่ำกวา
 สัญญาขายฝาก โดยใหลูกหนี้นำบานหรือที่ดินไปทำสัญญาขายฝาก ซึ่งจะทำใหกรรมสิทธิ์ในบานหรือ
ที่ดินตกเปนของเจาหนี้ตั้งแตวันที่ทำสัญญา ลูกหนี้จะตองไถบานหรือที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนดหากชา
เพียงแควันเดียว บานหรือที่ดินนั้นก็จะตกเปนของเจาหนี้ทันที โดยที่เจาหนี้ไมตองมีหนังสือแจงหรือ ฟอง
ศาลเพื่อบังคับคดี

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ/ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè
¢Í§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹4

= +à§Ô¹¡ÙŒ
 10,000 ºÒ·

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í 3 à´×Í¹ à·‹Ò¡Ñº ÃŒÍÂÅÐ 35
[(3,500 Į 10,000) x 100]

ËÃ×Í
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í»‚ ÊÙ§¶Ö§ ÃŒÍÂÅÐ 140

[(35 Į 3 à´×Í¹) x 12 à´×Í¹]

à§Ô¹·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤×¹ 
13,500 ºÒ·

(150 ºÒ· x 90 ÇÑ¹)

´Í¡àºÕéÂ 
3,500 ºÒ·

(13,500-10,000)
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5 ขั้นตอน ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹Õé
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ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
หยุดกอหนี้ ตั้งสติ ยอมรับปญหา แกปญหาดวยความมุงมั่น อดทน

»ÃÑº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
ดวยการวางแผนกอนใชจาย (รายได - หนี้ - เงินออม = คาใชจายตอเดือน)

ËÒÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃà»š¹Ë¹Õé
เพื่อใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด เชน ถาใชจายฟุมเฟอย แกดวยการจดบันทึกรายรับ -
รายจาย เพื่อใหมีวินัยและจัดลำดับความสำคัญในการใชจาย

ÊÓÃÇ¨ÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹
จดบันทึกภาระหนี้สินทั้งหมด และจัดลำดับความสำคัญ โดยเรียงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไป
ต่ำสุด แลวคำนวณวาภาระหนี้ตอเดือนเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือนหรือไม เพื่อจะไดจัดทำ
แผนการปลดหนี้ มีหนี้สินเทาไรใหจดออกมาใหหมด

ËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ»Å´Ë¹Õé
 จัดการตนเอง ดวยการสำรวจสินทรัพยของตนเอง เพื่อดูวามีสินทรัพยใดบางที่ไมจำเปน
และสามารถนำมาขายเพื่อชำระหนี้ ปรับลดรายจายที่ไมจำเปน หาหนทางเพิ่มรายได หรือ   
การรีไฟแนนซ 
 เจรจากับเจาหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือประนีประนอมหนี้ เชน ขยายระยะเวลาการ
ชำระหนี้ ลดจำนวนเงินผอนตองวดลง ลดคาปรับกรณีผิดนัดชำระ โอนหลักประกันชำระหนี้ 
หรือการแฮรคัต (Hair cut) ซึ่งหมายถึงการชำระหนี้เปนเงินกอน ตามที่เจาหนี้ยอมลดให และ 
ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนี้
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ตัวอยาง กูเงิน 10,000 บาท ตองใชคืนวันละ 150 บาท เปนระยะเวลา 90 วัน

ภัยทางการเงินไมใชสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม มุกที่ใชหลอกก็มักจะเปนมุกเดิมๆหรืออาจปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 
ตามยุคสมัย โดยมีเปาหมาย คือ หลอกเอาเงินจากเหยื่อ มาลองดูกันวาในแตละภัย มิจฉาชีพมีวิธี 
หลอกลวงอยางไร

ÃŒÙ·Ñ¹... à§Ô¹¡ÙŒ¹Í¡ÃÐºº

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèµŒÍ§ÃÙŒ

 ใสตัวเลขนอย ๆ เพื่อจูงใจใหกู บอกตัวเลขดอกเบี้ยที่ดูนอยกวาดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
แทจริงแลวดอกเบี้ยแพงมหาโหด เพราะเขามักจะคิดดอกเบี้ยเปนตอวัน ตอเดือน หรือตอป แลวบอก 
จำนวนเงินที่จายเปนรายวันใหดูนอย

 สัญญาอำพราง โดยใหผูกูใชบัตรผอนสินคาหรือบัตรเครดิตซื้อสินคาที่มีมูลคาสูงเพื่อนำมาแลกกับเงิน
กูที่มูลคาต่ำกวา
 สัญญาขายฝาก โดยใหลูกหนี้นำบานหรือที่ดินไปทำสัญญาขายฝาก ซึ่งจะทำใหกรรมสิทธิ์ในบานหรือ
ที่ดินตกเปนของเจาหนี้ตั้งแตวันที่ทำสัญญา ลูกหนี้จะตองไถบานหรือที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนดหากชา
เพียงแควันเดียว บานหรือที่ดินนั้นก็จะตกเปนของเจาหนี้ทันที โดยที่เจาหนี้ไมตองมีหนังสือแจงหรือ ฟอง
ศาลเพื่อบังคับคดี

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ/ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè
¢Í§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹4

= +à§Ô¹¡ÙŒ
 10,000 ºÒ·

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í 3 à´×Í¹ à·‹Ò¡Ñº ÃŒÍÂÅÐ 35
[(3,500 Į 10,000) x 100]

ËÃ×Í
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í»‚ ÊÙ§¶Ö§ ÃŒÍÂÅÐ 140

[(35 Į 3 à´×Í¹) x 12 à´×Í¹]

à§Ô¹·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤×¹ 
13,500 ºÒ·

(150 ºÒ· x 90 ÇÑ¹)

´Í¡àºÕéÂ 
3,500 ºÒ·

(13,500-10,000)

ภัยทางการเงินที่ควรรู้/สิทธิและหน้าที่ ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
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การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล

5 ขั้นตอน ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹Õé

2

1

3

4

5

ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
หยุดกอหนี้ ตั้งสติ ยอมรับปญหา แกปญหาดวยความมุงมั่น อดทน

»ÃÑº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
ดวยการวางแผนกอนใชจาย (รายได - หนี้ - เงินออม = คาใชจายตอเดือน)

ËÒÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃà»š¹Ë¹Õé
เพื่อใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด เชน ถาใชจายฟุมเฟอย แกดวยการจดบันทึกรายรับ -
รายจาย เพื่อใหมีวินัยและจัดลำดับความสำคัญในการใชจาย

ÊÓÃÇ¨ÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹
จดบันทึกภาระหนี้สินทั้งหมด และจัดลำดับความสำคัญ โดยเรียงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไป
ต่ำสุด แลวคำนวณวาภาระหนี้ตอเดือนเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือนหรือไม เพื่อจะไดจัดทำ
แผนการปลดหนี้ มีหนี้สินเทาไรใหจดออกมาใหหมด

ËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ»Å´Ë¹Õé
 จัดการตนเอง ดวยการสำรวจสินทรัพยของตนเอง เพื่อดูวามีสินทรัพยใดบางที่ไมจำเปน
และสามารถนำมาขายเพื่อชำระหนี้ ปรับลดรายจายที่ไมจำเปน หาหนทางเพิ่มรายได หรือ   
การรีไฟแนนซ 
 เจรจากับเจาหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือประนีประนอมหนี้ เชน ขยายระยะเวลาการ
ชำระหนี้ ลดจำนวนเงินผอนตองวดลง ลดคาปรับกรณีผิดนัดชำระ โอนหลักประกันชำระหนี้ 
หรือการแฮรคัต (Hair cut) ซึ่งหมายถึงการชำระหนี้เปนเงินกอน ตามที่เจาหนี้ยอมลดให และ 
ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนี้

30

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

ตัวอยาง กูเงิน 10,000 บาท ตองใชคืนวันละ 150 บาท เปนระยะเวลา 90 วัน

ภัยทางการเงินไมใชสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม มุกที่ใชหลอกก็มักจะเปนมุกเดิมๆหรืออาจปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 
ตามยุคสมัย โดยมีเปาหมาย คือ หลอกเอาเงินจากเหยื่อ มาลองดูกันวาในแตละภัย มิจฉาชีพมีวิธี 
หลอกลวงอยางไร

ÃŒÙ·Ñ¹... à§Ô¹¡ÙŒ¹Í¡ÃÐºº

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèµŒÍ§ÃÙŒ

 ใสตัวเลขนอย ๆ เพื่อจูงใจใหกู บอกตัวเลขดอกเบี้ยที่ดูนอยกวาดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
แทจริงแลวดอกเบี้ยแพงมหาโหด เพราะเขามักจะคิดดอกเบี้ยเปนตอวัน ตอเดือน หรือตอป แลวบอก 
จำนวนเงินที่จายเปนรายวันใหดูนอย

 สัญญาอำพราง โดยใหผูกูใชบัตรผอนสินคาหรือบัตรเครดิตซื้อสินคาที่มีมูลคาสูงเพื่อนำมาแลกกับเงิน
กูที่มูลคาต่ำกวา
 สัญญาขายฝาก โดยใหลูกหนี้นำบานหรือที่ดินไปทำสัญญาขายฝาก ซึ่งจะทำใหกรรมสิทธิ์ในบานหรือ
ที่ดินตกเปนของเจาหนี้ตั้งแตวันที่ทำสัญญา ลูกหนี้จะตองไถบานหรือที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนดหากชา
เพียงแควันเดียว บานหรือที่ดินนั้นก็จะตกเปนของเจาหนี้ทันที โดยที่เจาหนี้ไมตองมีหนังสือแจงหรือ ฟอง
ศาลเพื่อบังคับคดี

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ/ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè
¢Í§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹4

= +à§Ô¹¡ÙŒ
 10,000 ºÒ·

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í 3 à´×Í¹ à·‹Ò¡Ñº ÃŒÍÂÅÐ 35
[(3,500 Į 10,000) x 100]

ËÃ×Í
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í»‚ ÊÙ§¶Ö§ ÃŒÍÂÅÐ 140

[(35 Į 3 à´×Í¹) x 12 à´×Í¹]

à§Ô¹·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤×¹ 
13,500 ºÒ·

(150 ºÒ· x 90 ÇÑ¹)

´Í¡àºÕéÂ 
3,500 ºÒ·

(13,500-10,000)

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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การบริหารจัดการหนี้ ของครอบครัวอยางสมดุล

5 ขั้นตอน ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹Õé

2

1

3

4

5

ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
หยุดกอหนี้ ตั้งสติ ยอมรับปญหา แกปญหาดวยความมุงมั่น อดทน

»ÃÑº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
ดวยการวางแผนกอนใชจาย (รายได - หนี้ - เงินออม = คาใชจายตอเดือน)

ËÒÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃà»š¹Ë¹Õé
เพื่อใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด เชน ถาใชจายฟุมเฟอย แกดวยการจดบันทึกรายรับ -
รายจาย เพื่อใหมีวินัยและจัดลำดับความสำคัญในการใชจาย

ÊÓÃÇ¨ÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹
จดบันทึกภาระหนี้สินทั้งหมด และจัดลำดับความสำคัญ โดยเรียงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไป
ต่ำสุด แลวคำนวณวาภาระหนี้ตอเดือนเกิน 1 ใน 3 ของรายไดตอเดือนหรือไม เพื่อจะไดจัดทำ
แผนการปลดหนี้ มีหนี้สินเทาไรใหจดออกมาใหหมด

ËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ»Å´Ë¹Õé
 จัดการตนเอง ดวยการสำรวจสินทรัพยของตนเอง เพื่อดูวามีสินทรัพยใดบางที่ไมจำเปน
และสามารถนำมาขายเพื่อชำระหนี้ ปรับลดรายจายที่ไมจำเปน หาหนทางเพิ่มรายได หรือ   
การรีไฟแนนซ 
 เจรจากับเจาหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือประนีประนอมหนี้ เชน ขยายระยะเวลาการ
ชำระหนี้ ลดจำนวนเงินผอนตองวดลง ลดคาปรับกรณีผิดนัดชำระ โอนหลักประกันชำระหนี้ 
หรือการแฮรคัต (Hair cut) ซึ่งหมายถึงการชำระหนี้เปนเงินกอน ตามที่เจาหนี้ยอมลดให และ 
ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนี้
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การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

ตัวอยาง กูเงิน 10,000 บาท ตองใชคืนวันละ 150 บาท เปนระยะเวลา 90 วัน

ภัยทางการเงินไมใชสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม มุกที่ใชหลอกก็มักจะเปนมุกเดิมๆหรืออาจปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 
ตามยุคสมัย โดยมีเปาหมาย คือ หลอกเอาเงินจากเหยื่อ มาลองดูกันวาในแตละภัย มิจฉาชีพมีวิธี 
หลอกลวงอยางไร

ÃŒÙ·Ñ¹... à§Ô¹¡ÙŒ¹Í¡ÃÐºº

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèµŒÍ§ÃÙŒ

 ใสตัวเลขนอย ๆ เพื่อจูงใจใหกู บอกตัวเลขดอกเบี้ยที่ดูนอยกวาดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
แทจริงแลวดอกเบี้ยแพงมหาโหด เพราะเขามักจะคิดดอกเบี้ยเปนตอวัน ตอเดือน หรือตอป แลวบอก 
จำนวนเงินที่จายเปนรายวันใหดูนอย

 สัญญาอำพราง โดยใหผูกูใชบัตรผอนสินคาหรือบัตรเครดิตซื้อสินคาที่มีมูลคาสูงเพื่อนำมาแลกกับเงิน
กูที่มูลคาต่ำกวา
 สัญญาขายฝาก โดยใหลูกหนี้นำบานหรือที่ดินไปทำสัญญาขายฝาก ซึ่งจะทำใหกรรมสิทธิ์ในบานหรือ
ที่ดินตกเปนของเจาหนี้ตั้งแตวันที่ทำสัญญา ลูกหนี้จะตองไถบานหรือที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนดหากชา
เพียงแควันเดียว บานหรือที่ดินนั้นก็จะตกเปนของเจาหนี้ทันที โดยที่เจาหนี้ไมตองมีหนังสือแจงหรือ ฟอง
ศาลเพื่อบังคับคดี

ÀÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ/ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè
¢Í§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹4

= +à§Ô¹¡ÙŒ
 10,000 ºÒ·

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í 3 à´×Í¹ à·‹Ò¡Ñº ÃŒÍÂÅÐ 35
[(3,500 Į 10,000) x 100]

ËÃ×Í
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ µ‹Í»‚ ÊÙ§¶Ö§ ÃŒÍÂÅÐ 140

[(35 Į 3 à´×Í¹) x 12 à´×Í¹]

à§Ô¹·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤×¹ 
13,500 ºÒ·

(150 ºÒ· x 90 ÇÑ¹)

´Í¡àºÕéÂ 
3,500 ºÒ·

(13,500-10,000)

ภัยทางการเงินที่ควรรู้/สิทธิและหน้าที่ ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
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ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน

¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
 

¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
   

áªÃ�ÅÙ¡â«‹... µŒÍ§ÃÐÇÑ§

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ

 ในคราบธุรกิจขายตรง มักแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงที่เนนหาสมาชิก แตไมสนใจ
ขายสินคา โดยนำเงินของสมาชิกรายใหมมาจายเปนคาตอบแทนใหกับสมาชิกเกา เมื่อ 
สมาชิกใหมเริ่มหายาก ก็จะจายผลตอบแทนไมได ธุรกิจก็จะพังทลายไปในที่สุด
 หลอกลงทุน จะชักชวนใหเหยื่อลงทุนในธุรกิจ เมื่อไดเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม 
ก็จะนำไปจายเปนผลตอบแทนใหนักลงทุนรายเกา ถาหานักลงทุนใหมไมได การจายผลตอบแทน
ก็จะจบลง
 หลอกขายสินคาผานอินเทอรเน็ต แฝงตัวเปนพอคาแมคา ประกาศขายสินคาใหมลาสุดที่ไมมีขายใน
เมืองไทย หรือขายสินคายอดฮิตในราคาถูก เมื ่อเริ ่มสั ่งซื ้อครั ้งแรก ๆ จำนวนนอย ๆ ก็จะสงสินคาให  
จนคนซื้อตายใจไปชักชวนเพื่อน ๆ  มารวมสั่งซื ้อเปนจำนวนมาก สุดทายพอคาแมคาก็จะเชิดเงินหนีไป

u หยุดใชเงินเกินตัว และเรียนรูที่จะบันทึกรายรับ - รายจายประจำวัน

u คิดใหดีกอนเปนหนี้นอกระบบ ทบทวนดูวา จำเปนจริง ๆ หรือไม สามารถชำระหนี้ทั้งหมด 
ไดหรือไม และหากจำเปนตองกูจริง ๆ ควรเลือกกูเงินในระบบ

u ใสใจในรายละเอียดของสัญญาเงินกู และอยาเซ็นชื่อในกระดาษเปลา หรือเอกสารที่ยังไมได 
กรอกขอความ หรือวงเงินกูไมตรงกับความเปนจริง

u ติดตามขาวสารกลโกงอยางตอเนื่อง

u ไมเขารวมกิจกรรมกับกลุมธุรกิจที่ไมแนใจ เพราะอาจถูกหวานลอมใหรวมลงทุนในธุรกิจแชร 
ลูกโซ และอยาไวใจหรือเกรงใจจนไมกลาปฏิเสธ เมื่อมีคนชวนทำธุรกิจที่มีลักษณะคลายแชรลูกโซ

u ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินคาใหดีกอนการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่ใหผลตอบแทน 
สูงมาก

 หากกูเงินหนี้นอกระบบมาแลว ใหรีบหาเงินมาจายคืนหนี้ โดยอาจหาแหลงเงินกูในระบบ
ซึ่งคิดดอกเบี้ยถูกกวาแลวนำมาปลดหนี้นอกระบบ แตหากกูเงินในระบบไมได
อาจตองยอมขายทรัพยสินบางสวนเพื่อนำเงินมาจายหนี้ และถามีปญหาเกี่ยวกับ
การกูเงินนอกระบบ สามารถขอคำปรึกษาไดที่
 o ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน กระทรวงการคลัง โทร. 1359
 o ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม
โทร. 0-2575-3344
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แกงคอลเซ็นเตอรจะทำงานเปนขบวนการดวยการโทรศัพทหาเหยื่อแอบอางเปนหนวยงานราชการที่นาเชื่อถือ 
แลวใชจุดออน เชน ความโลภ ความกลัว และความไมรูของเหยื่อมาเปนเครื่องมือในการหลอกลวง

 บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเปนหนี้บัตรเครดิต  อางวา  เปนเจาหนาที่สถาบันการเงิน หรือองคกร 
ที่ทำหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินแจงเหยื่อวา บัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือคางชำระหนี้บัตรเครดิต 
หรือถูกขโมยขอมูล โดยจะบอกใหเหยื่อไปยกเลิกรายการดังกลาวที่เครื่องเอทีเอ็มตามคำบอก แตแทจริง 
แลวคือการโอนเงินใหแกมิจฉาชีพ
 
 พัวพันการคายาเสพติดหรือฟอกเงิน อางวา เปนเจาหนาที่ตำรวจ แลวแจงวามีเงินโอนมาจากกลุม
คายาเสพติดมายังบัญชีของเหยื่อ  ใหเหยื่อโอนกลับ  มิฉะนั้น  จะถูกอายัดทุกบัญชี  หรืออางวาเหยื่อเปน 
หนี้บัตรเครดิต แตพอรูวาเหยื่อมีเงินเยอะ ก็จะหลอกใหเหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ

 เงินคืนภาษี อางวา เปนเจาหนาที่กรมสรรพากร แจงเหยื่อวาไดรับการลดภาษีเงินได และวันนี้เปนวัน
สุดทายที่จะทำเรื่องคืนเงิน จึงใหเหยื่อไปทำรายการเพื่อขอรับเงินคืนผานตูเอทีเอ็มตามคำสั่งทันที แต 
แทจริง แลวเปนการโอนเงินไปใหมิจฉาชีพ

 หมายศาลสงไมถึง/ขอมูลสวนตัวหาย อางวา เปนเจาหนาที่ศาลอาญา แจงวามีหมายศาลถึงเหยื่อ 
แตสงไปแลวไมมีคนรับ จึงขอเลขที่บัตรประชาชนหรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ  เพื่อตรวจสอบ หรือเปน 
เจาหนาที่สถาบันการเงิน แจงเหยื่อวาขอมูลสวนตัวของเหยื่อหาย จึงขอใหเหยื่อใหขอมูลสวนตัวเเก 
สถาบันการเงินอีกครั้ง เเลวนำขอมูลดังกลาวไปใชทำธุรกรรมการเงินในนามของเหยื่อ
 
 โชคดีรับรางวัลใหญ อางวา เปนตัวแทนบริษัทเปดใหมมีการจับสลากหรือมอบรางวัลที่มีมูลคาสูง 
ใหแกลูกคาผูโชคดีซึ่งคือ เหยื่อ แตเหยื่อตองจายภาษีกอนจึงจะสงรางวัลไปให

 โอนเงินผิด อางวา เปนเจาทุกขไดโอนเงินผิดเขาบัญชีเงินฝากของเหยื่อ ขอใหเหยื่อโอนเงินคืนให
แตแทจริงแลว เงินที่โอนเขาบัญชีของเหยื่อนั้น เปนเงินที่มิจฉาชีพขอสินเชื่อในนามของเหยื่อ (เพราะ 
เหยื่อถูกขโมยเอกสารสวนตัว)

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน

¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
 

¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
   

áªÃ�ÅÙ¡â«‹... µŒÍ§ÃÐÇÑ§

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ

 ในคราบธุรกิจขายตรง มักแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงที่เนนหาสมาชิก แตไมสนใจ
ขายสินคา โดยนำเงินของสมาชิกรายใหมมาจายเปนคาตอบแทนใหกับสมาชิกเกา เมื่อ 
สมาชิกใหมเริ่มหายาก ก็จะจายผลตอบแทนไมได ธุรกิจก็จะพังทลายไปในที่สุด
 หลอกลงทุน จะชักชวนใหเหยื่อลงทุนในธุรกิจ เมื่อไดเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม 
ก็จะนำไปจายเปนผลตอบแทนใหนักลงทุนรายเกา ถาหานักลงทุนใหมไมได การจายผลตอบแทน
ก็จะจบลง
 หลอกขายสินคาผานอินเทอรเน็ต แฝงตัวเปนพอคาแมคา ประกาศขายสินคาใหมลาสุดที่ไมมีขายใน
เมืองไทย หรือขายสินคายอดฮิตในราคาถูก เมื ่อเริ ่มสั ่งซื ้อครั ้งแรก ๆ จำนวนนอย ๆ ก็จะสงสินคาให  
จนคนซื้อตายใจไปชักชวนเพื่อน ๆ  มารวมสั่งซื ้อเปนจำนวนมาก สุดทายพอคาแมคาก็จะเชิดเงินหนีไป

u หยุดใชเงินเกินตัว และเรียนรูที่จะบันทึกรายรับ - รายจายประจำวัน

u คิดใหดีกอนเปนหนี้นอกระบบ ทบทวนดูวา จำเปนจริง ๆ หรือไม สามารถชำระหนี้ทั้งหมด 
ไดหรือไม และหากจำเปนตองกูจริง ๆ ควรเลือกกูเงินในระบบ

u ใสใจในรายละเอียดของสัญญาเงินกู และอยาเซ็นชื่อในกระดาษเปลา หรือเอกสารที่ยังไมได 
กรอกขอความ หรือวงเงินกูไมตรงกับความเปนจริง

u ติดตามขาวสารกลโกงอยางตอเนื่อง

u ไมเขารวมกิจกรรมกับกลุมธุรกิจที่ไมแนใจ เพราะอาจถูกหวานลอมใหรวมลงทุนในธุรกิจแชร 
ลูกโซ และอยาไวใจหรือเกรงใจจนไมกลาปฏิเสธ เมื่อมีคนชวนทำธุรกิจที่มีลักษณะคลายแชรลูกโซ

u ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินคาใหดีกอนการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่ใหผลตอบแทน 
สูงมาก

 หากกูเงินหนี้นอกระบบมาแลว ใหรีบหาเงินมาจายคืนหนี้ โดยอาจหาแหลงเงินกูในระบบ
ซึ่งคิดดอกเบี้ยถูกกวาแลวนำมาปลดหนี้นอกระบบ แตหากกูเงินในระบบไมได
อาจตองยอมขายทรัพยสินบางสวนเพื่อนำเงินมาจายหนี้ และถามีปญหาเกี่ยวกับ
การกูเงินนอกระบบ สามารถขอคำปรึกษาไดที่
 o ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน กระทรวงการคลัง โทร. 1359
 o ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม
โทร. 0-2575-3344
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แกงคอลเซ็นเตอรจะทำงานเปนขบวนการดวยการโทรศัพทหาเหยื่อแอบอางเปนหนวยงานราชการที่นาเชื่อถือ 
แลวใชจุดออน เชน ความโลภ ความกลัว และความไมรูของเหยื่อมาเปนเครื่องมือในการหลอกลวง

 บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเปนหนี้บัตรเครดิต  อางวา  เปนเจาหนาที่สถาบันการเงิน หรือองคกร 
ที่ทำหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินแจงเหยื่อวา บัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือคางชำระหนี้บัตรเครดิต 
หรือถูกขโมยขอมูล โดยจะบอกใหเหยื่อไปยกเลิกรายการดังกลาวที่เครื่องเอทีเอ็มตามคำบอก แตแทจริง 
แลวคือการโอนเงินใหแกมิจฉาชีพ
 
 พัวพันการคายาเสพติดหรือฟอกเงิน อางวา เปนเจาหนาที่ตำรวจ แลวแจงวามีเงินโอนมาจากกลุม
คายาเสพติดมายังบัญชีของเหยื่อ  ใหเหยื่อโอนกลับ  มิฉะนั้น  จะถูกอายัดทุกบัญชี  หรืออางวาเหยื่อเปน 
หนี้บัตรเครดิต แตพอรูวาเหยื่อมีเงินเยอะ ก็จะหลอกใหเหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ

 เงินคืนภาษี อางวา เปนเจาหนาที่กรมสรรพากร แจงเหยื่อวาไดรับการลดภาษีเงินได และวันนี้เปนวัน
สุดทายที่จะทำเรื่องคืนเงิน จึงใหเหยื่อไปทำรายการเพื่อขอรับเงินคืนผานตูเอทีเอ็มตามคำสั่งทันที แต 
แทจริง แลวเปนการโอนเงินไปใหมิจฉาชีพ

 หมายศาลสงไมถึง/ขอมูลสวนตัวหาย อางวา เปนเจาหนาที่ศาลอาญา แจงวามีหมายศาลถึงเหยื่อ 
แตสงไปแลวไมมีคนรับ จึงขอเลขที่บัตรประชาชนหรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ  เพื่อตรวจสอบ หรือเปน 
เจาหนาที่สถาบันการเงิน แจงเหยื่อวาขอมูลสวนตัวของเหยื่อหาย จึงขอใหเหยื่อใหขอมูลสวนตัวเเก 
สถาบันการเงินอีกครั้ง เเลวนำขอมูลดังกลาวไปใชทำธุรกรรมการเงินในนามของเหยื่อ
 
 โชคดีรับรางวัลใหญ อางวา เปนตัวแทนบริษัทเปดใหมมีการจับสลากหรือมอบรางวัลที่มีมูลคาสูง 
ใหแกลูกคาผูโชคดีซึ่งคือ เหยื่อ แตเหยื่อตองจายภาษีกอนจึงจะสงรางวัลไปให

 โอนเงินผิด อางวา เปนเจาทุกขไดโอนเงินผิดเขาบัญชีเงินฝากของเหยื่อ ขอใหเหยื่อโอนเงินคืนให
แตแทจริงแลว เงินที่โอนเขาบัญชีของเหยื่อนั้น เปนเงินที่มิจฉาชีพขอสินเชื่อในนามของเหยื่อ (เพราะ 
เหยื่อถูกขโมยเอกสารสวนตัว)

ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน
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¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
 

¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
   

áªÃ�ÅÙ¡â«‹... µŒÍ§ÃÐÇÑ§

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ

 ในคราบธุรกิจขายตรง มักแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงที่เนนหาสมาชิก แตไมสนใจ
ขายสินคา โดยนำเงินของสมาชิกรายใหมมาจายเปนคาตอบแทนใหกับสมาชิกเกา เมื่อ 
สมาชิกใหมเริ่มหายาก ก็จะจายผลตอบแทนไมได ธุรกิจก็จะพังทลายไปในที่สุด
 หลอกลงทุน จะชักชวนใหเหยื่อลงทุนในธุรกิจ เมื่อไดเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม 
ก็จะนำไปจายเปนผลตอบแทนใหนักลงทุนรายเกา ถาหานักลงทุนใหมไมได การจายผลตอบแทน
ก็จะจบลง
 หลอกขายสินคาผานอินเทอรเน็ต แฝงตัวเปนพอคาแมคา ประกาศขายสินคาใหมลาสุดที่ไมมีขายใน
เมืองไทย หรือขายสินคายอดฮิตในราคาถูก เมื ่อเริ ่มสั ่งซื ้อครั ้งแรก ๆ จำนวนนอย ๆ ก็จะสงสินคาให  
จนคนซื้อตายใจไปชักชวนเพื่อน ๆ  มารวมสั่งซื ้อเปนจำนวนมาก สุดทายพอคาแมคาก็จะเชิดเงินหนีไป

u หยุดใชเงินเกินตัว และเรียนรูที่จะบันทึกรายรับ - รายจายประจำวัน

u คิดใหดีกอนเปนหนี้นอกระบบ ทบทวนดูวา จำเปนจริง ๆ หรือไม สามารถชำระหนี้ทั้งหมด 
ไดหรือไม และหากจำเปนตองกูจริง ๆ ควรเลือกกูเงินในระบบ

u ใสใจในรายละเอียดของสัญญาเงินกู และอยาเซ็นชื่อในกระดาษเปลา หรือเอกสารที่ยังไมได 
กรอกขอความ หรือวงเงินกูไมตรงกับความเปนจริง

u ติดตามขาวสารกลโกงอยางตอเนื่อง

u ไมเขารวมกิจกรรมกับกลุมธุรกิจที่ไมแนใจ เพราะอาจถูกหวานลอมใหรวมลงทุนในธุรกิจแชร 
ลูกโซ และอยาไวใจหรือเกรงใจจนไมกลาปฏิเสธ เมื่อมีคนชวนทำธุรกิจที่มีลักษณะคลายแชรลูกโซ

u ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินคาใหดีกอนการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่ใหผลตอบแทน 
สูงมาก

 หากกูเงินหนี้นอกระบบมาแลว ใหรีบหาเงินมาจายคืนหนี้ โดยอาจหาแหลงเงินกูในระบบ
ซึ่งคิดดอกเบี้ยถูกกวาแลวนำมาปลดหนี้นอกระบบ แตหากกูเงินในระบบไมได
อาจตองยอมขายทรัพยสินบางสวนเพื่อนำเงินมาจายหนี้ และถามีปญหาเกี่ยวกับ
การกูเงินนอกระบบ สามารถขอคำปรึกษาไดที่
 o ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน กระทรวงการคลัง โทร. 1359
 o ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม
โทร. 0-2575-3344
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แกงคอลเซ็นเตอรจะทำงานเปนขบวนการดวยการโทรศัพทหาเหยื่อแอบอางเปนหนวยงานราชการที่นาเชื่อถือ 
แลวใชจุดออน เชน ความโลภ ความกลัว และความไมรูของเหยื่อมาเปนเครื่องมือในการหลอกลวง

 บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเปนหนี้บัตรเครดิต  อางวา  เปนเจาหนาที่สถาบันการเงิน หรือองคกร 
ที่ทำหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินแจงเหยื่อวา บัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือคางชำระหนี้บัตรเครดิต 
หรือถูกขโมยขอมูล โดยจะบอกใหเหยื่อไปยกเลิกรายการดังกลาวที่เครื่องเอทีเอ็มตามคำบอก แตแทจริง 
แลวคือการโอนเงินใหแกมิจฉาชีพ
 
 พัวพันการคายาเสพติดหรือฟอกเงิน อางวา เปนเจาหนาที่ตำรวจ แลวแจงวามีเงินโอนมาจากกลุม
คายาเสพติดมายังบัญชีของเหยื่อ  ใหเหยื่อโอนกลับ  มิฉะนั้น  จะถูกอายัดทุกบัญชี  หรืออางวาเหยื่อเปน 
หนี้บัตรเครดิต แตพอรูวาเหยื่อมีเงินเยอะ ก็จะหลอกใหเหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ

 เงินคืนภาษี อางวา เปนเจาหนาที่กรมสรรพากร แจงเหยื่อวาไดรับการลดภาษีเงินได และวันนี้เปนวัน
สุดทายที่จะทำเรื่องคืนเงิน จึงใหเหยื่อไปทำรายการเพื่อขอรับเงินคืนผานตูเอทีเอ็มตามคำสั่งทันที แต 
แทจริง แลวเปนการโอนเงินไปใหมิจฉาชีพ

 หมายศาลสงไมถึง/ขอมูลสวนตัวหาย อางวา เปนเจาหนาที่ศาลอาญา แจงวามีหมายศาลถึงเหยื่อ 
แตสงไปแลวไมมีคนรับ จึงขอเลขที่บัตรประชาชนหรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ  เพื่อตรวจสอบ หรือเปน 
เจาหนาที่สถาบันการเงิน แจงเหยื่อวาขอมูลสวนตัวของเหยื่อหาย จึงขอใหเหยื่อใหขอมูลสวนตัวเเก 
สถาบันการเงินอีกครั้ง เเลวนำขอมูลดังกลาวไปใชทำธุรกรรมการเงินในนามของเหยื่อ
 
 โชคดีรับรางวัลใหญ อางวา เปนตัวแทนบริษัทเปดใหมมีการจับสลากหรือมอบรางวัลที่มีมูลคาสูง 
ใหแกลูกคาผูโชคดีซึ่งคือ เหยื่อ แตเหยื่อตองจายภาษีกอนจึงจะสงรางวัลไปให

 โอนเงินผิด อางวา เปนเจาทุกขไดโอนเงินผิดเขาบัญชีเงินฝากของเหยื่อ ขอใหเหยื่อโอนเงินคืนให
แตแทจริงแลว เงินที่โอนเขาบัญชีของเหยื่อนั้น เปนเงินที่มิจฉาชีพขอสินเชื่อในนามของเหยื่อ (เพราะ 
เหยื่อถูกขโมยเอกสารสวนตัว)

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

2931
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¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
 

¢ŒÍá¹Ð¹Ó...
   

áªÃ�ÅÙ¡â«‹... µŒÍ§ÃÐÇÑ§

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ

 ในคราบธุรกิจขายตรง มักแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงที่เนนหาสมาชิก แตไมสนใจ
ขายสินคา โดยนำเงินของสมาชิกรายใหมมาจายเปนคาตอบแทนใหกับสมาชิกเกา เมื่อ 
สมาชิกใหมเริ่มหายาก ก็จะจายผลตอบแทนไมได ธุรกิจก็จะพังทลายไปในที่สุด
 หลอกลงทุน จะชักชวนใหเหยื่อลงทุนในธุรกิจ เมื่อไดเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม 
ก็จะนำไปจายเปนผลตอบแทนใหนักลงทุนรายเกา ถาหานักลงทุนใหมไมได การจายผลตอบแทน
ก็จะจบลง
 หลอกขายสินคาผานอินเทอรเน็ต แฝงตัวเปนพอคาแมคา ประกาศขายสินคาใหมลาสุดที่ไมมีขายใน
เมืองไทย หรือขายสินคายอดฮิตในราคาถูก เมื ่อเริ ่มสั ่งซื ้อครั ้งแรก ๆ จำนวนนอย ๆ ก็จะสงสินคาให  
จนคนซื้อตายใจไปชักชวนเพื่อน ๆ  มารวมสั่งซื ้อเปนจำนวนมาก สุดทายพอคาแมคาก็จะเชิดเงินหนีไป

u หยุดใชเงินเกินตัว และเรียนรูที่จะบันทึกรายรับ - รายจายประจำวัน

u คิดใหดีกอนเปนหนี้นอกระบบ ทบทวนดูวา จำเปนจริง ๆ หรือไม สามารถชำระหนี้ทั้งหมด 
ไดหรือไม และหากจำเปนตองกูจริง ๆ ควรเลือกกูเงินในระบบ

u ใสใจในรายละเอียดของสัญญาเงินกู และอยาเซ็นชื่อในกระดาษเปลา หรือเอกสารที่ยังไมได 
กรอกขอความ หรือวงเงินกูไมตรงกับความเปนจริง

u ติดตามขาวสารกลโกงอยางตอเนื่อง

u ไมเขารวมกิจกรรมกับกลุมธุรกิจที่ไมแนใจ เพราะอาจถูกหวานลอมใหรวมลงทุนในธุรกิจแชร 
ลูกโซ และอยาไวใจหรือเกรงใจจนไมกลาปฏิเสธ เมื่อมีคนชวนทำธุรกิจที่มีลักษณะคลายแชรลูกโซ

u ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินคาใหดีกอนการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่ใหผลตอบแทน 
สูงมาก

 หากกูเงินหนี้นอกระบบมาแลว ใหรีบหาเงินมาจายคืนหนี้ โดยอาจหาแหลงเงินกูในระบบ
ซึ่งคิดดอกเบี้ยถูกกวาแลวนำมาปลดหนี้นอกระบบ แตหากกูเงินในระบบไมได
อาจตองยอมขายทรัพยสินบางสวนเพื่อนำเงินมาจายหนี้ และถามีปญหาเกี่ยวกับ
การกูเงินนอกระบบ สามารถขอคำปรึกษาไดที่
 o ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน กระทรวงการคลัง โทร. 1359
 o ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม
โทร. 0-2575-3344
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แกงคอลเซ็นเตอรจะทำงานเปนขบวนการดวยการโทรศัพทหาเหยื่อแอบอางเปนหนวยงานราชการที่นาเชื่อถือ 
แลวใชจุดออน เชน ความโลภ ความกลัว และความไมรูของเหยื่อมาเปนเครื่องมือในการหลอกลวง

 บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเปนหนี้บัตรเครดิต  อางวา  เปนเจาหนาที่สถาบันการเงิน หรือองคกร 
ที่ทำหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินแจงเหยื่อวา บัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือคางชำระหนี้บัตรเครดิต 
หรือถูกขโมยขอมูล โดยจะบอกใหเหยื่อไปยกเลิกรายการดังกลาวที่เครื่องเอทีเอ็มตามคำบอก แตแทจริง 
แลวคือการโอนเงินใหแกมิจฉาชีพ
 
 พัวพันการคายาเสพติดหรือฟอกเงิน อางวา เปนเจาหนาที่ตำรวจ แลวแจงวามีเงินโอนมาจากกลุม
คายาเสพติดมายังบัญชีของเหยื่อ  ใหเหยื่อโอนกลับ  มิฉะนั้น  จะถูกอายัดทุกบัญชี  หรืออางวาเหยื่อเปน 
หนี้บัตรเครดิต แตพอรูวาเหยื่อมีเงินเยอะ ก็จะหลอกใหเหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ

 เงินคืนภาษี อางวา เปนเจาหนาที่กรมสรรพากร แจงเหยื่อวาไดรับการลดภาษีเงินได และวันนี้เปนวัน
สุดทายที่จะทำเรื่องคืนเงิน จึงใหเหยื่อไปทำรายการเพื่อขอรับเงินคืนผานตูเอทีเอ็มตามคำสั่งทันที แต 
แทจริง แลวเปนการโอนเงินไปใหมิจฉาชีพ

 หมายศาลสงไมถึง/ขอมูลสวนตัวหาย อางวา เปนเจาหนาที่ศาลอาญา แจงวามีหมายศาลถึงเหยื่อ 
แตสงไปแลวไมมีคนรับ จึงขอเลขที่บัตรประชาชนหรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ  เพื่อตรวจสอบ หรือเปน 
เจาหนาที่สถาบันการเงิน แจงเหยื่อวาขอมูลสวนตัวของเหยื่อหาย จึงขอใหเหยื่อใหขอมูลสวนตัวเเก 
สถาบันการเงินอีกครั้ง เเลวนำขอมูลดังกลาวไปใชทำธุรกรรมการเงินในนามของเหยื่อ
 
 โชคดีรับรางวัลใหญ อางวา เปนตัวแทนบริษัทเปดใหมมีการจับสลากหรือมอบรางวัลที่มีมูลคาสูง 
ใหแกลูกคาผูโชคดีซึ่งคือ เหยื่อ แตเหยื่อตองจายภาษีกอนจึงจะสงรางวัลไปให

 โอนเงินผิด อางวา เปนเจาทุกขไดโอนเงินผิดเขาบัญชีเงินฝากของเหยื่อ ขอใหเหยื่อโอนเงินคืนให
แตแทจริงแลว เงินที่โอนเขาบัญชีของเหยื่อนั้น เปนเงินที่มิจฉาชีพขอสินเชื่อในนามของเหยื่อ (เพราะ 
เหยื่อถูกขโมยเอกสารสวนตัว)

ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน
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      ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงินนั้น ๆ
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลประกอบการขอระงับการโอน
และถอนเงิน ทั้งนี้ แตละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติที่
แตกตางกัน  ควรติดตอสอบถามขั้นตอนจากสถาบัน
การเงินโดยตรง
     แจงเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) โทร. 1202

 ¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  ตรวจสอบขอเท็จจริงจากสถาบันการเงินที่ถูกอางถึงหรือใชบริการ โดยติดตอ
   ฝายบริการลูกคา (call center) หรือติดตอที่สาขาธนาคาร
  ไมทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติตามคำบอกของ
   ผูติดตอมา ถึงแมจะอางวาเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ
  ไมโอนเงินคืนเองเมื่อมีคนโอนเงินผิดเขาบัญชี แตควรสอบถามกับสถาบันการเงิน
   ถึงที่มาของเงินดังกลาว หากเปนเงินที่โอนผิดจริง จะตองใหสถาบันการเงินเปน
   ผูดำเนินการโอนเงินคืนเทานั้น

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ

ÀÑÂÍÍ¹äÅ¹� ã¡ÅŒµÑÇ

u

u

u

u

 โปรแกรมรายในคอมพิวเตอร มิจฉาชีพอาจแฝงโปรแกรมราย (Malware) ในลิงคดาวนโหลด หรือ
โปรแกรมตางๆ และใชขอความเชิญชวนหลอกใหคลิกลิงค เชน คลิกที่นี่เพื่อรับรางวัล หรือเชิญชวนให   
คลิกดูรูปภาพ เพื่อติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมรายจะทำหนาที่ขโมยขอมูลหรือ 
บันทึกขอมูลการใชงานของเหยื่อเชน รหัสผูใชงาน (UserName) รหัสผาน (Password) หรืออาจเขา 
ควบคุมการใชงานรวมไปถึงปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมการเงิน ใหเสมือนเปนคำสั่งการจากเจาของบัญชี 
เมื ่อปลอมแปลงคำสั่งโอนเงินแลว โปรแกรมรายจะสรางหนาตางปลอมหรือหนาจอ Pop - Up เพื่อ 
หลอกถามรหัสผานชั่วคราว หรืออาจใชโปรแกรมบันทึกการกดรหัสผานชั่วคราว แลวนำมาใชยืนยันการ 
โอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเหยื่อ
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      ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงินนั้น ๆ
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลประกอบการขอระงับการโอน
และถอนเงิน ทั้งนี้ แตละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติที่
แตกตางกัน  ควรติดตอสอบถามขั้นตอนจากสถาบัน
การเงินโดยตรง
     แจงเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) โทร. 1202

 ¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  ตรวจสอบขอเท็จจริงจากสถาบันการเงินที่ถูกอางถึงหรือใชบริการ โดยติดตอ
   ฝายบริการลูกคา (call center) หรือติดตอที่สาขาธนาคาร
  ไมทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติตามคำบอกของ
   ผูติดตอมา ถึงแมจะอางวาเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ
  ไมโอนเงินคืนเองเมื่อมีคนโอนเงินผิดเขาบัญชี แตควรสอบถามกับสถาบันการเงิน
   ถึงที่มาของเงินดังกลาว หากเปนเงินที่โอนผิดจริง จะตองใหสถาบันการเงินเปน
   ผูดำเนินการโอนเงินคืนเทานั้น

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ
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 โปรแกรมรายในคอมพิวเตอร มิจฉาชีพอาจแฝงโปรแกรมราย (Malware) ในลิงคดาวนโหลด หรือ
โปรแกรมตางๆ และใชขอความเชิญชวนหลอกใหคลิกลิงค เชน คลิกที่นี่เพื่อรับรางวัล หรือเชิญชวนให   
คลิกดูรูปภาพ เพื่อติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมรายจะทำหนาที่ขโมยขอมูลหรือ 
บันทึกขอมูลการใชงานของเหยื่อเชน รหัสผูใชงาน (UserName) รหัสผาน (Password) หรืออาจเขา 
ควบคุมการใชงานรวมไปถึงปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมการเงิน ใหเสมือนเปนคำสั่งการจากเจาของบัญชี 
เมื ่อปลอมแปลงคำสั่งโอนเงินแลว โปรแกรมรายจะสรางหนาตางปลอมหรือหนาจอ Pop - Up เพื่อ 
หลอกถามรหัสผานชั่วคราว หรืออาจใชโปรแกรมบันทึกการกดรหัสผานชั่วคราว แลวนำมาใชยืนยันการ 
โอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเหยื่อ
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การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

 แอปพลิเคชันรายในสมารทโฟน มิจฉาชีพอาจสงลิงคผาน SMS หรืออีเมลใหเหย่ือติดต้ังแอปพลิเคชันราย
ในสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต แอปพลิเคชันนี้จะทำหนาที่เหมือนโปรแกรมรายในคอมพิวเตอร คือ ขโมย 
ขอมูล หรือบันทึกขอมูลการใชงาน หรือเขาควบคุมการใชงานธนาคารออนไลนของเหยื่อ
 
 ปลอมแปลงอีเมลหลอกเหยื่อใหขอมูลในเว็บไซตปลอม มิจฉาชีพอาจสงอีเมลแอบอางใหเหยื่อตกใจ
เชน อางวาอายัดบัญชี หรืออางวาอยูระหวางการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร และ 
หลอกใหกรอกขอมูลในเว็บไซตปลอมที่มีลักษณะคลายหรือเกือบจะเหมือนเว็บไซตจริง จากนั้นมิจฉาชีพ 
จะนำขอมูลดังกลาวเขาใชธนาคารออนไลนแทนเหยื่อ

 แอบอางเปนบุคคลตางๆ เชน นักธุรกิจตองการสั่งสินคาจำนวนมาก ผูใจบุญอยากบริจาคเงิน หรือ
แมกระทั่งชายโสดที่ตองการรักแท โดยหลอกเหยื่อวาจะโอนเงิน หรือสงของมาใหเหยื่อ ตอมาแอบอาง 
เปนเจาหนาที่องคกรตางๆ แจงกับเหยื่อวาเงิน หรือสิ่งของที่สงมานั้นไมสามารถสงถึงมือเหยื่อไดในตอนนี้ 
เพราะติดเงื่อนไขตางๆ จากนั้นจะขอใหเหยื่อจายคาธรรมเนียมเพื่อยกเลิกการระงับการโอนเงิน หรือ 
การสงของ

 แอบอางเปนคนรูจัก เริ่มจากแอบอางเปนผูใหบริการอีเมลหลอกขอรหัสผูใชงาน และรหัสผาน เพื่อ 
เขาระบบบัญชีอีเมลของเหยื่อ หลังจากนั้นสวมรอยสงอีเมลไปตามรายชื่อเพื่อนๆ ในบัญชีอีเมลของเหยื่อ 
เพื่อหลอกขอยืมเงิน
 
 เงินกูออนไลน โดยโฆษณาผานเว็บไซตตาง  ๆ หรือสงอีเมลหาเหยื่อวาใหบริการเงินกูนอกระบบ 
ดอกเบี้ยต่ำ หากเหยื่อติดตอกลับไป จะอางวาสงสัญญามาใหเซ็น โดยจะตองชำระคาทำสัญญา คาเอกสาร 
คามัดจำ หรือดอกเบี้ยภายในกำหนด เชน ภายในวันนี้เวลา 18.00 น. เพื่อเรงการตัดสินใจ แตเมื่อ 
โอนเงินไปแลว กลายเปนวาไมสามารถติดตอผูใหกูไดอีกเลย

 หลอกขายของออนไลน โดยมักประกาศขายสินคาดีราคาถูกผานเว็บไซตตางๆ หลอกใหเหยื่อโอนเงิน 
คาสินคาหรือคามัดจำให แตเมื่อถึงเวลาสงของ เหยื่อกลับไมสามารถติดตอคนขายได บางรายก็จาง 
หรือหลอกคนอื่นเปดบัญชีรับเงินโอนเพื่อหลีกหนีการถูกเจาหนาที่ตำรวจจับกุม

 ขอเลขที่บัญชีเงินฝากเปนที่พักเงิน โดยอางวาตนเปนบริษัทตางประเทศที่สงสินคามาขายใน 
ประเทศไทย จึงขอใชบัญชีเงินฝากของเหยื่อรับคาสินคาจากลูกคาในประเทศไทย หากเหยื่อตกลง 
จะไดคาจางจากเงินที่โอนเขามา ซึ่งสุดทายเหยื่อจะกลายเปนผูตองสงสัยเพราะเงินที่โอนเขามาในบัญชี 
เงินฝากเปนเงินผิดกฎหมายไมใชคาสินคา
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      ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงินนั้น ๆ
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลประกอบการขอระงับการโอน
และถอนเงิน ทั้งนี้ แตละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติที่
แตกตางกัน  ควรติดตอสอบถามขั้นตอนจากสถาบัน
การเงินโดยตรง
     แจงเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) โทร. 1202

 ¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  ตรวจสอบขอเท็จจริงจากสถาบันการเงินที่ถูกอางถึงหรือใชบริการ โดยติดตอ
   ฝายบริการลูกคา (call center) หรือติดตอที่สาขาธนาคาร
  ไมทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติตามคำบอกของ
   ผูติดตอมา ถึงแมจะอางวาเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ
  ไมโอนเงินคืนเองเมื่อมีคนโอนเงินผิดเขาบัญชี แตควรสอบถามกับสถาบันการเงิน
   ถึงที่มาของเงินดังกลาว หากเปนเงินที่โอนผิดจริง จะตองใหสถาบันการเงินเปน
   ผูดำเนินการโอนเงินคืนเทานั้น

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ
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 โปรแกรมรายในคอมพิวเตอร มิจฉาชีพอาจแฝงโปรแกรมราย (Malware) ในลิงคดาวนโหลด หรือ
โปรแกรมตางๆ และใชขอความเชิญชวนหลอกใหคลิกลิงค เชน คลิกที่นี่เพื่อรับรางวัล หรือเชิญชวนให   
คลิกดูรูปภาพ เพื่อติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมรายจะทำหนาที่ขโมยขอมูลหรือ 
บันทึกขอมูลการใชงานของเหยื่อเชน รหัสผูใชงาน (UserName) รหัสผาน (Password) หรืออาจเขา 
ควบคุมการใชงานรวมไปถึงปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมการเงิน ใหเสมือนเปนคำสั่งการจากเจาของบัญชี 
เมื ่อปลอมแปลงคำสั่งโอนเงินแลว โปรแกรมรายจะสรางหนาตางปลอมหรือหนาจอ Pop - Up เพื่อ 
หลอกถามรหัสผานชั่วคราว หรืออาจใชโปรแกรมบันทึกการกดรหัสผานชั่วคราว แลวนำมาใชยืนยันการ 
โอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเหยื่อ
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      ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงินนั้น ๆ
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลประกอบการขอระงับการโอน
และถอนเงิน ทั้งนี้ แตละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติที่
แตกตางกัน  ควรติดตอสอบถามขั้นตอนจากสถาบัน
การเงินโดยตรง
     แจงเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) โทร. 1202

 ¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  ตรวจสอบขอเท็จจริงจากสถาบันการเงินที่ถูกอางถึงหรือใชบริการ โดยติดตอ
   ฝายบริการลูกคา (call center) หรือติดตอที่สาขาธนาคาร
  ไมทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติตามคำบอกของ
   ผูติดตอมา ถึงแมจะอางวาเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ
  ไมโอนเงินคืนเองเมื่อมีคนโอนเงินผิดเขาบัญชี แตควรสอบถามกับสถาบันการเงิน
   ถึงที่มาของเงินดังกลาว หากเปนเงินที่โอนผิดจริง จะตองใหสถาบันการเงินเปน
   ผูดำเนินการโอนเงินคืนเทานั้น
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 โปรแกรมรายในคอมพิวเตอร มิจฉาชีพอาจแฝงโปรแกรมราย (Malware) ในลิงคดาวนโหลด หรือ
โปรแกรมตางๆ และใชขอความเชิญชวนหลอกใหคลิกลิงค เชน คลิกที่นี่เพื่อรับรางวัล หรือเชิญชวนให   
คลิกดูรูปภาพ เพื่อติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมรายจะทำหนาที่ขโมยขอมูลหรือ 
บันทึกขอมูลการใชงานของเหยื่อเชน รหัสผูใชงาน (UserName) รหัสผาน (Password) หรืออาจเขา 
ควบคุมการใชงานรวมไปถึงปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมการเงิน ใหเสมือนเปนคำสั่งการจากเจาของบัญชี 
เมื ่อปลอมแปลงคำสั่งโอนเงินแลว โปรแกรมรายจะสรางหนาตางปลอมหรือหนาจอ Pop - Up เพื่อ 
หลอกถามรหัสผานชั่วคราว หรืออาจใชโปรแกรมบันทึกการกดรหัสผานชั่วคราว แลวนำมาใชยืนยันการ 
โอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเหยื่อ
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การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

 แอปพลิเคชันรายในสมารทโฟน มิจฉาชีพอาจสงลิงคผาน SMS หรืออีเมลใหเหย่ือติดต้ังแอปพลิเคชันราย
ในสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต แอปพลิเคชันนี้จะทำหนาที่เหมือนโปรแกรมรายในคอมพิวเตอร คือ ขโมย 
ขอมูล หรือบันทึกขอมูลการใชงาน หรือเขาควบคุมการใชงานธนาคารออนไลนของเหยื่อ
 
 ปลอมแปลงอีเมลหลอกเหยื่อใหขอมูลในเว็บไซตปลอม มิจฉาชีพอาจสงอีเมลแอบอางใหเหยื่อตกใจ
เชน อางวาอายัดบัญชี หรืออางวาอยูระหวางการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร และ 
หลอกใหกรอกขอมูลในเว็บไซตปลอมที่มีลักษณะคลายหรือเกือบจะเหมือนเว็บไซตจริง จากนั้นมิจฉาชีพ 
จะนำขอมูลดังกลาวเขาใชธนาคารออนไลนแทนเหยื่อ

 แอบอางเปนบุคคลตางๆ เชน นักธุรกิจตองการสั่งสินคาจำนวนมาก ผูใจบุญอยากบริจาคเงิน หรือ
แมกระทั่งชายโสดที่ตองการรักแท โดยหลอกเหยื่อวาจะโอนเงิน หรือสงของมาใหเหยื่อ ตอมาแอบอาง 
เปนเจาหนาที่องคกรตางๆ แจงกับเหยื่อวาเงิน หรือสิ่งของที่สงมานั้นไมสามารถสงถึงมือเหยื่อไดในตอนนี้ 
เพราะติดเงื่อนไขตางๆ จากนั้นจะขอใหเหยื่อจายคาธรรมเนียมเพื่อยกเลิกการระงับการโอนเงิน หรือ 
การสงของ

 แอบอางเปนคนรูจัก เริ่มจากแอบอางเปนผูใหบริการอีเมลหลอกขอรหัสผูใชงาน และรหัสผาน เพื่อ 
เขาระบบบัญชีอีเมลของเหยื่อ หลังจากนั้นสวมรอยสงอีเมลไปตามรายชื่อเพื่อนๆ ในบัญชีอีเมลของเหยื่อ 
เพื่อหลอกขอยืมเงิน
 
 เงินกูออนไลน โดยโฆษณาผานเว็บไซตตาง  ๆ หรือสงอีเมลหาเหยื่อวาใหบริการเงินกูนอกระบบ 
ดอกเบี้ยต่ำ หากเหยื่อติดตอกลับไป จะอางวาสงสัญญามาใหเซ็น โดยจะตองชำระคาทำสัญญา คาเอกสาร 
คามัดจำ หรือดอกเบี้ยภายในกำหนด เชน ภายในวันนี้เวลา 18.00 น. เพื่อเรงการตัดสินใจ แตเมื่อ 
โอนเงินไปแลว กลายเปนวาไมสามารถติดตอผูใหกูไดอีกเลย

 หลอกขายของออนไลน โดยมักประกาศขายสินคาดีราคาถูกผานเว็บไซตตางๆ หลอกใหเหยื่อโอนเงิน 
คาสินคาหรือคามัดจำให แตเมื่อถึงเวลาสงของ เหยื่อกลับไมสามารถติดตอคนขายได บางรายก็จาง 
หรือหลอกคนอื่นเปดบัญชีรับเงินโอนเพื่อหลีกหนีการถูกเจาหนาที่ตำรวจจับกุม

 ขอเลขที่บัญชีเงินฝากเปนที่พักเงิน โดยอางวาตนเปนบริษัทตางประเทศที่สงสินคามาขายใน 
ประเทศไทย จึงขอใชบัญชีเงินฝากของเหยื่อรับคาสินคาจากลูกคาในประเทศไทย หากเหยื่อตกลง 
จะไดคาจางจากเงินที่โอนเขามา ซึ่งสุดทายเหยื่อจะกลายเปนผูตองสงสัยเพราะเงินที่โอนเขามาในบัญชี 
เงินฝากเปนเงินผิดกฎหมายไมใชคาสินคา

ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน
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·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ
 หากไดรับลิงคดาวนโหลดโปรแกรมตองสงสัย
หรือเว็บไซตปลอม ใหแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นแก
เจาหนาที่ธนาคาร หรือฝายบริการลูกคาของ
ธนาคารทันที พรอมทั้งขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ
วิธีแกไขและการใชงานที่ปลอดภัย
 หากเงินถูกโอนออกจากบัญชีไปแลว ให
รวบรวมหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ แลว
ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงิน
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน
 หากพบเว็บไซตปลอมของสถาบันการเงิน
ใหรีบแจงฝายบริการลูกคาของสถาบัน
การเงินเพื่อดำเนินการปดเว็บไซตดังกลาว
หากถูกแอบอางใชบัญชีอีเมล ใหติดตอผูใหบริการอีเมลทันที 
เพื่อแจงเปลี่ยนรหัสผานหรือแจงปดบัญชีนั้น ๆ

¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  สถาบันการเงินไมมีนโยบายสงลิงคเพื่อเขาสูระบบธนาคารออนไลนผาน SMS หรืออีเมล หาก 
ไดรับอีเมลที่แนบลิงคดังกลาว ใหสงสัยวาเปนอีเมลปลอม
  หากมีการอางถึงหนวยงานใด ควรติดตอสอบถามหนวยงานนั้น ๆ  โดยตรง
  ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนโอนเงิน ไมโอนเงินใหแกบุคคลที่ไมรูจัก และหากตองรับเงิน ควร 
ตรวจสอบใหแนใจวาไมใชเงินที่มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  ไมติดตั้ง หรือดาวนโหลดโปรแกรมแปลก ๆ  หรือผิดกฎหมาย เชน ละเมิดลิขสิทธิ์
  ไมคลิกลิงค หรือไฟลที่แนบมากับอีเมล หรือปรากฎในเว็บไซตที่นาสงสัย
  เปดเผยขอมูลสวนตัวในโซเชียลเน็ตเวิรกเทาที่จำเปน
  หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตสาธารณะ
  หลีกเลี่ยงการใชงานธนาคารออนไลนผานอุปกรณที่มีการดัดแปลง หรือแกไขระบบปฏิบัติการ
เชน การเจลเบรก (Jailbreak) หรือรูท (Root) เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกขโมยขอมูล
  เปลี่ยนรหัสผานบอย ๆ  และไมใชรหัสผานที่งายตอการคาดเดา
  จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผานธนาคารออนไลน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีถูกมิจฉาชีพขโมย 
รหัสผาน
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีและการเขาใชระบบธนาคารออนไลนอยูเสมอ
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¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  บัตรอิเล็กทรอนิกส จะตองใชโดยเจาของบัตรเทานั้น ไมควรใหใครทำธุรกรรมแทน
  ไมบอกรหัสบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ขอมูลสวนตัว หรือขอมูลทางการเงินแกบุคคลอื่น
  เปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก 3 เดือน โดยรหัสผานจะตองเดายาก แตตัวเองตองจำได
  สังเกตตูเอทีเอ็มวามีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ชองสอดบัตร แปนกดตัวเลข และหลีกเลี่ยง
การใชบัตรกับตูเอทีเอ็มที่ตั้งอยูในสถานที่เปลี่ยว
  อยูในระยะที่มองเห็นการทำรายการ เมื่อตองใชบัตรชำระคาสินคาและบริการที่รานคา เพื่อ 
ปองกันพนักงานนำบัตรไปรูดกับเครื่องขโมยขอมูล
  ตรวจสอบใบบันทึกรายการทุกครั้ง และเก็บไวเปนหลักฐาน
  หากพบรายการถอนเงิน หรือโอนเงินผิดปกติ ควรแจงอายัดบัตรทันทีพรอมตรวจสอบรายการ 
และยอดเงินคงเหลือ
  หากถูกขโมยขอมูลจากเครื่องขโมยขอมูลในแถบแมเหล็กที่ติดอยูกับเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร 
ใหทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวรีบติดตอฝายบริการลูกคาของธนาคารเพื่ออายัดบัตร และขอทราบ 
วิธีการแกไขปญหา พรอมทั้ง รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบบันทึกรายการ ตำแหนง 
ที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม แลวนำไปแจงความที่สถานีตำรวจ
  แจงเบาะแสแกเจาหนาที่ตำรวจเพื่อติดตามคนราย

 ขโมยขอมูลผานเครื่องคัดลอกขอมูล
  เครื่องคัดลอกขอมูลในแถบแมเหล็ก (Skimmer) จะถูกติดตั้งไวที่ชองสอดบัตรที่ตูเอทีเอ็ม 
เพื่อขโมยขอมูลที่เก็บอยูในแถบแมเหล็ก และนำขอมูลที่ไดทั้งหมดไปผลิตบัตรปลอม พรอมติดตั้งแปน 
ครอบตัวเลข หรือกลองขนาดจิ๋วเพื่อบันทึกการกดรหัสผาน
  เครื่องคัดลอกขอมูลขนาดพกพา (Handheld Skimmer) มิจฉาชีพจะใชมุกหลอกลอขอบัตร
อิเล็กทรอนิกสจากเหยื่อ หรือใชชวงเวลาที่เหยื่อเผลอนำบัตรมารูดกับเครื่องขโมยขอมูลขนาดพกพา 
พรอมกับแอบดูรหัสความปลอดภัยดานหลังบัตร
 ปลอมเอกสารสมัครบัตร โดยใชเอกสารสวนตัวของเหยื่อ เชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
แลวนำไปสมัครบัตรเครดิต หรือนำไปแจงเปลี่ยนบัตร แลวนำบัตรไปใชในนามของเหยื่อ
 ขโมยขอมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ตกอยูแถวตูเอทีเอ็ม โดยเลือกใบบันทึกรายการ 
ที่มียอดเงินคงเหลือมากๆ เพื่อหาขอมูลสวนตัวของเหยื่อแลวนำไปทำบัตรประจำตัวขาราชการปลอม 
โดยใชชื่อของเหยื่อเปนเจาของบัตรแตติดรูปภาพของมิจฉาชีพ จากนั้น นำบัตรดังกลาวไปขอเปดบัญชี 
เงินฝาก ทำบัตรเอทีเอ็มและเปดใชบริการธนาคารออนไลนในนามของเหยื่อ แลวใชธนาคารออนไลน 
เพื่อโอนเงินทั้งหมดของเหยื่อไปที่บัญชีเปดใหมแลวใชบัตรเอทีเอ็มถอนเงินออกไป
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·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ
 หากไดรับลิงคดาวนโหลดโปรแกรมตองสงสัย
หรือเว็บไซตปลอม ใหแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นแก
เจาหนาที่ธนาคาร หรือฝายบริการลูกคาของ
ธนาคารทันที พรอมทั้งขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ
วิธีแกไขและการใชงานที่ปลอดภัย
 หากเงินถูกโอนออกจากบัญชีไปแลว ให
รวบรวมหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ แลว
ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงิน
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน
 หากพบเว็บไซตปลอมของสถาบันการเงิน
ใหรีบแจงฝายบริการลูกคาของสถาบัน
การเงินเพื่อดำเนินการปดเว็บไซตดังกลาว
หากถูกแอบอางใชบัญชีอีเมล ใหติดตอผูใหบริการอีเมลทันที 
เพื่อแจงเปลี่ยนรหัสผานหรือแจงปดบัญชีนั้น ๆ

¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  สถาบันการเงินไมมีนโยบายสงลิงคเพื่อเขาสูระบบธนาคารออนไลนผาน SMS หรืออีเมล หาก 
ไดรับอีเมลที่แนบลิงคดังกลาว ใหสงสัยวาเปนอีเมลปลอม
  หากมีการอางถึงหนวยงานใด ควรติดตอสอบถามหนวยงานนั้น ๆ  โดยตรง
  ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนโอนเงิน ไมโอนเงินใหแกบุคคลที่ไมรูจัก และหากตองรับเงิน ควร 
ตรวจสอบใหแนใจวาไมใชเงินที่มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  ไมติดตั้ง หรือดาวนโหลดโปรแกรมแปลก ๆ  หรือผิดกฎหมาย เชน ละเมิดลิขสิทธิ์
  ไมคลิกลิงค หรือไฟลที่แนบมากับอีเมล หรือปรากฎในเว็บไซตที่นาสงสัย
  เปดเผยขอมูลสวนตัวในโซเชียลเน็ตเวิรกเทาที่จำเปน
  หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตสาธารณะ
  หลีกเลี่ยงการใชงานธนาคารออนไลนผานอุปกรณที่มีการดัดแปลง หรือแกไขระบบปฏิบัติการ
เชน การเจลเบรก (Jailbreak) หรือรูท (Root) เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกขโมยขอมูล
  เปลี่ยนรหัสผานบอย ๆ  และไมใชรหัสผานที่งายตอการคาดเดา
  จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผานธนาคารออนไลน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีถูกมิจฉาชีพขโมย 
รหัสผาน
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีและการเขาใชระบบธนาคารออนไลนอยูเสมอ
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¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  บัตรอิเล็กทรอนิกส จะตองใชโดยเจาของบัตรเทานั้น ไมควรใหใครทำธุรกรรมแทน
  ไมบอกรหัสบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ขอมูลสวนตัว หรือขอมูลทางการเงินแกบุคคลอื่น
  เปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก 3 เดือน โดยรหัสผานจะตองเดายาก แตตัวเองตองจำได
  สังเกตตูเอทีเอ็มวามีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ชองสอดบัตร แปนกดตัวเลข และหลีกเลี่ยง
การใชบัตรกับตูเอทีเอ็มที่ตั้งอยูในสถานที่เปลี่ยว
  อยูในระยะที่มองเห็นการทำรายการ เมื่อตองใชบัตรชำระคาสินคาและบริการที่รานคา เพื่อ 
ปองกันพนักงานนำบัตรไปรูดกับเครื่องขโมยขอมูล
  ตรวจสอบใบบันทึกรายการทุกครั้ง และเก็บไวเปนหลักฐาน
  หากพบรายการถอนเงิน หรือโอนเงินผิดปกติ ควรแจงอายัดบัตรทันทีพรอมตรวจสอบรายการ 
และยอดเงินคงเหลือ
  หากถูกขโมยขอมูลจากเครื่องขโมยขอมูลในแถบแมเหล็กที่ติดอยูกับเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร 
ใหทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวรีบติดตอฝายบริการลูกคาของธนาคารเพื่ออายัดบัตร และขอทราบ 
วิธีการแกไขปญหา พรอมทั้ง รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบบันทึกรายการ ตำแหนง 
ที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม แลวนำไปแจงความที่สถานีตำรวจ
  แจงเบาะแสแกเจาหนาที่ตำรวจเพื่อติดตามคนราย

 ขโมยขอมูลผานเครื่องคัดลอกขอมูล
  เครื่องคัดลอกขอมูลในแถบแมเหล็ก (Skimmer) จะถูกติดตั้งไวที่ชองสอดบัตรที่ตูเอทีเอ็ม 
เพื่อขโมยขอมูลที่เก็บอยูในแถบแมเหล็ก และนำขอมูลที่ไดทั้งหมดไปผลิตบัตรปลอม พรอมติดตั้งแปน 
ครอบตัวเลข หรือกลองขนาดจิ๋วเพื่อบันทึกการกดรหัสผาน
  เครื่องคัดลอกขอมูลขนาดพกพา (Handheld Skimmer) มิจฉาชีพจะใชมุกหลอกลอขอบัตร
อิเล็กทรอนิกสจากเหยื่อ หรือใชชวงเวลาที่เหยื่อเผลอนำบัตรมารูดกับเครื่องขโมยขอมูลขนาดพกพา 
พรอมกับแอบดูรหัสความปลอดภัยดานหลังบัตร
 ปลอมเอกสารสมัครบัตร โดยใชเอกสารสวนตัวของเหยื่อ เชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
แลวนำไปสมัครบัตรเครดิต หรือนำไปแจงเปลี่ยนบัตร แลวนำบัตรไปใชในนามของเหยื่อ
 ขโมยขอมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ตกอยูแถวตูเอทีเอ็ม โดยเลือกใบบันทึกรายการ 
ที่มียอดเงินคงเหลือมากๆ เพื่อหาขอมูลสวนตัวของเหยื่อแลวนำไปทำบัตรประจำตัวขาราชการปลอม 
โดยใชชื่อของเหยื่อเปนเจาของบัตรแตติดรูปภาพของมิจฉาชีพ จากนั้น นำบัตรดังกลาวไปขอเปดบัญชี 
เงินฝาก ทำบัตรเอทีเอ็มและเปดใชบริการธนาคารออนไลนในนามของเหยื่อ แลวใชธนาคารออนไลน 
เพื่อโอนเงินทั้งหมดของเหยื่อไปที่บัญชีเปดใหมแลวใชบัตรเอทีเอ็มถอนเงินออกไป
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ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ
 หากไดรับลิงคดาวนโหลดโปรแกรมตองสงสัย
หรือเว็บไซตปลอม ใหแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นแก
เจาหนาที่ธนาคาร หรือฝายบริการลูกคาของ
ธนาคารทันที พรอมทั้งขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ
วิธีแกไขและการใชงานที่ปลอดภัย
 หากเงินถูกโอนออกจากบัญชีไปแลว ให
รวบรวมหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ แลว
ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงิน
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน
 หากพบเว็บไซตปลอมของสถาบันการเงิน
ใหรีบแจงฝายบริการลูกคาของสถาบัน
การเงินเพื่อดำเนินการปดเว็บไซตดังกลาว
หากถูกแอบอางใชบัญชีอีเมล ใหติดตอผูใหบริการอีเมลทันที 
เพื่อแจงเปลี่ยนรหัสผานหรือแจงปดบัญชีนั้น ๆ

¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  สถาบันการเงินไมมีนโยบายสงลิงคเพื่อเขาสูระบบธนาคารออนไลนผาน SMS หรืออีเมล หาก 
ไดรับอีเมลที่แนบลิงคดังกลาว ใหสงสัยวาเปนอีเมลปลอม
  หากมีการอางถึงหนวยงานใด ควรติดตอสอบถามหนวยงานนั้น ๆ  โดยตรง
  ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนโอนเงิน ไมโอนเงินใหแกบุคคลที่ไมรูจัก และหากตองรับเงิน ควร 
ตรวจสอบใหแนใจวาไมใชเงินที่มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  ไมติดตั้ง หรือดาวนโหลดโปรแกรมแปลก ๆ  หรือผิดกฎหมาย เชน ละเมิดลิขสิทธิ์
  ไมคลิกลิงค หรือไฟลที่แนบมากับอีเมล หรือปรากฎในเว็บไซตที่นาสงสัย
  เปดเผยขอมูลสวนตัวในโซเชียลเน็ตเวิรกเทาที่จำเปน
  หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตสาธารณะ
  หลีกเลี่ยงการใชงานธนาคารออนไลนผานอุปกรณที่มีการดัดแปลง หรือแกไขระบบปฏิบัติการ
เชน การเจลเบรก (Jailbreak) หรือรูท (Root) เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกขโมยขอมูล
  เปลี่ยนรหัสผานบอย ๆ  และไมใชรหัสผานที่งายตอการคาดเดา
  จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผานธนาคารออนไลน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีถูกมิจฉาชีพขโมย 
รหัสผาน
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีและการเขาใชระบบธนาคารออนไลนอยูเสมอ
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¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  บัตรอิเล็กทรอนิกส จะตองใชโดยเจาของบัตรเทานั้น ไมควรใหใครทำธุรกรรมแทน
  ไมบอกรหัสบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ขอมูลสวนตัว หรือขอมูลทางการเงินแกบุคคลอื่น
  เปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก 3 เดือน โดยรหัสผานจะตองเดายาก แตตัวเองตองจำได
  สังเกตตูเอทีเอ็มวามีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ชองสอดบัตร แปนกดตัวเลข และหลีกเลี่ยง
การใชบัตรกับตูเอทีเอ็มที่ตั้งอยูในสถานที่เปลี่ยว
  อยูในระยะที่มองเห็นการทำรายการ เมื่อตองใชบัตรชำระคาสินคาและบริการที่รานคา เพื่อ 
ปองกันพนักงานนำบัตรไปรูดกับเครื่องขโมยขอมูล
  ตรวจสอบใบบันทึกรายการทุกครั้ง และเก็บไวเปนหลักฐาน
  หากพบรายการถอนเงิน หรือโอนเงินผิดปกติ ควรแจงอายัดบัตรทันทีพรอมตรวจสอบรายการ 
และยอดเงินคงเหลือ
  หากถูกขโมยขอมูลจากเครื่องขโมยขอมูลในแถบแมเหล็กที่ติดอยูกับเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร 
ใหทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวรีบติดตอฝายบริการลูกคาของธนาคารเพื่ออายัดบัตร และขอทราบ 
วิธีการแกไขปญหา พรอมทั้ง รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบบันทึกรายการ ตำแหนง 
ที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม แลวนำไปแจงความที่สถานีตำรวจ
  แจงเบาะแสแกเจาหนาที่ตำรวจเพื่อติดตามคนราย

 ขโมยขอมูลผานเครื่องคัดลอกขอมูล
  เครื่องคัดลอกขอมูลในแถบแมเหล็ก (Skimmer) จะถูกติดตั้งไวที่ชองสอดบัตรที่ตูเอทีเอ็ม 
เพื่อขโมยขอมูลที่เก็บอยูในแถบแมเหล็ก และนำขอมูลที่ไดทั้งหมดไปผลิตบัตรปลอม พรอมติดตั้งแปน 
ครอบตัวเลข หรือกลองขนาดจิ๋วเพื่อบันทึกการกดรหัสผาน
  เครื่องคัดลอกขอมูลขนาดพกพา (Handheld Skimmer) มิจฉาชีพจะใชมุกหลอกลอขอบัตร
อิเล็กทรอนิกสจากเหยื่อ หรือใชชวงเวลาที่เหยื่อเผลอนำบัตรมารูดกับเครื่องขโมยขอมูลขนาดพกพา 
พรอมกับแอบดูรหัสความปลอดภัยดานหลังบัตร
 ปลอมเอกสารสมัครบัตร โดยใชเอกสารสวนตัวของเหยื่อ เชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
แลวนำไปสมัครบัตรเครดิต หรือนำไปแจงเปลี่ยนบัตร แลวนำบัตรไปใชในนามของเหยื่อ
 ขโมยขอมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ตกอยูแถวตูเอทีเอ็ม โดยเลือกใบบันทึกรายการ 
ที่มียอดเงินคงเหลือมากๆ เพื่อหาขอมูลสวนตัวของเหยื่อแลวนำไปทำบัตรประจำตัวขาราชการปลอม 
โดยใชชื่อของเหยื่อเปนเจาของบัตรแตติดรูปภาพของมิจฉาชีพ จากนั้น นำบัตรดังกลาวไปขอเปดบัญชี 
เงินฝาก ทำบัตรเอทีเอ็มและเปดใชบริการธนาคารออนไลนในนามของเหยื่อ แลวใชธนาคารออนไลน 
เพื่อโอนเงินทั้งหมดของเหยื่อไปที่บัญชีเปดใหมแลวใชบัตรเอทีเอ็มถอนเงินออกไป
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ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ... àÁ×èÍ¡ÅÒÂà»š¹àËÂ×èÍ
 หากไดรับลิงคดาวนโหลดโปรแกรมตองสงสัย
หรือเว็บไซตปลอม ใหแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นแก
เจาหนาที่ธนาคาร หรือฝายบริการลูกคาของ
ธนาคารทันที พรอมทั้งขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ
วิธีแกไขและการใชงานที่ปลอดภัย
 หากเงินถูกโอนออกจากบัญชีไปแลว ให
รวบรวมหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ แลว
ติดตอฝายบริการลูกคาของสถาบันการเงิน
เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน
 หากพบเว็บไซตปลอมของสถาบันการเงิน
ใหรีบแจงฝายบริการลูกคาของสถาบัน
การเงินเพื่อดำเนินการปดเว็บไซตดังกลาว
หากถูกแอบอางใชบัญชีอีเมล ใหติดตอผูใหบริการอีเมลทันที 
เพื่อแจงเปลี่ยนรหัสผานหรือแจงปดบัญชีนั้น ๆ

¢ŒÍá¹Ð¹Ó
  สถาบันการเงินไมมีนโยบายสงลิงคเพื่อเขาสูระบบธนาคารออนไลนผาน SMS หรืออีเมล หาก 
ไดรับอีเมลที่แนบลิงคดังกลาว ใหสงสัยวาเปนอีเมลปลอม
  หากมีการอางถึงหนวยงานใด ควรติดตอสอบถามหนวยงานนั้น ๆ  โดยตรง
  ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนโอนเงิน ไมโอนเงินใหแกบุคคลที่ไมรูจัก และหากตองรับเงิน ควร 
ตรวจสอบใหแนใจวาไมใชเงินที่มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  ไมติดตั้ง หรือดาวนโหลดโปรแกรมแปลก ๆ  หรือผิดกฎหมาย เชน ละเมิดลิขสิทธิ์
  ไมคลิกลิงค หรือไฟลที่แนบมากับอีเมล หรือปรากฎในเว็บไซตที่นาสงสัย
  เปดเผยขอมูลสวนตัวในโซเชียลเน็ตเวิรกเทาที่จำเปน
  หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตสาธารณะ
  หลีกเลี่ยงการใชงานธนาคารออนไลนผานอุปกรณที่มีการดัดแปลง หรือแกไขระบบปฏิบัติการ
เชน การเจลเบรก (Jailbreak) หรือรูท (Root) เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกขโมยขอมูล
  เปลี่ยนรหัสผานบอย ๆ  และไมใชรหัสผานที่งายตอการคาดเดา
  จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผานธนาคารออนไลน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีถูกมิจฉาชีพขโมย 
รหัสผาน
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีและการเขาใชระบบธนาคารออนไลนอยูเสมอ
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  บัตรอิเล็กทรอนิกส จะตองใชโดยเจาของบัตรเทานั้น ไมควรใหใครทำธุรกรรมแทน
  ไมบอกรหัสบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ขอมูลสวนตัว หรือขอมูลทางการเงินแกบุคคลอื่น
  เปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก 3 เดือน โดยรหัสผานจะตองเดายาก แตตัวเองตองจำได
  สังเกตตูเอทีเอ็มวามีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ชองสอดบัตร แปนกดตัวเลข และหลีกเลี่ยง
การใชบัตรกับตูเอทีเอ็มที่ตั้งอยูในสถานที่เปลี่ยว
  อยูในระยะที่มองเห็นการทำรายการ เมื่อตองใชบัตรชำระคาสินคาและบริการที่รานคา เพื่อ 
ปองกันพนักงานนำบัตรไปรูดกับเครื่องขโมยขอมูล
  ตรวจสอบใบบันทึกรายการทุกครั้ง และเก็บไวเปนหลักฐาน
  หากพบรายการถอนเงิน หรือโอนเงินผิดปกติ ควรแจงอายัดบัตรทันทีพรอมตรวจสอบรายการ 
และยอดเงินคงเหลือ
  หากถูกขโมยขอมูลจากเครื่องขโมยขอมูลในแถบแมเหล็กที่ติดอยูกับเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร 
ใหทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวรีบติดตอฝายบริการลูกคาของธนาคารเพื่ออายัดบัตร และขอทราบ 
วิธีการแกไขปญหา พรอมทั้ง รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบบันทึกรายการ ตำแหนง 
ที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม แลวนำไปแจงความที่สถานีตำรวจ
  แจงเบาะแสแกเจาหนาที่ตำรวจเพื่อติดตามคนราย

 ขโมยขอมูลผานเครื่องคัดลอกขอมูล
  เครื่องคัดลอกขอมูลในแถบแมเหล็ก (Skimmer) จะถูกติดตั้งไวที่ชองสอดบัตรที่ตูเอทีเอ็ม 
เพื่อขโมยขอมูลที่เก็บอยูในแถบแมเหล็ก และนำขอมูลที่ไดทั้งหมดไปผลิตบัตรปลอม พรอมติดตั้งแปน 
ครอบตัวเลข หรือกลองขนาดจิ๋วเพื่อบันทึกการกดรหัสผาน
  เครื่องคัดลอกขอมูลขนาดพกพา (Handheld Skimmer) มิจฉาชีพจะใชมุกหลอกลอขอบัตร
อิเล็กทรอนิกสจากเหยื่อ หรือใชชวงเวลาที่เหยื่อเผลอนำบัตรมารูดกับเครื่องขโมยขอมูลขนาดพกพา 
พรอมกับแอบดูรหัสความปลอดภัยดานหลังบัตร
 ปลอมเอกสารสมัครบัตร โดยใชเอกสารสวนตัวของเหยื่อ เชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
แลวนำไปสมัครบัตรเครดิต หรือนำไปแจงเปลี่ยนบัตร แลวนำบัตรไปใชในนามของเหยื่อ
 ขโมยขอมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ตกอยูแถวตูเอทีเอ็ม โดยเลือกใบบันทึกรายการ 
ที่มียอดเงินคงเหลือมากๆ เพื่อหาขอมูลสวนตัวของเหยื่อแลวนำไปทำบัตรประจำตัวขาราชการปลอม 
โดยใชชื่อของเหยื่อเปนเจาของบัตรแตติดรูปภาพของมิจฉาชีพ จากนั้น นำบัตรดังกลาวไปขอเปดบัญชี 
เงินฝาก ทำบัตรเอทีเอ็มและเปดใชบริการธนาคารออนไลนในนามของเหยื่อ แลวใชธนาคารออนไลน 
เพื่อโอนเงินทั้งหมดของเหยื่อไปที่บัญชีเปดใหมแลวใชบัตรเอทีเอ็มถอนเงินออกไป
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ãนยุคที่บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซอน และเปลี่ยนแปลงไปตามการ 
พัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สิทธิและหนาที่ในฐานะผูใชบริการทางการเงิน จะชวยทำใหคุณ 
สามารถเลือกไดอยางมั่นใจ ตรงกับความตองการ ไมเสียสิทธิที่พึงได คุณจะเปนผูใชบริการทางการเงิน 
ที่ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสม และไดรับประโยชนสูงสุด

 ทุกครั้งที่คุณใชบริการทางการเงิน คุณมีสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ขอ ที่ควรไดรับการปฏิบัติ ดังนี้
 
 สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง เจาหนาที่ตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน และ
เงื่อนไขตาง ๆ  อยางถูกตอง ครบถวน ไมบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อใหคุณมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ

 สิทธิที่จะเลือกใชผลิตภัณฑและบริการไดอยางอิสระ หากเจาหนาที่นำเสนอผลิตภัณฑตางๆ เชน 
เสนอบัตรเดบิตพวงประกันอุบัติเหตุ เสนอประกันแบบสะสมทรัพยแทนผลิตภัณฑเงินฝากประจำ แต 
คุณมีสิทธิที่จะตอบตกลง หรือปฏิเสธได เพราะคุณควรเลือกผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตองการ 
ใชจริงๆ โดยคำนึงถึงความจำเปน ประโยชน หรือความคุมคาที่ไดรับ รวมถึงความสามารถในการ 
รับภาระคาใชจายที่เกี่ยวของ

 สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม หากเจาหนาที่ใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน บังคับใหซื้อ 
ผลิตภัณฑทางการเงิน เชน เมื่อเปดบัญชีเงินฝากตองทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตดวย รวมไปถึง 
การปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมอื่น ๆ  เชน ทวงหนี้โดยใชวาจาขมขู คิดดอกเบี้ยผิด คุณสามารถติดตอไปยัง 
คอลเซ็นเตอรของสถาบันการเงิน เพื่อรองเรียนหรือแจงปญหาที่พบ แตหากไมไดรับการแกไข หรือ 
ไมไดรับความเปนธรรม สามารถขอคำปรึกษา หรือรองเรียนไดที่ ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 
(ศคง.) โทร. 1213

 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย คุณจะไดรับการชดเชยความเสียหาย 
หากเปนความบกพรองของสถาบันการเงิน เชน ถูกเจาหนาที่ขโมยเงินจากบัญชีเงินฝาก ระบบไมตัดเงิน 
จากบัญชีของคุณทำใหมีหนี้คางชำระ
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 การวางแผนการเงิน จะชวยใหคุณรู ฐานะทางการเงินของตนเองและจัดการกับรายรับ - รายจาย 
ไดอยางเหมาะสม รูวาควรออมเงินเทาใดและใชจายอยางไร หากตองกูเงินก็จะสามารถกำหนดวงเงิน 
ที่เหมาะกับรายไดและความสามารถในการชำระหนี้ได
 ติดตามขอมูลขาวสารทางการเงินอยางสม่ำเสมอ ควรศึกษาและเรียนรูบริการทางการเงินรูปแบบ
ใหม ๆ ที่มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตัดสินใจที่ตรงกับความตองการ 
อยางแทจริง รูเทาทันโฆษณา และไมตกเปนเหยื่อของเหลามิจฉาชีพ
 เขาใจรายละเอียดและเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกใช ควรอานรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง 
การเงินที่ตองการใชบริการใหเขาใจ และหาขอมูลหลายๆ แหง แลวนำมาเปรียบเทียบเงื่อนไขที่รับได 
และเหมาะกับคุณมากที่สุด ที่สำคัญคือ อยาเซ็นชื่อลงในใบสมัครใชบริการใดๆ โดยไมไดอาน หรือ 
ไมเขาใจเงื่อนไขในสัญญาเด็ดขาด หากสงสัยตองสอบถามเจาหนาที่ทันที

 ตรวจทานความถูกตองของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง ควรตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง
ทุกครั้งที่ทำธุรกรรมทางการเงิน เชน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จำนวนเงิน หรือตรวจสอบใบสรุปยอดการใช 
จายบัตรเครดิตเทียบกับใบรายการขายสินคา (Sales Slip) ถาพบวาไมถูกตอง ใหรีบติดตอไปยังสถาบัน 
การเงินทันที
 เมื่อเปนหนี้ตองชำระหนี้ กอนจะกอหนี้ ควรเขาใจกฎเหล็กของลูกหนี้ 2 ขอ คือ กอหนี้เทาที่จำเปน 
และจายไหว และ เปนหนี้ตองจาย เพราะการกอหนี้เกินตัวจนจายไมไหว นอกจากดอกเบี้ยจะพอกพูน 
แลว ยังเสียประวัติเครดิต ซึ่งมีผลตอการขอสินเชื่อในอนาคตดวย รวมถึงอาจถูกฟองรองดำเนินคดีได 
แตหากชำระหนี้ไมไหวควรปรึกษาเจาหนี้เพื่อหาทางแกไขรวมกัน

¹อกจากสิทธิที่พึงรักษาแลว คุณก็ยังมีหนาที่ที่ควรรับผิดชอบดวยเชนกัน ซึ่งหนาที่ที่ควรปฏิบัติในฐานะ 
ผูใชบริการทางการเงิน มีดังนี้

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขการออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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ãนยุคที่บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซอน และเปลี่ยนแปลงไปตามการ 
พัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สิทธิและหนาที่ในฐานะผูใชบริการทางการเงิน จะชวยทำใหคุณ 
สามารถเลือกไดอยางมั่นใจ ตรงกับความตองการ ไมเสียสิทธิที่พึงได คุณจะเปนผูใชบริการทางการเงิน 
ที่ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสม และไดรับประโยชนสูงสุด

 ทุกครั้งที่คุณใชบริการทางการเงิน คุณมีสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ขอ ที่ควรไดรับการปฏิบัติ ดังนี้
 
 สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง เจาหนาที่ตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน และ
เงื่อนไขตาง ๆ  อยางถูกตอง ครบถวน ไมบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อใหคุณมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ

 สิทธิที่จะเลือกใชผลิตภัณฑและบริการไดอยางอิสระ หากเจาหนาที่นำเสนอผลิตภัณฑตางๆ เชน 
เสนอบัตรเดบิตพวงประกันอุบัติเหตุ เสนอประกันแบบสะสมทรัพยแทนผลิตภัณฑเงินฝากประจำ แต 
คุณมีสิทธิที่จะตอบตกลง หรือปฏิเสธได เพราะคุณควรเลือกผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตองการ 
ใชจริงๆ โดยคำนึงถึงความจำเปน ประโยชน หรือความคุมคาที่ไดรับ รวมถึงความสามารถในการ 
รับภาระคาใชจายที่เกี่ยวของ

 สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม หากเจาหนาที่ใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน บังคับใหซื้อ 
ผลิตภัณฑทางการเงิน เชน เมื่อเปดบัญชีเงินฝากตองทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตดวย รวมไปถึง 
การปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมอื่น ๆ  เชน ทวงหนี้โดยใชวาจาขมขู คิดดอกเบี้ยผิด คุณสามารถติดตอไปยัง 
คอลเซ็นเตอรของสถาบันการเงิน เพื่อรองเรียนหรือแจงปญหาที่พบ แตหากไมไดรับการแกไข หรือ 
ไมไดรับความเปนธรรม สามารถขอคำปรึกษา หรือรองเรียนไดที่ ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 
(ศคง.) โทร. 1213

 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย คุณจะไดรับการชดเชยความเสียหาย 
หากเปนความบกพรองของสถาบันการเงิน เชน ถูกเจาหนาที่ขโมยเงินจากบัญชีเงินฝาก ระบบไมตัดเงิน 
จากบัญชีของคุณทำใหมีหนี้คางชำระ
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 การวางแผนการเงิน จะชวยใหคุณรู ฐานะทางการเงินของตนเองและจัดการกับรายรับ - รายจาย 
ไดอยางเหมาะสม รูวาควรออมเงินเทาใดและใชจายอยางไร หากตองกูเงินก็จะสามารถกำหนดวงเงิน 
ที่เหมาะกับรายไดและความสามารถในการชำระหนี้ได
 ติดตามขอมูลขาวสารทางการเงินอยางสม่ำเสมอ ควรศึกษาและเรียนรูบริการทางการเงินรูปแบบ
ใหม ๆ ที่มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตัดสินใจที่ตรงกับความตองการ 
อยางแทจริง รูเทาทันโฆษณา และไมตกเปนเหยื่อของเหลามิจฉาชีพ
 เขาใจรายละเอียดและเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกใช ควรอานรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง 
การเงินที่ตองการใชบริการใหเขาใจ และหาขอมูลหลายๆ แหง แลวนำมาเปรียบเทียบเงื่อนไขที่รับได 
และเหมาะกับคุณมากที่สุด ที่สำคัญคือ อยาเซ็นชื่อลงในใบสมัครใชบริการใดๆ โดยไมไดอาน หรือ 
ไมเขาใจเงื่อนไขในสัญญาเด็ดขาด หากสงสัยตองสอบถามเจาหนาที่ทันที

 ตรวจทานความถูกตองของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง ควรตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง
ทุกครั้งที่ทำธุรกรรมทางการเงิน เชน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จำนวนเงิน หรือตรวจสอบใบสรุปยอดการใช 
จายบัตรเครดิตเทียบกับใบรายการขายสินคา (Sales Slip) ถาพบวาไมถูกตอง ใหรีบติดตอไปยังสถาบัน 
การเงินทันที
 เมื่อเปนหนี้ตองชำระหนี้ กอนจะกอหนี้ ควรเขาใจกฎเหล็กของลูกหนี้ 2 ขอ คือ กอหนี้เทาที่จำเปน 
และจายไหว และ เปนหนี้ตองจาย เพราะการกอหนี้เกินตัวจนจายไมไหว นอกจากดอกเบี้ยจะพอกพูน 
แลว ยังเสียประวัติเครดิต ซึ่งมีผลตอการขอสินเชื่อในอนาคตดวย รวมถึงอาจถูกฟองรองดำเนินคดีได 
แตหากชำระหนี้ไมไหวควรปรึกษาเจาหนี้เพื่อหาทางแกไขรวมกัน

¹อกจากสิทธิที่พึงรักษาแลว คุณก็ยังมีหนาที่ที่ควรรับผิดชอบดวยเชนกัน ซึ่งหนาที่ที่ควรปฏิบัติในฐานะ 
ผูใชบริการทางการเงิน มีดังนี้

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน
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ãนยุคที่บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซอน และเปลี่ยนแปลงไปตามการ 
พัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สิทธิและหนาที่ในฐานะผูใชบริการทางการเงิน จะชวยทำใหคุณ 
สามารถเลือกไดอยางมั่นใจ ตรงกับความตองการ ไมเสียสิทธิที่พึงได คุณจะเปนผูใชบริการทางการเงิน 
ที่ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสม และไดรับประโยชนสูงสุด

 ทุกครั้งที่คุณใชบริการทางการเงิน คุณมีสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ขอ ที่ควรไดรับการปฏิบัติ ดังนี้
 
 สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง เจาหนาที่ตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน และ
เงื่อนไขตาง ๆ  อยางถูกตอง ครบถวน ไมบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อใหคุณมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ

 สิทธิที่จะเลือกใชผลิตภัณฑและบริการไดอยางอิสระ หากเจาหนาที่นำเสนอผลิตภัณฑตางๆ เชน 
เสนอบัตรเดบิตพวงประกันอุบัติเหตุ เสนอประกันแบบสะสมทรัพยแทนผลิตภัณฑเงินฝากประจำ แต 
คุณมีสิทธิที่จะตอบตกลง หรือปฏิเสธได เพราะคุณควรเลือกผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตองการ 
ใชจริงๆ โดยคำนึงถึงความจำเปน ประโยชน หรือความคุมคาที่ไดรับ รวมถึงความสามารถในการ 
รับภาระคาใชจายที่เกี่ยวของ

 สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม หากเจาหนาที่ใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน บังคับใหซื้อ 
ผลิตภัณฑทางการเงิน เชน เมื่อเปดบัญชีเงินฝากตองทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตดวย รวมไปถึง 
การปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมอื่น ๆ  เชน ทวงหนี้โดยใชวาจาขมขู คิดดอกเบี้ยผิด คุณสามารถติดตอไปยัง 
คอลเซ็นเตอรของสถาบันการเงิน เพื่อรองเรียนหรือแจงปญหาที่พบ แตหากไมไดรับการแกไข หรือ 
ไมไดรับความเปนธรรม สามารถขอคำปรึกษา หรือรองเรียนไดที่ ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 
(ศคง.) โทร. 1213

 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย คุณจะไดรับการชดเชยความเสียหาย 
หากเปนความบกพรองของสถาบันการเงิน เชน ถูกเจาหนาที่ขโมยเงินจากบัญชีเงินฝาก ระบบไมตัดเงิน 
จากบัญชีของคุณทำใหมีหนี้คางชำระ
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 การวางแผนการเงิน จะชวยใหคุณรู ฐานะทางการเงินของตนเองและจัดการกับรายรับ - รายจาย 
ไดอยางเหมาะสม รูวาควรออมเงินเทาใดและใชจายอยางไร หากตองกูเงินก็จะสามารถกำหนดวงเงิน 
ที่เหมาะกับรายไดและความสามารถในการชำระหนี้ได
 ติดตามขอมูลขาวสารทางการเงินอยางสม่ำเสมอ ควรศึกษาและเรียนรูบริการทางการเงินรูปแบบ
ใหม ๆ ที่มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตัดสินใจที่ตรงกับความตองการ 
อยางแทจริง รูเทาทันโฆษณา และไมตกเปนเหยื่อของเหลามิจฉาชีพ
 เขาใจรายละเอียดและเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกใช ควรอานรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง 
การเงินที่ตองการใชบริการใหเขาใจ และหาขอมูลหลายๆ แหง แลวนำมาเปรียบเทียบเงื่อนไขที่รับได 
และเหมาะกับคุณมากที่สุด ที่สำคัญคือ อยาเซ็นชื่อลงในใบสมัครใชบริการใดๆ โดยไมไดอาน หรือ 
ไมเขาใจเงื่อนไขในสัญญาเด็ดขาด หากสงสัยตองสอบถามเจาหนาที่ทันที

 ตรวจทานความถูกตองของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง ควรตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง
ทุกครั้งที่ทำธุรกรรมทางการเงิน เชน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จำนวนเงิน หรือตรวจสอบใบสรุปยอดการใช 
จายบัตรเครดิตเทียบกับใบรายการขายสินคา (Sales Slip) ถาพบวาไมถูกตอง ใหรีบติดตอไปยังสถาบัน 
การเงินทันที
 เมื่อเปนหนี้ตองชำระหนี้ กอนจะกอหนี้ ควรเขาใจกฎเหล็กของลูกหนี้ 2 ขอ คือ กอหนี้เทาที่จำเปน 
และจายไหว และ เปนหนี้ตองจาย เพราะการกอหนี้เกินตัวจนจายไมไหว นอกจากดอกเบี้ยจะพอกพูน 
แลว ยังเสียประวัติเครดิต ซึ่งมีผลตอการขอสินเชื่อในอนาคตดวย รวมถึงอาจถูกฟองรองดำเนินคดีได 
แตหากชำระหนี้ไมไหวควรปรึกษาเจาหนี้เพื่อหาทางแกไขรวมกัน

¹อกจากสิทธิที่พึงรักษาแลว คุณก็ยังมีหนาที่ที่ควรรับผิดชอบดวยเชนกัน ซึ่งหนาที่ที่ควรปฏิบัติในฐานะ 
ผูใชบริการทางการเงิน มีดังนี้

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขการออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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ãนยุคที่บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซอน และเปลี่ยนแปลงไปตามการ 
พัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สิทธิและหนาที่ในฐานะผูใชบริการทางการเงิน จะชวยทำใหคุณ 
สามารถเลือกไดอยางมั่นใจ ตรงกับความตองการ ไมเสียสิทธิที่พึงได คุณจะเปนผูใชบริการทางการเงิน 
ที่ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสม และไดรับประโยชนสูงสุด

 ทุกครั้งที่คุณใชบริการทางการเงิน คุณมีสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ขอ ที่ควรไดรับการปฏิบัติ ดังนี้
 
 สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง เจาหนาที่ตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน และ
เงื่อนไขตาง ๆ  อยางถูกตอง ครบถวน ไมบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อใหคุณมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ

 สิทธิที่จะเลือกใชผลิตภัณฑและบริการไดอยางอิสระ หากเจาหนาที่นำเสนอผลิตภัณฑตางๆ เชน 
เสนอบัตรเดบิตพวงประกันอุบัติเหตุ เสนอประกันแบบสะสมทรัพยแทนผลิตภัณฑเงินฝากประจำ แต 
คุณมีสิทธิที่จะตอบตกลง หรือปฏิเสธได เพราะคุณควรเลือกผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตองการ 
ใชจริงๆ โดยคำนึงถึงความจำเปน ประโยชน หรือความคุมคาที่ไดรับ รวมถึงความสามารถในการ 
รับภาระคาใชจายที่เกี่ยวของ

 สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม หากเจาหนาที่ใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน บังคับใหซื้อ 
ผลิตภัณฑทางการเงิน เชน เมื่อเปดบัญชีเงินฝากตองทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตดวย รวมไปถึง 
การปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมอื่น ๆ  เชน ทวงหนี้โดยใชวาจาขมขู คิดดอกเบี้ยผิด คุณสามารถติดตอไปยัง 
คอลเซ็นเตอรของสถาบันการเงิน เพื่อรองเรียนหรือแจงปญหาที่พบ แตหากไมไดรับการแกไข หรือ 
ไมไดรับความเปนธรรม สามารถขอคำปรึกษา หรือรองเรียนไดที่ ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 
(ศคง.) โทร. 1213

 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย คุณจะไดรับการชดเชยความเสียหาย 
หากเปนความบกพรองของสถาบันการเงิน เชน ถูกเจาหนาที่ขโมยเงินจากบัญชีเงินฝาก ระบบไมตัดเงิน 
จากบัญชีของคุณทำใหมีหนี้คางชำระ
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 การวางแผนการเงิน จะชวยใหคุณรู ฐานะทางการเงินของตนเองและจัดการกับรายรับ - รายจาย 
ไดอยางเหมาะสม รูวาควรออมเงินเทาใดและใชจายอยางไร หากตองกูเงินก็จะสามารถกำหนดวงเงิน 
ที่เหมาะกับรายไดและความสามารถในการชำระหนี้ได
 ติดตามขอมูลขาวสารทางการเงินอยางสม่ำเสมอ ควรศึกษาและเรียนรูบริการทางการเงินรูปแบบ
ใหม ๆ ที่มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตัดสินใจที่ตรงกับความตองการ 
อยางแทจริง รูเทาทันโฆษณา และไมตกเปนเหยื่อของเหลามิจฉาชีพ
 เขาใจรายละเอียดและเปรียบเทียบขอมูลกอนเลือกใช ควรอานรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง 
การเงินที่ตองการใชบริการใหเขาใจ และหาขอมูลหลายๆ แหง แลวนำมาเปรียบเทียบเงื่อนไขที่รับได 
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ผูใชบริการทางการเงิน มีดังนี้

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน
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ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน

กิจกรรÁ : ̈ ´ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÃÒÂÃÑº-ÃÒÂ¨‹ÒÂ

1 พ.ค. ขายของไดเงิน

 ใหลูกไปโรงเรียน

 จายคากับขาว

8 พ.ค. ขายผักไดเงิน 

 ซื้อสลากออมสิน 

 คาบุหรี่ 

 เติมน้ำมัน 

15 พ.ค. รับจางทั่วไป 

 คาขาวผัด 

 ซื้อหวย 

 คาเหลา  

ÇÑ¹·Õè 1 ¾.¤.
รายการ
ขายของไดเงิน 800 บาท
ใหลูกไปโรงเรียน 40 บาท
จายคากับขาว 150 บาท

Çั¹·ีè 8 ¾.¤.
รายการ
ขายผักไดเงิน 400 บาท
ซื้อสลากออมสิน 200 บาท
คาบุหรี่ 20 บาท
เติมน้ำมัน 100 บาท

Çั¹·ีè 15 ¾.¤.
รายการ
รับจางทั่วไป 300 บาท
คาขาวผัด 30 บาท
ซื้อหวย 200 บาท
คาเหลา 50 บาท

วัน/เดือน/ป รายการ

รวมเงิน

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

รายรับ-รายจาย

รายการ
รายจาย
ที่ไมจำเปน เงินออม

การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข
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ภัยทางการเงินที่ควรรู/สิทธิและหนาที่ ของผูใชบริการทางการเงิน

กิจกรรÁ : ̈ ´ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÃÒÂÃÑº-ÃÒÂ¨‹ÒÂ

1 พ.ค. ขายของไดเงิน

 ใหลูกไปโรงเรียน

 จายคากับขาว

8 พ.ค. ขายผักไดเงิน 

 ซื้อสลากออมสิน 

 คาบุหรี่ 

 เติมน้ำมัน 

15 พ.ค. รับจางทั่วไป 

 คาขาวผัด 

 ซื้อหวย 

 คาเหลา  

ÇÑ¹·Õè 1 ¾.¤.
รายการ
ขายของไดเงิน 800 บาท
ใหลูกไปโรงเรียน 40 บาท
จายคากับขาว 150 บาท

Çั¹·ีè 8 ¾.¤.
รายการ
ขายผักไดเงิน 400 บาท
ซื้อสลากออมสิน 200 บาท
คาบุหรี่ 20 บาท
เติมน้ำมัน 100 บาท

Çั¹·ีè 15 ¾.¤.
รายการ
รับจางทั่วไป 300 บาท
คาขาวผัด 30 บาท
ซื้อหวย 200 บาท
คาเหลา 50 บาท

วัน/เดือน/ป รายการ

รวมเงิน

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

รายรับ-รายจาย

รายการ
รายจาย
ที่ไมจำเปน เงินออม

ที่มา : หนังสือวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

*ประมวลและกลั่นกรอง จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานใน
วโรกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดำารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำาไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศ ให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก

ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำาเนินการ 

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้า

หน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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วโรกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดำารัสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำาไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศ ให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก

ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก 
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กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน

นำ ไปสู่

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากวารสารชัยพัฒนา ประจำาเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำาไป...”
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 ความพอเพียง (Sufficiency) หรือการจัดการอย่างพอเพียง จะต้องประกอบ
ด้วย 3 หลักการ พร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ กิจกรรมใดๆ ท่ีขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะ
หน่ึงไป ไม่สามารถเรียกได้ว่า มีความพอเพียง หรือมีการจัดการอย่างพอเพียง หลักการ 3 ข้อ ประกอบด้วย 
 1. ความพอประมาณ กับศักยภาพของตนเอง และสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง
 2. ความมีเหตุผล บนพื้นฐานความถูกต้อง และ
 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ไม่ประมาทในการดำาเนินชีวิต ที่ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ตลอดเวลา
 

หลักการของความพอเพียง

1  ความพอประมาณ
 หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของตนเองหรือภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ก่อนที่จะแสวงหาทรัพยากร แหล่งทุน วัตถุดิบ หรือสิ่งของ บริการต่างๆ จากภายนอก จึงจะเป็นการ
ใช้้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม พอควร กับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่น ภูมิสังคม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจากภายใน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ท้องถิ่นชุมชนก่อน แล้วจึงค่อยขยาย เชื่อมโยงกับภายนอกอย่างเป็นขั้นตอนตามความจำาเป็น
 ทั้งนี้ การใช้ทรัพยากรนั้น ต้องคำานึงถึงความจำาเป็น สถานะของตนเอง สถานการณ์แวดล้อม
ต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยรักษาระดับของความพอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่
น้อยเกินไปจนขาดแคลน หรือไม่เพียงพอที่จะดำาเนินการให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการใช้อย่างมัธยัสถ์ 
รู้คุณค่า ดูแลรักษา พัฒนาต่อยอด ให้เพิ่มพูนและดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับพอประมาณ
นี้ จำาเป็นต้องคำานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ และจำาเป็นต้องใช้ทั้ง 4 ด้านตามที่กล่าวข้างต้น โดยอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจ และต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมด้วย เช่น 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่ทำาให้สังคมเดือดร้อน และไม่ทำาลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตั้งมั่น 
อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

เราสามารถนำาหลักการ 3 ข้อนี้ ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการกระทำา ดังนี้

5
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ทางสายกลาง

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน

นำ ไปสู่

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากวารสารชัยพัฒนา ประจำาเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำาไป...”
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 ความพอเพียง (Sufficiency) หรือการจัดการอย่างพอเพียง จะต้องประกอบ
ด้วย 3 หลักการ พร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ กิจกรรมใดๆ ที่ขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะ
หน่ึงไป ไม่สามารถเรียกได้ว่า มีความพอเพียง หรือมีการจัดการอย่างพอเพียง หลักการ 3 ข้อ ประกอบด้วย 
 1. ความพอประมาณ กับศักยภาพของตนเอง และสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง
 2. ความมีเหตุผล บนพื้นฐานความถูกต้อง และ
 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ไม่ประมาทในการดำาเนินชีวิต ที่ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ตลอดเวลา
 

หลักการของความพอเพียง

1  ความพอประมาณ
 หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของตนเองหรือภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ก่อนที่จะแสวงหาทรัพยากร แหล่งทุน วัตถุดิบ หรือสิ่งของ บริการต่างๆ จากภายนอก จึงจะเป็นการ
ใช้้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม พอควร กับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่น ภูมิสังคม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจากภายใน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ท้องถิ่นชุมชนก่อน แล้วจึงค่อยขยาย เชื่อมโยงกับภายนอกอย่างเป็นขั้นตอนตามความจำาเป็น
 ท้ังนี้ การใช้ทรัพยากรนั้น ต้องคำานึงถึงความจำาเป็น สถานะของตนเอง สถานการณ์แวดล้อม
ต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยรักษาระดับของความพอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่
น้อยเกินไปจนขาดแคลน หรือไม่เพียงพอที่จะดำาเนินการให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการใช้อย่างมัธยัสถ์ 
รู้คุณค่า ดูแลรักษา พัฒนาต่อยอด ให้เพิ่มพูนและดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับพอประมาณ
นี้ จำาเป็นต้องคำานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ และจำาเป็นต้องใช้ทั้ง 4 ด้านตามที่กล่าวข้างต้น โดยอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจ และต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมด้วย เช่น 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่ทำาให้สังคมเดือดร้อน และไม่ทำาลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตั้งมั่น 
อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

เราสามารถนำาหลักการ 3 ข้อนี้ ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการกระทำา ดังนี้
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3  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที กล่าว
โดยย่อคือ การท่ีเห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอน มีความเป็นไปได้ที่จะแปรปรวน ผันผวน เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั้นการที่จะทำาอะไรก็ตามต้องไม่เสี่ยง ไม่ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีภูมิต้านทานท่ีจะคุ้มกันตัวเองได้ เตรียม
วิธีการทำางานในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะได้สามารถดำาเนิน
ภารกิจต่อไปได้โดยไม่ขลุกขลัก หรือต้องหยุดชะงักกลางคัน และนำามาซ่ึงความต่อเน่ืองของการพัฒนา
ในระยะยาว

2  ความมีเหตุผล
 หมายถึง การตัดสินใจดำาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระ
ทำานั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและ
ส่วนรวม อย่างรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็น
ระบบ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อ
ผิดพลาดน้อย และเช่นเดียวกัน การที่จะวางแผน ดำาเนินการ 
หรือจะทำาอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องอาศัยความรอบรู้ 
มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ท่ีจะจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอย่างสม่ำาเสมอ มี
ความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา 
ด้วยความตั้งมั่นของจิตที่มีคุณภาพในทางที่ถูกที่ควร

ทั้งสามองค์ประกอบดังกล่าว คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั้น มีความเป็นองค์รวมที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่สามารถแยกจาก 
กันได้ เช่น การตัดสินใจในระดับของความพอประมาณน้ัน ต้องตั้งอยู่บนเหตุผล 
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และการต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยในขณะเดียวกัน จึงจะเป็นความพอประมาณที่พอเพียง 
เป็นต้น
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 ➜ เงื่อนไขความรู้
  ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนำาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติ ความรู้ เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและ 
เป็นประโยชน์ จึงต้องมีการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ จัดการความรู้ ต่อยอดความรู้ อยู่ตลอดเวลา 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลก

 ➜ เงื่อนไขความคุณธรรม
  ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ การ
ตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดำาเนินชีวิต 
และด้านการกระทำา หรือแนวทางการดำาเนินชีวิต คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ 
รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ท้ังนี้ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเน้นเป็นพิเศษในการ
เสริมสร้างเงื่อนไข 2 ด้านข้างต้น คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ เนื่องจากการ
กระทำาใดๆ ของคนกลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้างได้

เงื่อนไขพื้นฐานในการจัดการอย่างพอเพียง

เงื่อนไขสำ คัญที่เป็นพื้นฐาน
ในการจัดการอย่างพอเพียง
คือ การมีคุณธรรม
กำ กับความรู้

คำานิยาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระราชทานมาเมื่อปี 2542 นั้น ได้ให้ข้อคิดที่สำาคัญถึง
เง่ือนไขหลักท่ีจะช่วยทำาให้การตัดสินใจ และการกระทำาเป็น
ไปอย่างพอเพียง นั่นคือ จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู้
ของคน เป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการท่ีจะทำาให้สามารถวางแผน
หรือปฏิบัติการอย่างพอเพียงได้ กล่าวคือ หากขาดเสียซึ่ง 
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ และขาดการใช้ความรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวังแล้ว การตัดสินใจและการกระทำาต่างๆ 
ก็จะไม่สามารถเป็นไปอย่างพอเพียงได้
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3  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที กล่าว
โดยย่อคือ การท่ีเห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอน มีความเป็นไปได้ที่จะแปรปรวน ผันผวน เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั้นการที่จะทำาอะไรก็ตามต้องไม่เสี่ยง ไม่ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีภูมิต้านทานท่ีจะคุ้มกันตัวเองได้ เตรียม
วิธีการทำางานในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะได้สามารถดำาเนิน
ภารกิจต่อไปได้โดยไม่ขลุกขลัก หรือต้องหยุดชะงักกลางคัน และนำามาซ่ึงความต่อเน่ืองของการพัฒนา
ในระยะยาว

2  ความมีเหตุผล
 หมายถึง การตัดสินใจดำาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระ
ทำานั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและ
ส่วนรวม อย่างรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็น
ระบบ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อ
ผิดพลาดน้อย และเช่นเดียวกัน การที่จะวางแผน ดำาเนินการ 
หรือจะทำาอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องอาศัยความรอบรู้ 
มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ท่ีจะจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอย่างสม่ำาเสมอ มี
ความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา 
ด้วยความตั้งมั่นของจิตที่มีคุณภาพในทางที่ถูกที่ควร

ทั้งสามองค์ประกอบดังกล่าว คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั้น มีความเป็นองค์รวมที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่สามารถแยกจาก 
กันได้ เช่น การตัดสินใจในระดับของความพอประมาณนั้น ต้องตั้งอยู่บนเหตุผล 
ท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง และการต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยในขณะเดียวกัน จึงจะเป็นความพอประมาณที่พอเพียง 
เป็นต้น
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 ➜ เงื่อนไขความรู้
  ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนำาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผนและในข้ันปฏิบัติ ความรู้ เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและ 
เป็นประโยชน์ จึงต้องมีการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ จัดการความรู้ ต่อยอดความรู้ อยู่ตลอดเวลา 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลก

 ➜ เงื่อนไขความคุณธรรม
  ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ การ
ตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดำาเนินชีวิต 
และด้านการกระทำา หรือแนวทางการดำาเนินชีวิต คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ 
รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นเป็นพิเศษในการ
เสริมสร้างเงื่อนไข 2 ด้านข้างต้น คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ เนื่องจากการ
กระทำาใดๆ ของคนกลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้างได้

เงื่อนไขพื้นฐานในการจัดการอย่างพอเพียง

เงื่อนไขสำ คัญที่เป็นพื้นฐาน
ในการจัดการอย่างพอเพียง
คือ การมีคุณธรรม
กำ กับความรู้

คำานิยาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระราชทานมาเมื่อปี 2542 นั้น ได้ให้ข้อคิดที่สำาคัญถึง
เง่ือนไขหลักที่จะช่วยทำาให้การตัดสินใจ และการกระทำาเป็น
ไปอย่างพอเพียง นั่นคือ จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู้
ของคน เป็นพ้ืนฐานที่สำาคัญในการท่ีจะทำาให้สามารถวางแผน
หรือปฏิบัติการอย่างพอเพียงได้ กล่าวคือ หากขาดเสียซึ่ง 
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ และขาดการใช้ความรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวังแล้ว การตัดสินใจและการกระทำาต่างๆ 
ก็จะไม่สามารถเป็นไปอย่างพอเพียงได้
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7 เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 แนวทางปฏิบัติ ในการนำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำาเนินชีวิต 

คือ การทำาให้เกิดท้ังแนวทางพัฒนา และผลของการพัฒนาท่ีสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

กล่าวคือ การพัฒนาที่สมดุล และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ทั้งด้านวัตถุหรือ

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมุ่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้รอดพ้นจากภัยและ

วิกฤตในแต่ละช่วงเวลา เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา

 ความพอเพียงจึงเป็นทั้งวิธีการในการบริหารจัดการกระบวนการ ที่คำานึงถึงความพอประมาณอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งในระหว่างกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น และเป็นการบริหาร

จัดการที่คำานึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 สิ่งที่สำาคัญอย่างมากเกี่ยวกับเป้าหมายของความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตามคำานิยาม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนน้ัน จำาเป็นต้องคำานึงถึงองค์ประกอบของการ

พัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวม คือไม่แยกส่วน 

แต่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้ง 4 มิติ ซ่ึงเป็นทั้งปัจจัยที่ใช้ในการดำาเนินชีวิต กระบวนการ

ผลิตและการบริการ และในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ในคราวเดียวกันจาก

มุมมองของการพัฒนาในภาพรวม
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8 คุณธรรม จริยธรรม ตามคำ พ่อสอน

 “.....การจะทำางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วย
นั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำาเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ
ความถูกต้องเป็นธรรม ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้น เสมือนเครื่องยนต์ที่ทำาให้
ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัย
หรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาทางให้ยวดยานดำาเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย 
บรรลุจุดประสงค์..”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบวงสรวง

สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๕

 การทำางานไม่ว่าจะทำาอาชีพอะไรก็ตาม คุณธรรม จริยธรรมคือสิ่งสำาคัญที่ควรปฏิบัติเสมอนั่นคือการ
ทำาคุณงามความดี ซื่อสัตย์สุจริต แยกสิ่งถูกจากผิด ดีจากเลว เช่น เจ้าของร้านขายของที่เอารัดเอาเปรียบ 
หลอกลวง ฉ้อโกง ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า แม้เงินท่ีได้มาจะมากมายเพียงใดแต่สิ่งที่เขาได้ทำาไปนั้น ทำาให้เขา
ขาดความเช่ือถือต่อคู่ค้าไม่มีใครมาอุดหนุนและใช้บริการ หรือการทำาผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์เล็กๆ 
น้อยๆ เพื่อแลกมาซึ่งโอกาสที่ตนเองจะต้องติดคุกหมดอนาคตเพียงเพราะผลกำาไรที่น้อยนิดและไม่ยั่งยืน

 คุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับความสำาเร็จในชีวิต จงประพฤติปฏิบัติภายในกรอบ
ของความดีและความถูกต้อง มีวินัยต่อตนเอง และทำาอย่างสม่ำาเสมอ ถึงแม้ความสำาเร็จอาจล่าช้าไปบ้าง
แต่สิ่งที่ได้จากคุณงามความดีที่เราทำาไว้นั้น คือความสำาเร็จที่ยั่งยืนและจะติดตัวเราไปตลอดกาล

 การใช้ชีวิตตามคำาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จำาต้องดำาเนินไปด้วยความพอดี รู้และเข้าใจถึงความต้องการท่ีพอดีโดยมุ่งหวังผลสำาเร็จใน
ความเป็นไปได้ในพื้นฐานและกำาลังของตนเอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตล้วนเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิด 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากปัจจัยพื้นฐานเช่น เร่ืองของสุขภาพ ธุรกิจ ครอบครัว หรือแม้กระท่ังเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ท่ีเข้ามากวนใจ ตราบใดท่ีเรายังไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาภายนอกและกิเลสภายในจิตใจ เราปฏิบัติตน 
บนพ้ืนฐานแห่งความพอดี ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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7 เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 แนวทางปฏิบัติ ในการนำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำาเนินชีวิต 

คือ การทำาให้เกิดท้ังแนวทางพัฒนา และผลของการพัฒนาท่ีสมดุล และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

กล่าวคือ การพัฒนาที่สมดุล และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ท้ังด้านวัตถุหรือ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมุ่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้รอดพ้นจากภัยและ

วิกฤตในแต่ละช่วงเวลา เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา

 ความพอเพียงจึงเป็นทั้งวิธีการในการบริหารจัดการกระบวนการ ที่คำานึงถึงความพอประมาณอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งในระหว่างกระบวนการและผลที่เกิดข้ึน และเป็นการบริหาร

จัดการที่คำานึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 สิ่งที่สำาคัญอย่างมากเกี่ยวกับเป้าหมายของความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตามคำานิยาม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนน้ัน จำาเป็นต้องคำานึงถึงองค์ประกอบของการ

พัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวม คือไม่แยกส่วน 

แต่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้ง 4 มิติ ซ่ึงเป็นทั้งปัจจัยที่ใช้ในการดำาเนินชีวิต กระบวนการ

ผลิตและการบริการ และในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ในคราวเดียวกันจาก

มุมมองของการพัฒนาในภาพรวม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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8 คุณธรรม จริยธรรม ตามคำ พ่อสอน

 “.....การจะทำางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วย
นั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำาเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ
ความถูกต้องเป็นธรรม ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้น เสมือนเครื่องยนต์ที่ทำาให้
ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัย
หรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาทางให้ยวดยานดำาเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย 
บรรลุจุดประสงค์..”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบวงสรวง

สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๕

 การทำางานไม่ว่าจะทำาอาชีพอะไรก็ตาม คุณธรรม จริยธรรมคือสิ่งสำาคัญที่ควรปฏิบัติเสมอนั่นคือการ
ทำาคุณงามความดี ซื่อสัตย์สุจริต แยกสิ่งถูกจากผิด ดีจากเลว เช่น เจ้าของร้านขายของที่เอารัดเอาเปรียบ 
หลอกลวง ฉ้อโกง ไม่ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า แม้เงินที่ได้มาจะมากมายเพียงใดแต่สิ่งที่เขาได้ทำาไปนั้น ทำาให้เขา
ขาดความเชื่อถือต่อคู่ค้าไม่มีใครมาอุดหนุนและใช้บริการ หรือการทำาผิดกฎหมายเพ่ือผลประโยชน์เล็กๆ 
น้อยๆ เพื่อแลกมาซึ่งโอกาสที่ตนเองจะต้องติดคุกหมดอนาคตเพียงเพราะผลกำาไรที่น้อยนิดและไม่ยั่งยืน

 คุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับความสำาเร็จในชีวิต จงประพฤติปฏิบัติภายในกรอบ
ของความดีและความถูกต้อง มีวินัยต่อตนเอง และทำาอย่างสม่ำาเสมอ ถึงแม้ความสำาเร็จอาจล่าช้าไปบ้าง
แต่สิ่งที่ได้จากคุณงามความดีที่เราทำาไว้นั้น คือความสำาเร็จที่ยั่งยืนและจะติดตัวเราไปตลอดกาล

 การใช้ชีวิตตามคำาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จำาต้องดำาเนินไปด้วยความพอดี รู้และเข้าใจถึงความต้องการที่พอดีโดยมุ่งหวังผลสำาเร็จใน
ความเป็นไปได้ในพื้นฐานและกำาลังของตนเอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตล้วนเป็นเร่ืองธรรมดาที่ต้องเกิด 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากปัจจัยพื้นฐานเช่น เร่ืองของสุขภาพ ธุรกิจ ครอบครัว หรือแม้กระท่ังเร่ืองเล็กๆ 
น้อยๆ ที่เข้ามากวนใจ ตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาภายนอกและกิเลสภายในจิตใจ เราปฏิบัติตน 
บนพ้ืนฐานแห่งความพอดี ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อยางไรใหเกิดรายไดเพิ่ม

ขาย คือ กิจกรรมหรือหนาที่หนึ่งของการตลาด อันเปนหนาที่ ที ่จะทำใหสินคาและบริการ มีการ 
เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผู บริโภคหรือลูกคา

แลววันหนึ่งเมื่อเราดูใจของเราเอง เราจะรูวา สายใยแหงการใหที่ดีตอเนื่อง และไรเงื่อนไข ไดกอตัวขึ้น 
เปนกระแสแหงความดีเชื่อมสายกัน เปนพลังบริสุทธิ์เต็มหัวใจ แลววันนั้น เราจะรูซึ้งถึงคำวา “ผูให 
ยอมเปนที่รัก” และการให คือ “ตนทางแหงความสุข” ที่เราไมเคยเขาใจมากอน ให ให ให

“ให” จึงเปนคำที่คุณตองใหความสำคัญ และสรางใหเกิดขึ้นเขาไปในสายเลือดที่ตองรูจักการใหกอน 
การขาย
“ให” ถาเราไมเคยเปนผูให เราก็จะไมมีทางรูเลยวา ความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของผูให…นั้นเปนอยางไร?
ลองดู…ลองเปลี่ยนจากการรับ มาเปนการให

  ให…อยางเต็มกำลัง  ให…อยางเต็มหัวใจ  ให…อยางตอเนื่อง

 u ลูกคาโดยทั่วไปจะไมซื้อสินคา ผูขายจะตองกระตุนใหมีความตองการในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา ตองไดรับการจูงใจอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา คือ ผูที่จะรับฟงขอเสนอแนะ คำแนะนำจากผูขาย แลวจึงเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา 
หรือบริการนั้น ซึ่งลูกคาแตละคนจะมีความตองการที่แตกตางกันไป เพราะฉะนั้นเราตองรูจักคำวา 
ใหกอนคำวาขาย ตองให ใหเปน  ไดแก…

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

• ให…คำแนะนำ
• ให…ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
• ให…ความสะดวกสบาย
• ให…การบริการ
• ให…เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
• ให…อภิสิทธิ์
• ให…สวนลดพิเศษ
• ให…ทดลองใช
• ให…ผลตอบแทนที่คุมคา
• ให…สินคาที่มีคุณภาพดี
• ให…ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ
• ให…รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา

• ให…โอกาสลูกคาตัดสินใจ
• ให…ความเปนเพื่อนที่ดี
• ให…คำปรึกษาแนะนำ
• ให…ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
• ให…ความสำคัญกับลูกคา
• ให…เวลากับลูกคา
• ให…ลูกคาคิดวา เราคือคนที่เอาสิ่งดีๆ มาให  และ 
 ชวยแกไขปญหาใหกับลูกคาได
• ให…ลูกคาเห็นวา เราคือสวนหนึ่งของความสำเร็จ
• ให…ความเปนกันเอง สรางความสนิทสนมกับลูกคา
• ให…ความชวยเหลือลูกคา

¡ÅàÁç´à¤Åç´ÅÑº¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ/¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
อย‹างäÃãËŒàกิ´Ãายä´ŒàพิèÁ9
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ขาย คือ กิจกรรมหรือหนาที่หนึ่งของการตลาด อันเปนหนาที่ ที ่จะทำใหสินคาและบริการ มีการ 
เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผู บริโภคหรือลูกคา

แลววันหนึ่งเมื่อเราดูใจของเราเอง เราจะรูวา สายใยแหงการใหที่ดีตอเนื่อง และไรเงื่อนไข ไดกอตัวขึ้น 
เปนกระแสแหงความดีเชื่อมสายกัน เปนพลังบริสุทธิ์เต็มหัวใจ แลววันนั้น เราจะรูซึ้งถึงคำวา “ผูให 
ยอมเปนที่รัก” และการให คือ “ตนทางแหงความสุข” ที่เราไมเคยเขาใจมากอน ให ให ให

“ให” จึงเปนคำที่คุณตองใหความสำคัญ และสรางใหเกิดขึ้นเขาไปในสายเลือดที่ตองรูจักการใหกอน 
การขาย
“ให” ถาเราไมเคยเปนผูให เราก็จะไมมีทางรูเลยวา ความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของผูให…นั้นเปนอยางไร?
ลองดู…ลองเปลี่ยนจากการรับ มาเปนการให

  ให…อยางเต็มกำลัง  ให…อยางเต็มหัวใจ  ให…อยางตอเนื่อง

 u ลูกคาโดยทั่วไปจะไมซื้อสินคา ผูขายจะตองกระตุนใหมีความตองการในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา ตองไดรับการจูงใจอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา คือ ผูที่จะรับฟงขอเสนอแนะ คำแนะนำจากผูขาย แลวจึงเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา 
หรือบริการนั้น ซึ่งลูกคาแตละคนจะมีความตองการที่แตกตางกันไป เพราะฉะนั้นเราตองรูจักคำวา 
ใหกอนคำวาขาย ตองให ใหเปน  ไดแก…

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

• ให…คำแนะนำ
• ให…ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
• ให…ความสะดวกสบาย
• ให…การบริการ
• ให…เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
• ให…อภิสิทธิ์
• ให…สวนลดพิเศษ
• ให…ทดลองใช
• ให…ผลตอบแทนที่คุมคา
• ให…สินคาที่มีคุณภาพดี
• ให…ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ
• ให…รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา

• ให…โอกาสลูกคาตัดสินใจ
• ให…ความเปนเพื่อนที่ดี
• ให…คำปรึกษาแนะนำ
• ให…ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
• ให…ความสำคัญกับลูกคา
• ให…เวลากับลูกคา
• ให…ลูกคาคิดวา เราคือคนที่เอาสิ่งดีๆ มาให  และ 
 ชวยแกไขปญหาใหกับลูกคาได
• ให…ลูกคาเห็นวา เราคือสวนหนึ่งของความสำเร็จ
• ให…ความเปนกันเอง สรางความสนิทสนมกับลูกคา
• ให…ความชวยเหลือลูกคา

¡ÅàÁç´à¤Åç´ÅÑº¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ/¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
อย‹างäÃãËŒàกิ´Ãายä´ŒàพิèÁ9

เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได

43

 ตามความหมายของ มหาตมะคานธี ลูกคา คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ 
เขามิไดมาพึ่งเรา เราตางหากที่จำเปนตองพึ่งเขา เขามิไดมาขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแตการ 
รับใชเขา คือ วัตถุประสงคของงานของเรา เขามิใชบุคคลภายนอก เขาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจนั้นทีเดียว 
ในการรับใชเขา เรามิไดชวยเหลืออะไรเขาเลย เขาเปนฝายชวยเหลือเรา โดยใหโอกาสแกเรา ที่จะได 
รับใชเขา

 ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
 1. ความตองการความเปนมิตร เชน ยิ้ม ทักทาย
 2. ตองการความสะดวก เชน ไมตองรอนาน ไดบริการที่รวดเร็ว
 3. ตองการความสบาย เชน สภาพแวดลอมดี สถานที่ไมแออัด บรรยากาศดี
 4. ตองการความถูกตอง
 5. ตองการความมีอัธยาศัย เชน ความจริงใจ ความเปนกันเอง

 ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒâ´Â·ÑèÇä»
 • ชอบหรืออยากได
  -  ของฟรี
  -  ของแถม
  - ราคาถูก
  - จำนวนมาก
  - และมีคุณภาพดี
 • อยากไดโดยเปนคนพิเศษ เชน เปนลูกคาวีไอพี มีสิทธิลัดคิว
 • ความสะดวกสบาย
 • ซื้อหรือมีความตองการตามกัน เขาทำนองที่เรียกวาซื้อตามผูนำ
 • ไดรับการตอนรับ ดวยความจริงใจ และไดรับเกียรติ
 • ขั้นตอนการซื้อไมยุงยาก
 • ตองจำชื่อ และรายละเอียดของลูกคาใหแมน
 • ใหในสิ่งที่ดีกวาคนอื่น
 • ตองการขาวสารขอมูลที่ดี เขาใจงาย และทันเวลา
 • ตองการซักถาม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดงการระบายความอัดอั้นของตน

u ÅÙ¡¤ŒÒ…..

กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อย่างไรใหเกิดรายไดเพิ่ม



4442

กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อยางไรใหเกิดรายไดเพิ่ม

ขาย คือ กิจกรรมหรือหนาที่หนึ่งของการตลาด อันเปนหนาที่ ที ่จะทำใหสินคาและบริการ มีการ 
เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผู บริโภคหรือลูกคา

แลววันหนึ่งเมื่อเราดูใจของเราเอง เราจะรูวา สายใยแหงการใหที่ดีตอเนื่อง และไรเงื่อนไข ไดกอตัวขึ้น 
เปนกระแสแหงความดีเชื่อมสายกัน เปนพลังบริสุทธิ์เต็มหัวใจ แลววันนั้น เราจะรูซึ้งถึงคำวา “ผูให 
ยอมเปนที่รัก” และการให คือ “ตนทางแหงความสุข” ที่เราไมเคยเขาใจมากอน ให ให ให

“ให” จึงเปนคำที่คุณตองใหความสำคัญ และสรางใหเกิดขึ้นเขาไปในสายเลือดที่ตองรูจักการใหกอน 
การขาย
“ให” ถาเราไมเคยเปนผูให เราก็จะไมมีทางรูเลยวา ความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของผูให…นั้นเปนอยางไร?
ลองดู…ลองเปลี่ยนจากการรับ มาเปนการให

  ให…อยางเต็มกำลัง  ให…อยางเต็มหัวใจ  ให…อยางตอเนื่อง

 u ลูกคาโดยทั่วไปจะไมซื้อสินคา ผูขายจะตองกระตุนใหมีความตองการในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา ตองไดรับการจูงใจอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา คือ ผูที่จะรับฟงขอเสนอแนะ คำแนะนำจากผูขาย แลวจึงเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา 
หรือบริการนั้น ซึ่งลูกคาแตละคนจะมีความตองการที่แตกตางกันไป เพราะฉะนั้นเราตองรูจักคำวา 
ใหกอนคำวาขาย ตองให ใหเปน  ไดแก…

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

• ให…คำแนะนำ
• ให…ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
• ให…ความสะดวกสบาย
• ให…การบริการ
• ให…เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
• ให…อภิสิทธิ์
• ให…สวนลดพิเศษ
• ให…ทดลองใช
• ให…ผลตอบแทนที่คุมคา
• ให…สินคาที่มีคุณภาพดี
• ให…ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ
• ให…รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา

• ให…โอกาสลูกคาตัดสินใจ
• ให…ความเปนเพื่อนที่ดี
• ให…คำปรึกษาแนะนำ
• ให…ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
• ให…ความสำคัญกับลูกคา
• ให…เวลากับลูกคา
• ให…ลูกคาคิดวา เราคือคนที่เอาสิ่งดีๆ มาให  และ 
 ชวยแกไขปญหาใหกับลูกคาได
• ให…ลูกคาเห็นวา เราคือสวนหนึ่งของความสำเร็จ
• ให…ความเปนกันเอง สรางความสนิทสนมกับลูกคา
• ให…ความชวยเหลือลูกคา

¡ÅàÁç´à¤Åç´ÅÑº¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ/¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
อย‹างäÃãËŒàกิ´Ãายä´ŒàพิèÁ9

เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได
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กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อยางไรใหเกิดรายไดเพิ่ม

ขาย คือ กิจกรรมหรือหนาที่หนึ่งของการตลาด อันเปนหนาที่ ที ่จะทำใหสินคาและบริการ มีการ 
เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผู บริโภคหรือลูกคา

แลววันหนึ่งเมื่อเราดูใจของเราเอง เราจะรูวา สายใยแหงการใหที่ดีตอเนื่อง และไรเงื่อนไข ไดกอตัวขึ้น 
เปนกระแสแหงความดีเชื่อมสายกัน เปนพลังบริสุทธิ์เต็มหัวใจ แลววันนั้น เราจะรูซึ้งถึงคำวา “ผูให 
ยอมเปนที่รัก” และการให คือ “ตนทางแหงความสุข” ที่เราไมเคยเขาใจมากอน ให ให ให

“ให” จึงเปนคำที่คุณตองใหความสำคัญ และสรางใหเกิดขึ้นเขาไปในสายเลือดที่ตองรูจักการใหกอน 
การขาย
“ให” ถาเราไมเคยเปนผูให เราก็จะไมมีทางรูเลยวา ความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของผูให…นั้นเปนอยางไร?
ลองดู…ลองเปลี่ยนจากการรับ มาเปนการให

  ให…อยางเต็มกำลัง  ให…อยางเต็มหัวใจ  ให…อยางตอเนื่อง

 u ลูกคาโดยทั่วไปจะไมซื้อสินคา ผูขายจะตองกระตุนใหมีความตองการในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา ตองไดรับการจูงใจอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 u ลูกคา คือ ผูที่จะรับฟงขอเสนอแนะ คำแนะนำจากผูขาย แลวจึงเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา 
หรือบริการนั้น ซึ่งลูกคาแตละคนจะมีความตองการที่แตกตางกันไป เพราะฉะนั้นเราตองรูจักคำวา 
ใหกอนคำวาขาย ตองให ใหเปน  ไดแก…

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

• ให…คำแนะนำ
• ให…ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
• ให…ความสะดวกสบาย
• ให…การบริการ
• ให…เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
• ให…อภิสิทธิ์
• ให…สวนลดพิเศษ
• ให…ทดลองใช
• ให…ผลตอบแทนที่คุมคา
• ให…สินคาที่มีคุณภาพดี
• ให…ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ
• ให…รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา

• ให…โอกาสลูกคาตัดสินใจ
• ให…ความเปนเพื่อนที่ดี
• ให…คำปรึกษาแนะนำ
• ให…ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
• ให…ความสำคัญกับลูกคา
• ให…เวลากับลูกคา
• ให…ลูกคาคิดวา เราคือคนที่เอาสิ่งดีๆ มาให  และ 
 ชวยแกไขปญหาใหกับลูกคาได
• ให…ลูกคาเห็นวา เราคือสวนหนึ่งของความสำเร็จ
• ให…ความเปนกันเอง สรางความสนิทสนมกับลูกคา
• ให…ความชวยเหลือลูกคา

¡ÅàÁç´à¤Åç´ÅÑº¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ/¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
อย‹างäÃãËŒàกิ´Ãายä´ŒàพิèÁ9

เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได

43

 ตามความหมายของ มหาตมะคานธี ลูกคา คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ 
เขามิไดมาพึ่งเรา เราตางหากที่จำเปนตองพึ่งเขา เขามิไดมาขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแตการ 
รับใชเขา คือ วัตถุประสงคของงานของเรา เขามิใชบุคคลภายนอก เขาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจนั้นทีเดียว 
ในการรับใชเขา เรามิไดชวยเหลืออะไรเขาเลย เขาเปนฝายชวยเหลือเรา โดยใหโอกาสแกเรา ที่จะได 
รับใชเขา

 ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
 1. ความตองการความเปนมิตร เชน ยิ้ม ทักทาย
 2. ตองการความสะดวก เชน ไมตองรอนาน ไดบริการที่รวดเร็ว
 3. ตองการความสบาย เชน สภาพแวดลอมดี สถานที่ไมแออัด บรรยากาศดี
 4. ตองการความถูกตอง
 5. ตองการความมีอัธยาศัย เชน ความจริงใจ ความเปนกันเอง

 ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒâ´Â·ÑèÇä»
 • ชอบหรืออยากได
  -  ของฟรี
  -  ของแถม
  - ราคาถูก
  - จำนวนมาก
  - และมีคุณภาพดี
 • อยากไดโดยเปนคนพิเศษ เชน เปนลูกคาวีไอพี มีสิทธิลัดคิว
 • ความสะดวกสบาย
 • ซื้อหรือมีความตองการตามกัน เขาทำนองที่เรียกวาซื้อตามผูนำ
 • ไดรับการตอนรับ ดวยความจริงใจ และไดรับเกียรติ
 • ขั้นตอนการซื้อไมยุงยาก
 • ตองจำชื่อ และรายละเอียดของลูกคาใหแมน
 • ใหในสิ่งที่ดีกวาคนอื่น
 • ตองการขาวสารขอมูลที่ดี เขาใจงาย และทันเวลา
 • ตองการซักถาม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดงการระบายความอัดอั้นของตน

u ÅÙ¡¤ŒÒ…..

กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อย่างไรใหเกิดรายไดเพิ่ม
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กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อยางไรใหเกิดรายไดเพิ่ม

 ·ÑÈ¹¤µÔ¡ÒÃÁÍ§ÅÙ¡¤ŒÒã¹·Ò§·Õè´Õä´Œá¡‹
  ลูกคาคือ…
  • เปนบุคคลที่สำคัญที่สุดเมื่อเขามาในองคกร ไมวาจะเขามาดวยตนเอง ทางจดหมาย 
       ทางโทรศัพท หรือกรณีไปถึงบานของลูกคา
  • ผูปรารถนาในการรับคำนำเสนอสินคาจากเรา
  • ไมควรคิดทางลบวาลูกคาตองมาพึ่งพาอาศัยเรา
  • เขาเปนสวนหนึ่งในงานของเรา มิใชผูมารบกวนเรา
  • ลูกคา คือ เปาหมาย และเปนผูชวยทำใหเราประสบความสำเร็จในธุรกิจ
  • มิใชวัตถุ หรือสิ่งของ เปนมนุษยที่มีเลือดเนื้อ อารมณ และความรูสึก เชนเดียวกับเรา
  • มิใชบุคคลที่เราจะทะเลาะทุมเถียงเพื่อจะเอาชนะ
  • มีไมตรีชวยเรา ใหโอกาสเรา
  • ไมวาเขาจะเปนอยางไร แตเขาเหลานั้นเปนผูมีศักดิ์ และใหเรามีโอกาส
  • ลูกคาจะคิดอยูเสมอวาจะไดในสิ่งที่ดี มีคุณภาพ และตรงกับความตองการ

 ¤Ø³¨ÐÅ‹Ç§ÃÙŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
  • ดวยเทคนิคที่ควรจำ 4 Ê ไดแก
   Ê สอบถาม เพื่อใหรูความตองการของลูกคาโดยตรงวาตองการอะไร?
   Ê สดับ รับฟง คำพูด คำบอกเลา คำกลาว จากปากลูกคา เพื่อใหทราบ
 ถึงปญหา และความตองการของลูกคา
   Ê สถิติ เก็บรวบรวมขอมูลจากอดีตที่ไดรวบรวม
 และประมวลขอมูลออกมาเปนสถิติ
   Ê สังเกต ดู สังเกตอากัปกริยา พฤติกรรม ภาษา
 ทาทาง อิริยาบถตางๆ ของลูกคาวาลูกคาตองการอะไร?
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       ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè¨ÐµÍºÊ¹Í§ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ ä´Œá¡‹
  • ความสุภาพ
  • ความนุมนวล
  • การยอมรับ

  • การตื่นตัวในการเอาใจใส
  • ความมีอัธยาศัย
  • ความเปนมิตร
  • ความจริงใจ
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เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได

 ¢ÒÂ ã¹·ÑÈ¹Ðµ‹Ò§æ
  ขาย...การทำใหคนอื่นไดในสิ่งที่ตองการ
  ขาย...การทำใหคนอื่นพอใจ
  ขาย...การทำใหคนอื่นชื่นชอบ
  ขาย...การทำใหคนอื่นประทับใจ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ดี และมีประโยชน
  ขาย...สนองตอบความตองการ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ยังขาดอยู

 ¾ÍÊÃØ» “¢ÒÂ” ä´ŒÇ‹Ò
 ขายเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอื ่นหรือลูกคา ดังนั้น จึงตองมีความสามารถที่จะ 
อำนวยความสะดวก และทำตนเพื่อผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบ และมีความสุข
 โดยปกติคนเรานั้น…ชอบที่จะใชบริการหรือซื้อจากผูอื่น หรือใหผูอื่นมาบริการขาย มาปรนเปรอ 
ปรนนิบัติ รับใชตนมากเสียกวาที่จะไปใหบริการหรือขายคนอื่น รับใชคนอื่น ซึ่งนั่นเปนธรรมชาติของ 
มนุษยเราสวนใหญชอบที่จะใหใครตอใครมาเอาอกเอาใจใสตน มากกวาที่จะไปคอยเอาอกเอาใจคนอื่น 
ดังนั้น คุณจึงตองรูจักฝกจิตใจ และทัศนคติในการเปน “ผูให” รวมทั้งมียุทธวิธีในการรองรับ

 ลูกคาโดยทั่วไปมักจะคิดกอนเสมอวามาหลอกมากกวา นักขายนอยคนนักที่จะเขาใจ การขายที่    
แทจริง เพราะสวนใหญจะคิดเพียงใหขายไดหรือสักแตใหไดขาย… ดังนั้น…คุณตองสรางความเชื่อมั่น 
มั่นใจวาเรากำลังใหประโยชนที่ดี นำสิ่งที่ดีมาใหเขา แลวเราจะทำใหการขายเปนงานงายๆ คิดจะขาย 
อะไรก็ขายไดไมนาหวง
 คุณตองเขาใหถึงใจวา ลูกคาตองการอะไร? แลวชวยใหเขาไดสมใจในสิ่งที่เขาตองการ งานขายก็ 
งายๆ แคนี้แหละ
 “การขายเปนอาชีพที่งายที่สุด ถาคุณทำอยางจริงจัง แตจะเปนอาชีพที่ยากที่สุด ถาคุณทำ มันแค 
ผานไปวันๆ สักแตวาขาย ไรจิตวิญญาณ”

“¢ÍãËŒ¤Ô´Ç‹Ò àÃÒ¨Ð·ÓÍÐäÃãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒºŒÒ§ 
ÍÂ‹Ò¤Ô´à¾ÕÂ§Ç‹Ò àÃÒ¨Ðä´ŒÍÐäÃ¨Ò¡à¢Ò 
à¾ÕÂ§á¤‹¤Ô´Ç‹ÒàÃÒ ¨ÐãËŒ ËÃ ×Í ä´Œ ãËŒ 
àÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅŒÇ”

เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได

4745

เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได

 ¢ÒÂ ã¹·ÑÈ¹Ðµ‹Ò§æ
  ขาย...การทำใหคนอื่นไดในสิ่งที่ตองการ
  ขาย...การทำใหคนอื่นพอใจ
  ขาย...การทำใหคนอื่นชื่นชอบ
  ขาย...การทำใหคนอื่นประทับใจ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ดี และมีประโยชน
  ขาย...สนองตอบความตองการ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ยังขาดอยู

 ¾ÍÊÃØ» “¢ÒÂ” ä´ŒÇ‹Ò
 ขายเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอื ่นหรือลูกคา ดังนั้น จึงตองมีความสามารถที่จะ 
อำนวยความสะดวก และทำตนเพื่อผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบ และมีความสุข
 โดยปกติคนเรานั้น…ชอบที่จะใชบริการหรือซื้อจากผูอื่น หรือใหผูอื่นมาบริการขาย มาปรนเปรอ 
ปรนนิบัติ รับใชตนมากเสียกวาที่จะไปใหบริการหรือขายคนอื่น รับใชคนอื่น ซึ่งนั่นเปนธรรมชาติของ 
มนุษยเราสวนใหญชอบที่จะใหใครตอใครมาเอาอกเอาใจใสตน มากกวาที่จะไปคอยเอาอกเอาใจคนอื่น 
ดังนั้น คุณจึงตองรูจักฝกจิตใจ และทัศนคติในการเปน “ผูให” รวมทั้งมียุทธวิธีในการรองรับ

 ลูกคาโดยทั่วไปมักจะคิดกอนเสมอวามาหลอกมากกวา นักขายนอยคนนักที่จะเขาใจ การขายที่    
แทจริง เพราะสวนใหญจะคิดเพียงใหขายไดหรือสักแตใหไดขาย… ดังนั้น…คุณตองสรางความเชื่อมั่น 
มั่นใจวาเรากำลังใหประโยชนที่ดี นำสิ่งที่ดีมาใหเขา แลวเราจะทำใหการขายเปนงานงายๆ คิดจะขาย 
อะไรก็ขายไดไมนาหวง
 คุณตองเขาใหถึงใจวา ลูกคาตองการอะไร? แลวชวยใหเขาไดสมใจในสิ่งที่เขาตองการ งานขายก็ 
งายๆ แคนี้แหละ
 “การขายเปนอาชีพที่งายที่สุด ถาคุณทำอยางจริงจัง แตจะเปนอาชีพที่ยากที่สุด ถาคุณทำ มันแค 
ผานไปวันๆ สักแตวาขาย ไรจิตวิญญาณ”

“¢ÍãËŒ¤Ô´Ç‹Ò àÃÒ¨Ð·ÓÍÐäÃãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒºŒÒ§ 
ÍÂ‹Ò¤Ô´à¾ÕÂ§Ç‹Ò àÃÒ¨Ðä´ŒÍÐäÃ¨Ò¡à¢Ò 
à¾ÕÂ§á¤‹¤Ô´Ç‹ÒàÃÒ ¨ÐãËŒ ËÃ ×Í ä´Œ ãËŒ 
àÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅŒÇ”

กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อย่างไรใหเกิดรายไดเพิ่ม



46

กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อยางไรใหเกิดรายไดเพิ่ม

 ·ÑÈ¹¤µÔ¡ÒÃÁÍ§ÅÙ¡¤ŒÒã¹·Ò§·Õè´Õä´Œá¡‹
  ลูกคาคือ…
  • เปนบุคคลที่สำคัญที่สุดเมื่อเขามาในองคกร ไมวาจะเขามาดวยตนเอง ทางจดหมาย 
       ทางโทรศัพท หรือกรณีไปถึงบานของลูกคา
  • ผูปรารถนาในการรับคำนำเสนอสินคาจากเรา
  • ไมควรคิดทางลบวาลูกคาตองมาพึ่งพาอาศัยเรา
  • เขาเปนสวนหนึ่งในงานของเรา มิใชผูมารบกวนเรา
  • ลูกคา คือ เปาหมาย และเปนผูชวยทำใหเราประสบความสำเร็จในธุรกิจ
  • มิใชวัตถุ หรือสิ่งของ เปนมนุษยที่มีเลือดเนื้อ อารมณ และความรูสึก เชนเดียวกับเรา
  • มิใชบุคคลที่เราจะทะเลาะทุมเถียงเพื่อจะเอาชนะ
  • มีไมตรีชวยเรา ใหโอกาสเรา
  • ไมวาเขาจะเปนอยางไร แตเขาเหลานั้นเปนผูมีศักดิ์ และใหเรามีโอกาส
  • ลูกคาจะคิดอยูเสมอวาจะไดในสิ่งที่ดี มีคุณภาพ และตรงกับความตองการ

 ¤Ø³¨ÐÅ‹Ç§ÃÙŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
  • ดวยเทคนิคที่ควรจำ 4 Ê ไดแก
   Ê สอบถาม เพื่อใหรูความตองการของลูกคาโดยตรงวาตองการอะไร?
   Ê สดับ รับฟง คำพูด คำบอกเลา คำกลาว จากปากลูกคา เพื่อใหทราบ
 ถึงปญหา และความตองการของลูกคา
   Ê สถิติ เก็บรวบรวมขอมูลจากอดีตที่ไดรวบรวม
 และประมวลขอมูลออกมาเปนสถิติ
   Ê สังเกต ดู สังเกตอากัปกริยา พฤติกรรม ภาษา
 ทาทาง อิริยาบถตางๆ ของลูกคาวาลูกคาตองการอะไร?
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       ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè¨ÐµÍºÊ¹Í§ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ ä´Œá¡‹
  • ความสุภาพ
  • ความนุมนวล
  • การยอมรับ

  • การตื่นตัวในการเอาใจใส
  • ความมีอัธยาศัย
  • ความเปนมิตร
  • ความจริงใจ
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เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได

 ¢ÒÂ ã¹·ÑÈ¹Ðµ‹Ò§æ
  ขาย...การทำใหคนอื่นไดในสิ่งที่ตองการ
  ขาย...การทำใหคนอื่นพอใจ
  ขาย...การทำใหคนอื่นชื่นชอบ
  ขาย...การทำใหคนอื่นประทับใจ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ดี และมีประโยชน
  ขาย...สนองตอบความตองการ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ยังขาดอยู

 ¾ÍÊÃØ» “¢ÒÂ” ä´ŒÇ‹Ò
 ขายเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอื ่นหรือลูกคา ดังนั้น จึงตองมีความสามารถที่จะ 
อำนวยความสะดวก และทำตนเพื่อผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบ และมีความสุข
 โดยปกติคนเรานั้น…ชอบที่จะใชบริการหรือซื้อจากผูอื่น หรือใหผูอื่นมาบริการขาย มาปรนเปรอ 
ปรนนิบัติ รับใชตนมากเสียกวาที่จะไปใหบริการหรือขายคนอื่น รับใชคนอื่น ซึ่งนั่นเปนธรรมชาติของ 
มนุษยเราสวนใหญชอบที่จะใหใครตอใครมาเอาอกเอาใจใสตน มากกวาที่จะไปคอยเอาอกเอาใจคนอื่น 
ดังนั้น คุณจึงตองรูจักฝกจิตใจ และทัศนคติในการเปน “ผูให” รวมทั้งมียุทธวิธีในการรองรับ

 ลูกคาโดยทั่วไปมักจะคิดกอนเสมอวามาหลอกมากกวา นักขายนอยคนนักที่จะเขาใจ การขายที่    
แทจริง เพราะสวนใหญจะคิดเพียงใหขายไดหรือสักแตใหไดขาย… ดังนั้น…คุณตองสรางความเชื่อมั่น 
มั่นใจวาเรากำลังใหประโยชนที่ดี นำสิ่งที่ดีมาใหเขา แลวเราจะทำใหการขายเปนงานงายๆ คิดจะขาย 
อะไรก็ขายไดไมนาหวง
 คุณตองเขาใหถึงใจวา ลูกคาตองการอะไร? แลวชวยใหเขาไดสมใจในสิ่งที่เขาตองการ งานขายก็ 
งายๆ แคนี้แหละ
 “การขายเปนอาชีพที่งายที่สุด ถาคุณทำอยางจริงจัง แตจะเปนอาชีพที่ยากที่สุด ถาคุณทำ มันแค 
ผานไปวันๆ สักแตวาขาย ไรจิตวิญญาณ”

“¢ÍãËŒ¤Ô´Ç‹Ò àÃÒ¨Ð·ÓÍÐäÃãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒºŒÒ§ 
ÍÂ‹Ò¤Ô´à¾ÕÂ§Ç‹Ò àÃÒ¨Ðä´ŒÍÐäÃ¨Ò¡à¢Ò 
à¾ÕÂ§á¤‹¤Ô´Ç‹ÒàÃÒ ¨ÐãËŒ ËÃ ×Í ä´Œ ãËŒ 
àÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅŒÇ”

เทคนิคการขายและการบริการเพื่อเพิ่มรายได
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 ¢ÒÂ ã¹·ÑÈ¹Ðµ‹Ò§æ
  ขาย...การทำใหคนอื่นไดในสิ่งที่ตองการ
  ขาย...การทำใหคนอื่นพอใจ
  ขาย...การทำใหคนอื่นชื่นชอบ
  ขาย...การทำใหคนอื่นประทับใจ
  ขาย...ใหในสิ่งที่ดี และมีประโยชน
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  ขาย...ใหในสิ่งที่ยังขาดอยู

 ¾ÍÊÃØ» “¢ÒÂ” ä´ŒÇ‹Ò
 ขายเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอื ่นหรือลูกคา ดังนั้น จึงตองมีความสามารถที่จะ 
อำนวยความสะดวก และทำตนเพื่อผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบ และมีความสุข
 โดยปกติคนเรานั้น…ชอบที่จะใชบริการหรือซื้อจากผูอื่น หรือใหผูอื่นมาบริการขาย มาปรนเปรอ 
ปรนนิบัติ รับใชตนมากเสียกวาที่จะไปใหบริการหรือขายคนอื่น รับใชคนอื่น ซึ่งนั่นเปนธรรมชาติของ 
มนุษยเราสวนใหญชอบที่จะใหใครตอใครมาเอาอกเอาใจใสตน มากกวาที่จะไปคอยเอาอกเอาใจคนอื่น 
ดังนั้น คุณจึงตองรูจักฝกจิตใจ และทัศนคติในการเปน “ผูให” รวมทั้งมียุทธวิธีในการรองรับ

 ลูกคาโดยทั่วไปมักจะคิดกอนเสมอวามาหลอกมากกวา นักขายนอยคนนักที่จะเขาใจ การขายที่    
แทจริง เพราะสวนใหญจะคิดเพียงใหขายไดหรือสักแตใหไดขาย… ดังนั้น…คุณตองสรางความเชื่อมั่น 
มั่นใจวาเรากำลังใหประโยชนที่ดี นำสิ่งที่ดีมาใหเขา แลวเราจะทำใหการขายเปนงานงายๆ คิดจะขาย 
อะไรก็ขายไดไมนาหวง
 คุณตองเขาใหถึงใจวา ลูกคาตองการอะไร? แลวชวยใหเขาไดสมใจในสิ่งที่เขาตองการ งานขายก็ 
งายๆ แคนี้แหละ
 “การขายเปนอาชีพที่งายที่สุด ถาคุณทำอยางจริงจัง แตจะเปนอาชีพที่ยากที่สุด ถาคุณทำ มันแค 
ผานไปวันๆ สักแตวาขาย ไรจิตวิญญาณ”

“¢ÍãËŒ¤Ô´Ç‹Ò àÃÒ¨Ð·ÓÍÐäÃãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒºŒÒ§ 
ÍÂ‹Ò¤Ô´à¾ÕÂ§Ç‹Ò àÃÒ¨Ðä´ŒÍÐäÃ¨Ò¡à¢Ò 
à¾ÕÂ§á¤‹¤Ô´Ç‹ÒàÃÒ ¨ÐãËŒ ËÃ ×Í ä´Œ ãËŒ 
àÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅŒÇ”

กลเม็ดเคล็ดลับขายสินคา/การบริการ อย่างไรใหเกิดรายไดเพิ่ม
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 สุขอนามัย หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพ ทั้งหมด 
เปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการดำรงคงไวซึ่งสภาพรางกาย 
และจิตใจที่สมบูรณของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ

 ÊÔè§¤Ø¡¤ÒÁÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
 1. อุณหภูมิ (Temperature) เปนสิ่งสำคัญในการตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก เพราะมีผลในการ 
ทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมรางกายจะมีการปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุล 
ถารางกายไมสามารถปรับตัวได ก็จะทำใหเกิดอาการผิดปกติ เชน เปนลม ออนเพลีย เปนตะคริว

 2. แสง (Light) ระดับของแสงมีความสำคัญสำหรับงานที่ทำ แสงสวางที่จาเกินไปกอใหเกิด 
ผลกระทบตอการมองเห็น อาจทำใหเกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ หากแสงนอยเกินไปทำใหเกิดอาการ 
เมื่อยลาตอตา อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดความผิดพลาดในการทำงานได

 3. เสียง (Noise) เสียงที่มีความดังเกิน 90 เดซิเบล จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน เชน 
หูอื้อ หูหนวก เครียด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

 4. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) ความดันบรรยากาศสูง จะพบในผูที่ทำงานใตน้ำ อาจ 
เกิดฟองของกาซไนโตรเจนเขาไปในกระแสเลือด เกิดการเปนตะคริว บางรายเขาไปอุดเสนในสมองทำให 
เสียชีวิตได จะพบในผูที่ทำงานในที่สูง บนเครื่องบิน บนภูเขา ทำใหเกิดอาการเวียนศีรษะ ออนเพลีย 
เนื่องจากระดับออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองลดลง

 5. รังสี (Radiation) รังสีที่มีอันตรายตอมุนษย เชน กัมมันตภาพรังสี รังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่ง 
ถาไดรับนาน ๆ จะเกิดการทำลายของเนื้อเยื่อ

 1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
 2. สิ่งแวดลอมทางเคมี
 3. สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
 4. สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาและสังคมกายภาพ

u ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ áº‹§ä´Œà»š¹ 4 »ÃÐàÀ·

สุขอนามัย ในการประกอบอาชีพ

ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾10
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                        ไดแก อุณหภูมิ แสง สี เสียง ความดันอากาศ ความสั่นสะเทือน
                          ไดแก สารเคมี ฝุน ไอระเหย ละออง ควัน กาซ ตัวทำละลาย
                              ไดแก เชื้อโรค สัตว ฝุน พืช
                                                      ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
คาตอบแทน ลักษณะงานเวลาการทำงาน

สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ
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 สุขอนามัย หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพ ทั้งหมด 
เปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการดำรงคงไวซึ่งสภาพรางกาย 
และจิตใจที่สมบูรณของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ

 ÊÔè§¤Ø¡¤ÒÁÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
 1. อุณหภูมิ (Temperature) เปนสิ่งสำคัญในการตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก เพราะมีผลในการ 
ทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมรางกายจะมีการปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุล 
ถารางกายไมสามารถปรับตัวได ก็จะทำใหเกิดอาการผิดปกติ เชน เปนลม ออนเพลีย เปนตะคริว

 2. แสง (Light) ระดับของแสงมีความสำคัญสำหรับงานที่ทำ แสงสวางที่จาเกินไปกอใหเกิด 
ผลกระทบตอการมองเห็น อาจทำใหเกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ หากแสงนอยเกินไปทำใหเกิดอาการ 
เมื่อยลาตอตา อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดความผิดพลาดในการทำงานได

 3. เสียง (Noise) เสียงที่มีความดังเกิน 90 เดซิเบล จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน เชน 
หูอื้อ หูหนวก เครียด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

 4. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) ความดันบรรยากาศสูง จะพบในผูที่ทำงานใตน้ำ อาจ 
เกิดฟองของกาซไนโตรเจนเขาไปในกระแสเลือด เกิดการเปนตะคริว บางรายเขาไปอุดเสนในสมองทำให 
เสียชีวิตได จะพบในผูที่ทำงานในที่สูง บนเครื่องบิน บนภูเขา ทำใหเกิดอาการเวียนศีรษะ ออนเพลีย 
เนื่องจากระดับออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองลดลง

 5. รังสี (Radiation) รังสีที่มีอันตรายตอมุนษย เชน กัมมันตภาพรังสี รังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่ง 
ถาไดรับนาน ๆ จะเกิดการทำลายของเนื้อเยื่อ

 1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
 2. สิ่งแวดลอมทางเคมี
 3. สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
 4. สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาและสังคมกายภาพ

u ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ áº‹§ä´Œà»š¹ 4 »ÃÐàÀ·

สุขอนามัย ในการประกอบอาชีพ
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                        ไดแก อุณหภูมิ แสง สี เสียง ความดันอากาศ ความสั่นสะเทือน
                          ไดแก สารเคมี ฝุน ไอระเหย ละออง ควัน กาซ ตัวทำละลาย
                              ไดแก เชื้อโรค สัตว ฝุน พืช
                                                      ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
คาตอบแทน ลักษณะงานเวลาการทำงาน

1. การฝากเงิน ผ่านเครื่องฝากเงิน 
 อัตโนมัติ Cash Deposit Machine    
 (CDM) รวมถึงการถอนเงินผ่าน 
 เครื่อง Automatic Teller  
 Machine(ATM) ช่วยประหยัด 
 เวลา ในการรอใช้บริการทำาธุรกรรม  
 ผ่านเคาน์เตอร์สาขา 

ธ¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÁÕ¹ÇÑต¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊÐ´Ç¡ ÃÇ´àÃ็ÇáÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂ¾ÃŒÍÁãหŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ

หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ท่ีถูกประดิษฐ์คิดค้นข้ึนเพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ทางการเงินโดยนำาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม 
การชำาระเงินในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงินของไทยให้ก้าวสู่การ 
ชำาระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (National e-payment) สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือท่ีขยายวงกว้างข้ึน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกำาหนดให้ดำาเนินการโครงการสำาคัญคู่ขนาน
กันไปในห้วงเวลาเดียวกันท้ังส้ิน 4 โครงการ ได้แก่ (1) บริการโอนเงินและรับโอนเงินพร้อมเพย์(PromptPay) 
(2) การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4) โครงการ 
e-Payment ภาครัฐ 

นวัตกรรมทางการเงิน

¹ÇÑต¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
(Financial Innovation)

¹Í¡จÒ¡¹Õ้ºÑตÃÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê์¢Í§ธ¹Ò¤ÒÃ
ÂÑ§à»š¹ áºº Ship Card โ´ÂÁÕ¢ŒÍ´Õ ´Ñ§¹Õ้

ที่มา : http://www.checkraka.com/knowledge/credit-card-2-77/1658345/ 
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 สุขอนามัย หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพ ทั้งหมด 
เปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการดำรงคงไวซึ่งสภาพรางกาย 
และจิตใจที่สมบูรณของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ

 ÊÔè§¤Ø¡¤ÒÁÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
 1. อุณหภูมิ (Temperature) เปนสิ่งสำคัญในการตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก เพราะมีผลในการ 
ทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมรางกายจะมีการปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุล 
ถารางกายไมสามารถปรับตัวได ก็จะทำใหเกิดอาการผิดปกติ เชน เปนลม ออนเพลีย เปนตะคริว

 2. แสง (Light) ระดับของแสงมีความสำคัญสำหรับงานที่ทำ แสงสวางที่จาเกินไปกอใหเกิด 
ผลกระทบตอการมองเห็น อาจทำใหเกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ หากแสงนอยเกินไปทำใหเกิดอาการ 
เมื่อยลาตอตา อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดความผิดพลาดในการทำงานได

 3. เสียง (Noise) เสียงที่มีความดังเกิน 90 เดซิเบล จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน เชน 
หูอื้อ หูหนวก เครียด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

 4. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) ความดันบรรยากาศสูง จะพบในผูที่ทำงานใตน้ำ อาจ 
เกิดฟองของกาซไนโตรเจนเขาไปในกระแสเลือด เกิดการเปนตะคริว บางรายเขาไปอุดเสนในสมองทำให 
เสียชีวิตได จะพบในผูที่ทำงานในที่สูง บนเครื่องบิน บนภูเขา ทำใหเกิดอาการเวียนศีรษะ ออนเพลีย 
เนื่องจากระดับออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองลดลง

 5. รังสี (Radiation) รังสีที่มีอันตรายตอมุนษย เชน กัมมันตภาพรังสี รังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่ง 
ถาไดรับนาน ๆ จะเกิดการทำลายของเนื้อเยื่อ

 1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
 2. สิ่งแวดลอมทางเคมี
 3. สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
 4. สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาและสังคมกายภาพ

u ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ áº‹§ä´Œà»š¹ 4 »ÃÐàÀ·

สุขอนามัย ในการประกอบอาชีพ
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                        ไดแก อุณหภูมิ แสง สี เสียง ความดันอากาศ ความสั่นสะเทือน
                          ไดแก สารเคมี ฝุน ไอระเหย ละออง ควัน กาซ ตัวทำละลาย
                              ไดแก เชื้อโรค สัตว ฝุน พืช
                                                      ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
คาตอบแทน ลักษณะงานเวลาการทำงาน

สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ
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 สุขอนามัย หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพ ทั้งหมด 
เปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการดำรงคงไวซึ่งสภาพรางกาย 
และจิตใจที่สมบูรณของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ

 ÊÔè§¤Ø¡¤ÒÁÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
 1. อุณหภูมิ (Temperature) เปนสิ่งสำคัญในการตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก เพราะมีผลในการ 
ทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมรางกายจะมีการปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุล 
ถารางกายไมสามารถปรับตัวได ก็จะทำใหเกิดอาการผิดปกติ เชน เปนลม ออนเพลีย เปนตะคริว

 2. แสง (Light) ระดับของแสงมีความสำคัญสำหรับงานที่ทำ แสงสวางที่จาเกินไปกอใหเกิด 
ผลกระทบตอการมองเห็น อาจทำใหเกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ หากแสงนอยเกินไปทำใหเกิดอาการ 
เมื่อยลาตอตา อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดความผิดพลาดในการทำงานได

 3. เสียง (Noise) เสียงที่มีความดังเกิน 90 เดซิเบล จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน เชน 
หูอื้อ หูหนวก เครียด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

 4. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) ความดันบรรยากาศสูง จะพบในผูที่ทำงานใตน้ำ อาจ 
เกิดฟองของกาซไนโตรเจนเขาไปในกระแสเลือด เกิดการเปนตะคริว บางรายเขาไปอุดเสนในสมองทำให 
เสียชีวิตได จะพบในผูที่ทำงานในที่สูง บนเครื่องบิน บนภูเขา ทำใหเกิดอาการเวียนศีรษะ ออนเพลีย 
เนื่องจากระดับออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองลดลง

 5. รังสี (Radiation) รังสีที่มีอันตรายตอมุนษย เชน กัมมันตภาพรังสี รังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่ง 
ถาไดรับนาน ๆ จะเกิดการทำลายของเนื้อเยื่อ

 1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
 2. สิ่งแวดลอมทางเคมี
 3. สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
 4. สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาและสังคมกายภาพ

u ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ áº‹§ä´Œà»š¹ 4 »ÃÐàÀ·

สุขอนามัย ในการประกอบอาชีพ
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                        ไดแก อุณหภูมิ แสง สี เสียง ความดันอากาศ ความสั่นสะเทือน
                          ไดแก สารเคมี ฝุน ไอระเหย ละออง ควัน กาซ ตัวทำละลาย
                              ไดแก เชื้อโรค สัตว ฝุน พืช
                                                      ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
คาตอบแทน ลักษณะงานเวลาการทำงาน

1. การฝากเงิน ผ่านเครื่องฝากเงิน 
 อัตโนมัติ Cash Deposit Machine    
 (CDM) รวมถึงการถอนเงินผ่าน 
 เครื่อง Automatic Teller  
 Machine(ATM) ช่วยประหยัด 
 เวลา ในการรอใช้บริการทำาธุรกรรม  
 ผ่านเคาน์เตอร์สาขา 

ธ¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÁÕ¹ÇÑต¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊÐ´Ç¡ ÃÇ´àÃ็ÇáÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂ¾ÃŒÍÁãหŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ

หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ท่ีถูกประดิษฐ์คิดค้นข้ึนเพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ทางการเงินโดยนำาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างประสบการณ์เก่ียวกับนวัตกรรม 
การชำาระเงินในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงินของไทยให้ก้าวสู่การ 
ชำาระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (National e-payment) สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือท่ีขยายวงกว้างขึ้น เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกำาหนดให้ดำาเนินการโครงการสำาคัญคู่ขนาน
กันไปในห้วงเวลาเดียวกันท้ังส้ิน 4 โครงการ ได้แก่ (1) บริการโอนเงินและรับโอนเงินพร้อมเพย์(PromptPay) 
(2) การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4) โครงการ 
e-Payment ภาครัฐ 

นวัตกรรมทางการเงิน

¹ÇÑต¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
(Financial Innovation)

¹Í¡จÒ¡¹Õ้ºÑตÃÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê์¢Í§ธ¹Ò¤ÒÃ
ÂÑ§à»š¹ áºº Ship Card โ´ÂÁÕ¢ŒÍ´Õ ´Ñ§¹Õ้

ที่มา : http://www.checkraka.com/knowledge/credit-card-2-77/1658345/ 
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2. การถอนเงินสด โดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคช่ัน MyMo ไม่ต้องใช้บัตรซึ่งธนาคารออมสิน 
เป็นธนาคารแห่งแรกในเอเชีย ที่สามารถถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร

3. การชำาระค่าสินค้าและบริการ สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านระบบ Bar Code 
และ QR Code เพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริม
นโยบายสังคมไร้เ งินสด (Cashless 
Society) ก้าวสู่ยุคดิจิตัลอย่างยั่งยืน โดย
ใช้ MyMo และ GSB PAY

นวัตกรรมทางการเงิน

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Pages/default.aspx

คำาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง และทำาเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านต้องการตอบ

ลำาดับที่............................แบบสำารวจข้อมูลลูกค้า

➊ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................นามสกุล..................................................................................................

เลขบัตรประชาชน ........ ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........ เบอร์โทรศัพท.์..................................................

ความต้องการเงินทุน 

  (1) ต้องการเงินทุนจำานวน

             (1.1) น้อยกว่า - 50,000 บาท      (1.2) 50,001 - 100,000 บาท       (1.3) มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป

 วัตถุประสงค์ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

   (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน           (2) เพื่อปรับปรุงขยายกิจการ           (3) เพื่ออุปโภค บริโภค

	   (4) เพื่อไถ่ถอน (Refinance)   (5) ชำาระหนี้นอกระบบ   (6) เพื่อการศึกษา

   (7) ค่ารักษาพยาบาล   (8) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................ 

  (2) ไม่ต้องการเงินทุน เพราะ .........................................................................................................................................................................................................

วุฒิการศึกษา

  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาตอนต้น  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (4) ปวส.

  (5) ปริญญาตรี  (6) สูงกว่าปริญญาตรี  (7) อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................

รายได้ประจำา / ปี  

  (1) น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี      (2) 50,001 - 100,000 บาท/ปี       (3) มากกว่า 100,000 บาท/ปีขึ้นไป

➋ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการทำาบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับธนาคาร 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย เพราะ ................................................................................................................................................................................

ประเภทผู้เข้ารับการอบรม
ท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่

  มี             ไม่มี

กลุ่มองค์กรชุมชน

  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

  กลุ่ม OTOP

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  กลุ่มผู้ขับรถรับจ้าง

กลุ่มลูกค้ารายย่อย

  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย (ธปช.)

  ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (ห้องแถว)

  ลูกค้าหน่วยงาน

  ผู้ประกอบการ Street Food

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  ผู้ลงทะเบียน นร.1

✂

อาชีพ/ครอบครัวประกอบอาชีพ

(1) ค้าขาย      (1.1) อาหาร/เครื่องดื่ม      (1.2) เสื้อผ้า            (1.3) ของใช ้           (1.4) เกษตรกร

	   (1.5) อื่นๆ.................................. 

(2) รับจ้าง      (2.1) มอเตอร์ไซด์รับจ้าง    (2.2) แท็กซี่      (2.3) รับจ้างทั่วไป    (2.4) อื่นๆ..................................

(3) บริการ      (3.1) เสริมสวย               (3.2) นวดแผนไทย    (3.3) ซักรีด            (3.4) อื่นๆ..................................
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2. การถอนเงินสด โดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคช่ัน MyMo ไม่ต้องใช้บัตรซ่ึงธนาคารออมสิน 
เป็นธนาคารแห่งแรกในเอเชีย ที่สามารถถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร

3. การชำาระค่าสินค้าและบริการ สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านระบบ Bar Code 
และ QR Code เพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริม
นโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) ก้าวสู่ยุคดิจิตัลอย่างยั่งยืน โดย
ใช้ MyMo และ GSB PAY

นวัตกรรมทางการเงิน

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Pages/default.aspx

คำาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง และทำาเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านต้องการตอบ

ลำาดับที่............................แบบสำารวจข้อมูลลูกค้า

➊ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................นามสกุล..................................................................................................

เลขบัตรประชาชน ........ ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........ เบอร์โทรศัพท.์..................................................

ความต้องการเงินทุน 

  (1) ต้องการเงินทุนจำานวน

             (1.1) น้อยกว่า - 50,000 บาท      (1.2) 50,001 - 100,000 บาท       (1.3) มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป

 วัตถุประสงค์ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

   (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน           (2) เพื่อปรับปรุงขยายกิจการ           (3) เพื่ออุปโภค บริโภค

	   (4) เพื่อไถ่ถอน (Refinance)   (5) ชำาระหนี้นอกระบบ   (6) เพื่อการศึกษา

   (7) ค่ารักษาพยาบาล   (8) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................ 

  (2) ไม่ต้องการเงินทุน เพราะ .........................................................................................................................................................................................................

วุฒิการศึกษา

  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาตอนต้น  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (4) ปวส.

  (5) ปริญญาตรี  (6) สูงกว่าปริญญาตรี  (7) อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................

รายได้ประจำา / ปี  

  (1) น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี      (2) 50,001 - 100,000 บาท/ปี       (3) มากกว่า 100,000 บาท/ปีขึ้นไป

➋ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการทำาบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับธนาคาร 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย เพราะ ................................................................................................................................................................................

ประเภทผู้เข้ารับการอบรม
ท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่

  มี             ไม่มี

กลุ่มองค์กรชุมชน

  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

  กลุ่ม OTOP

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  กลุ่มผู้ขับรถรับจ้าง

กลุ่มลูกค้ารายย่อย

  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย (ธปช.)

  ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (ห้องแถว)

  ลูกค้าหน่วยงาน

  ผู้ประกอบการ Street Food

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  ผู้ลงทะเบียน นร.1

✂

อาชีพ/ครอบครัวประกอบอาชีพ

(1) ค้าขาย      (1.1) อาหาร/เครื่องดื่ม      (1.2) เสื้อผ้า            (1.3) ของใช ้           (1.4) เกษตรกร

	   (1.5) อื่นๆ.................................. 

(2) รับจ้าง      (2.1) มอเตอร์ไซด์รับจ้าง    (2.2) แท็กซี่      (2.3) รับจ้างทั่วไป    (2.4) อื่นๆ..................................

(3) บริการ      (3.1) เสริมสวย               (3.2) นวดแผนไทย    (3.3) ซักรีด            (3.4) อื่นๆ..................................



ลำาดับท่ี...................

แบบประเมินผลการอบรม

วันที.่......................................................................สถานที.่.................................................................................จังหวัด..............................................

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
คำาแนะนำา โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงที่สุดและโปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดอบรมต่อไป

1. ความคิดเห็นในการเข้ารับการอบรม

ปัจจัยการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5

มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

1.1 ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้ในระดับใด

1.2 หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นระดับใด

1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรม

 1) ทำาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจทางการเงินของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

 2) สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
  รายได้-รายจ่ายของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3) ทำาให้เห็นความสำาคัญของการวางแผนทางการเงิน 
  และการออมเงินเพิ่มมากขึ้น

 4) สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 5) สามารถนำาไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้

1.4 เนื้อหาวิชา/เอกสารคู่มือ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

1.5 ความเหมาะสมและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

1.6 การต้อนรับ ดูแลอำานวยการความสะดวกของเจ้าหน้าที่

1.7 ห้องประชุม / สถานที่จัดกิจกรรม

1.8 อาหาร – อาหารว่าง

1.9 ความพึงพอใจที่ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

2. ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณอย่างสูงในความร่วมมือ
ธนาคารออมสิน

หลักสูตร : การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
   ด้านการเงินและการเพิ่มรายได้
แบบทดสอบ : ก่อนการอบรม (Pre Test)
คำาอธิบาย : ให้ทำาเครื่องหมายกากบาท ( x ) ลงบนตัวเลือกที่ถูกที่สุด

ก่อนการอบรม
ชื่อ-สกุล..................................................................................

วันที่อบรม...................../......................../........................

สาขา.............................. เขต...................... ภาค................

ลำาดับที่............................

คะแนน

✂

7. ภาระหนี้ที่ต้องชำาระเงินในแต่ละเดือนไม่ควรเกินเท่าไร
ก. 1 ใน 1 ของรายได้ต่อเดือน
ข. 1 ใน 2 ของรายได้ต่อเดือน
ค. 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน
ง. 2 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

8. สิ่งที่ควรรู้ก่อนเซ็นสัญญากู้เงินจากธนาคาร
ก. จำานวนเงินกู้ในสัญญาต้องตรงกับเงินกู้ที่ได้รับ
ข. เชื่อฟังทุกคำาพูดที่พนักงานบอก
ค. เซ็นชื่อในสัญญาทันทีโดยไม่ต้องอ่านเอกสาร
ง. ไม่ต้องให้ผู้ค้ำาประกันรับทราบจำานวนเงินที่กู้

9. ข้อใดคือเทคนิคการปลดหนี้บ้านให้หมดไวๆ
ก. การโปะหนี้เพิ่ม
ข. ชำาระแต่ดอกเบี้ย
ค. ชำาระเงินงวด น้อยกว่า ค่างวด
ง. 2-3 เดือนชำาระค่างวดที

10. ข้อใดคือวิธี “หนีห่าง...จากหนี้นอกระบบ”
ก. วางแผนทางการเงินล่วงหน้า
ข. หยุดใช้เงินเกินตัว
ค. คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ “ก่อหนี้”
ง. ถูกทุกข้อ

1. “เศรษฐกิจพอเพียง” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข. ทำาตามแบบเพื่อนที่มีฐานะร่ำารวยกว่า
ค. รอรัฐบาลมาช่วยเหลือตามที่หาเสียงไว้
ง. กู้เงินรายวันไปท่องเที่ยวและชื้อสินค้าราคาแพง

2. สูตรง่ายๆในการออมเงิน คืออะไร
ก. รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม
ข. รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ค. รายได้ + เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ง. รายได้ + ค่าใช้จ่าย = เงินออม

3. เทคนิคการออมเงินที่ดี
ก. เหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่อยออม
ข. ออมเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
ค. เป็นหนี้อยู่ยังไม่ต้องออม 
ง. ซื้อหวยแล้วบอกว่าเป็นการออม

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ก. เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น-ไม่จำาเป็น
ข. เพื่อให้มีการออมเงินมากขึ้น
ค. เพื่อนำาไปแสดงค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษี
ง .เพื่อประกอบการแสดงรายได้ เมื่อจะกู้เงินจากธนาคาร

5. ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น
ก. หยอดกระปุก
ข. ค่ากับข้าว
ค. ค่าเล่าเรียนบุตร
ง. ค่าเหล้า

6. ข้อใดคือพฤติกรรมก่อให้เกิด “หนี้”
ก. มีรายรับ มากกว่า รายจ่าย
ข. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ค. หยอดกระปุกออมสินทุกวัน
ง. พอใจในฐานะของตนเอง



ลำาดับที่...................

แบบประเมินผลการอบรม

วันที.่......................................................................สถานที.่.................................................................................จังหวัด..............................................

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
คำาแนะนำา โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงที่สุดและโปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดอบรมต่อไป

1. ความคิดเห็นในการเข้ารับการอบรม

ปัจจัยการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5

มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

1.1 ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้ในระดับใด

1.2 หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นระดับใด

1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรม

 1) ทำาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจทางการเงินของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

 2) สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
  รายได้-รายจ่ายของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3) ทำาให้เห็นความสำาคัญของการวางแผนทางการเงิน 
  และการออมเงินเพิ่มมากขึ้น

 4) สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 5) สามารถนำาไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้

1.4 เนื้อหาวิชา/เอกสารคู่มือ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

1.5 ความเหมาะสมและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

1.6 การต้อนรับ ดูแลอำานวยการความสะดวกของเจ้าหน้าที่

1.7 ห้องประชุม / สถานที่จัดกิจกรรม

1.8 อาหาร – อาหารว่าง

1.9 ความพึงพอใจที่ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

2. ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณอย่างสูงในความร่วมมือ
ธนาคารออมสิน

หลักสูตร : การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
   ด้านการเงินและการเพิ่มรายได้
แบบทดสอบ : ก่อนการอบรม (Pre Test)
คำาอธิบาย : ให้ทำาเครื่องหมายกากบาท ( x ) ลงบนตัวเลือกที่ถูกที่สุด

ก่อนการอบรม
ช่ือ-สกุล..................................................................................

วันท่ีอบรม...................../......................../........................

สาขา.............................. เขต...................... ภาค................

ลำาดับที่............................

คะแนน

✂

7. ภาระหนี้ที่ต้องชำาระเงินในแต่ละเดือนไม่ควรเกินเท่าไร
ก. 1 ใน 1 ของรายได้ต่อเดือน
ข. 1 ใน 2 ของรายได้ต่อเดือน
ค. 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน
ง. 2 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

8. สิ่งที่ควรรู้ก่อนเซ็นสัญญากู้เงินจากธนาคาร
ก. จำานวนเงินกู้ในสัญญาต้องตรงกับเงินกู้ที่ได้รับ
ข. เชื่อฟังทุกคำาพูดที่พนักงานบอก
ค. เซ็นชื่อในสัญญาทันทีโดยไม่ต้องอ่านเอกสาร
ง. ไม่ต้องให้ผู้ค้ำาประกันรับทราบจำานวนเงินที่กู้

9. ข้อใดคือเทคนิคการปลดหนี้บ้านให้หมดไวๆ
ก. การโปะหนี้เพิ่ม
ข. ชำาระแต่ดอกเบี้ย
ค. ชำาระเงินงวด น้อยกว่า ค่างวด
ง. 2-3 เดือนชำาระค่างวดที

10. ข้อใดคือวิธี “หนีห่าง...จากหนี้นอกระบบ”
ก. วางแผนทางการเงินล่วงหน้า
ข. หยุดใช้เงินเกินตัว
ค. คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ “ก่อหนี้”
ง. ถูกทุกข้อ

1. “เศรษฐกิจพอเพียง” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข. ทำาตามแบบเพื่อนที่มีฐานะร่ำารวยกว่า
ค. รอรัฐบาลมาช่วยเหลือตามที่หาเสียงไว้
ง. กู้เงินรายวันไปท่องเที่ยวและชื้อสินค้าราคาแพง

2. สูตรง่ายๆในการออมเงิน คืออะไร
ก. รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม
ข. รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ค. รายได้ + เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ง. รายได้ + ค่าใช้จ่าย = เงินออม

3. เทคนิคการออมเงินที่ดี
ก. เหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่อยออม
ข. ออมเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
ค. เป็นหนี้อยู่ยังไม่ต้องออม 
ง. ซื้อหวยแล้วบอกว่าเป็นการออม

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ก. เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น-ไม่จำาเป็น
ข. เพื่อให้มีการออมเงินมากขึ้น
ค. เพื่อนำาไปแสดงค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษี
ง .เพื่อประกอบการแสดงรายได้ เมื่อจะกู้เงินจากธนาคาร

5. ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น
ก. หยอดกระปุก
ข. ค่ากับข้าว
ค. ค่าเล่าเรียนบุตร
ง. ค่าเหล้า

6. ข้อใดคือพฤติกรรมก่อให้เกิด “หนี้”
ก. มีรายรับ มากกว่า รายจ่าย
ข. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ค. หยอดกระปุกออมสินทุกวัน
ง. พอใจในฐานะของตนเอง



หลักสูตร : การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
   ด้านการเงินและการเพิ่มรายได้
แบบทดสอบ : หลังการอบรม (Post Test)
คำาอธิบาย : ให้ทำาเครื่องหมายกากบาท ( x ) ลงบนตัวเลือกที่ถูกที่สุด

หลังการอบรม

7. ภาระหนี้ที่ต้องชำาระเงินในแต่ละเดือนไม่ควรเกินเท่าไร
ก. 1 ใน 1 ของรายได้ต่อเดือน
ข. 1 ใน 2 ของรายได้ต่อเดือน
ค. 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน
ง. 2 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

8. สิ่งที่ควรรู้ก่อนเซ็นสัญญากู้เงินจากธนาคาร
ก. จำานวนเงินกู้ในสัญญาต้องตรงกับเงินกู้ที่ได้รับ
ข. เชื่อฟังทุกคำาพูดที่พนักงานบอก
ค. เซ็นชื่อในสัญญาทันทีโดยไม่ต้องอ่านเอกสาร
ง. ไม่ต้องให้ผู้ค้ำาประกันรับทราบจำานวนเงินที่กู้

9. ข้อใดคือเทคนิคการปลดหนี้บ้านให้หมดไวๆ
ก. การโปะหนี้เพิ่ม
ข. ชำาระแต่ดอกเบี้ย
ค. ชำาระเงินงวด น้อยกว่า ค่างวด
ง. 2-3 เดือนชำาระค่างวดที

10. ข้อใดคือวิธี “หนีห่าง...จากหนี้นอกระบบ”
ก. วางแผนทางการเงินล่วงหน้า
ข. หยุดใช้เงินเกินตัว
ค. คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ “ก่อหนี้”
ง. ถูกทุกข้อ

ลำาดับที่............................

1. “เศรษฐกิจพอเพียง” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี
ข. ทำาตามแบบเพื่อนที่มีฐานะร่ำารวยกว่า
ค. รอรัฐบาลมาช่วยเหลือตามที่หาเสียงไว้
ง. กู้เงินรายวันไปท่องเที่ยวและชื้อสินค้าราคาแพง

2. สูตรง่ายๆ ในการออมเงิน คืออะไร
ก. รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม
ข. รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ค. รายได้ + เงินออม = ค่าใช้จ่าย
ง. รายได้ + ค่าใช้จ่าย = เงินออม

3. เทคนิคการออมเงินที่ดี
ก. เหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่อยออม
ข. ออมเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
ค. เป็นหนี้อยู่ยังไม่ต้องออม 
ง. ซื้อหวยแล้วบอกว่าเป็นการออม

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ก. เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น-ไม่จำาเป็น
ข. เพื่อให้มีการออมเงินมากขึ้น
ค. เพื่อนำาไปแสดงค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษี
ง .เพื่อประกอบการแสดงรายได้ เมื่อจะกู้เงินจากธนาคาร

5. ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น
ก. หยอดกระปุก
ข. ค่ากับข้าว
ค. ค่าเล่าเรียนบุตร
ง. ค่าเหล้า

6. ข้อใดคือพฤติกรรมก่อให้เกิด “หนี้”
ก. มีรายรับ มากกว่า รายจ่าย
ข. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ค. หยอดกระปุกออมสินทุกวัน
ง. พอใจในฐานะของตนเอง

คะแนน

ช่ือ-สกุล..................................................................................

วันท่ีอบรม...................../......................../........................

สาขา.............................. เขต...................... ภาค................

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up
ฝายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน
โทร. 0-2299-8000 ต่อ 155531, 155395
E-mail : Department.SEBD@gsb.or.th

ภาค 1    Email : Unit.cfirm1@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2299-8184
เบอรโทรสาร  0-2299-8473
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
(เขตหวยขวาง เขตบางเขน เขตสะพานใหม
เขตวัชรพล เขตราชวัตร และสำนักพหลโยธิน)

ภาค 2    Email : Unit.cfirm2@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2257-0142-5
เบอรโทรสาร  0-2257-0147-8
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
(เขตบางรัก เขตถนนเพชรบุรี เขตพรอมพงษ
เขตพระโขนง เขตคลองจ่ัน และเขตมีนบุรี)

ภาค 3    Email : Unit.cfirm3@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2403-1770-2
เบอรโทรสาร  0-2403-1770-2 ตอ 2027
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร
(เขตมหาดไทย เขตศิริราช เขตบางแค
เขตราษฎรบูรณะ เขตบางคอแหลม
และธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน)

ภาค 4    Email : Unit.cfirm4@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-3441-3146-7
เบอรโทรสาร  0-3441-3144-7 ตอ 2022-24
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ

ภาค 5    Email : Unit.cfirm5@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-2951-1573-6
เบอรโทรสาร  0-2951-1572
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : นนทบุรี นครปฐม
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ภาค 6    Email : Unit.cfirm6@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-5623-1561-3,
0-5622-2419
เบอรโทรสาร  0-5622-2350
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : ลพบุรี เพชรบูรณ ชัยนาท
นครสวรรค อุทัยธานี และพิจิตร

ภาค 7    Email : Unit.cfirm7@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-5540-3699, 0-5540-3665,
0-5540-3667, 0-5540-3668
ตอ 551118, 551123
เบอรโทรสาร  0-5540-3664, 0-5540-3668
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก
สุโขทัย และกำแพงเพชร

ภาค 8    Email : Unit.cfirm8@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-5311-6270, 0-5311-6272,
0-5311-6273, 0-5311-6274
เบอรโทรสาร  0-5311-6275
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : เชียงใหม ลำพูน และแมฮองสอน

ภาค 9    Email : Unit.cfirm9@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  053-727160 , 053-727163
เบอรโทรสาร  053-727150
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : เชียงราย แพร พะเยา
นาน และลำปาง

ภาค 10    Email : Unit.cfirm10@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4232-6276, 0-4232-6277
เบอรโทรสาร  0-4232-6276, 0-4232-6277
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : อุดรธานี เลย หนองคาย
สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

ภาค 11   Email : Unit.cfirm11@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4324-4944, 0-4324-3487 
เบอรโทรสาร  0-4323-6629
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : ขอนแกน มหาสารคาม
รอยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ และชัยภูมิ

ภาค 12   Email : Unit.cfirm12@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4542-4260,
0-4542-4262, 0-4542-4267
เบอรโทรสาร  0-4542-4274, 0-4542-4278
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร และอำนาจเจริญ

ภาค 13   Email : Unit.cfirm13@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-4426-3445 ถึง 52
เบอรโทรสาร  0-4423-0154,0-4424-1325
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : นครราชสีมา ปราจีนบุรี
นครนายก และสระแกว

ภาค 14   Email : Unit.cfirm14@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-3533-6594, 0-3533-6596
เบอรโทรสาร  0-3533-6595, 0-3533-6597
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : พระนครศรีอยุธยา อางทอง
สิงหบุรี สระบุรี และปทุมธานี

ภาค 15   Email : Unit.cfirm15@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-3838-7022-4 ตอ 11 ถึง 17
เบอรโทรสาร  0-3838-705, 0-3838-7026
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ภาค 16   Email : Unit.cfirm16@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-7727-2207
เบอรโทรสาร  0-7727-2589
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : สุราษฎรธานี ชุมพร
ระนอง พังงา และภูเก็ต

ภาค 17   Email : Unit.cfirm17@gsb.or.th
เบอรโทรสำนักงาน  0-7534-0705, 0-7534-6971
เบอรโทรสาร  0-7534-6972
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช
พัทลุง ตรัง กระบ่ี และสตูล ภาค 18   Email : Unit.cfirm18@gsb.or.th

เบอรโทรสำนักงาน  0-7431-1222
เบอรโทรสาร  - 
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ : สงขลา ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส






