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ค าน า 

 
  ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของเงิน การวางแผนการเงิน 
สินเชื่อ สทิธิและหน้าทีข่องผู้ใช้บริการทางการเงิน และภยัทางการเงิน ซึ่งเนื้อหา
ความรู้ดังกล่าว มวีัตถุประสงค์เพือ่ให้ผู้เรยีน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเงินเพื่อชีวิต 
  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคณุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ประกอบการน าเสนอเนื้อหา 
รวมทั้งผู้เกี่ยวขอ้งในการจัดท าชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน กศน. และน าไปสู่การเงินเพื่อชีวิตอย่างเห็นคุณคา่ต่อไป 

 
ส านักงาน กศน. 
กรกฎาคม 2559 
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ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา 
 

   ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 รหัสวิชา สค32029  ใช้ส าหรับผู้เรียนหลักสูตร
การศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างของ 
หน่วยการเรียนรู ้เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน 
  ส่วนท่ี 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เฉลยกิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
วิธีการใช้ชุดวิชา 
  ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอยีดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียน
ต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะ
ศึกษาชุดวิชาเพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมท า
กิจกรรมตามท่ีก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐาน 
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจาก
เฉลยแบบทดสอบเฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 

4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ 
ท้ังในชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 

5. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ค าตอบได้จากเฉลย/แนวตอบ ท้ายเล่ม หากผู้เรียนยังท ากิจกรรมไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไป
ทบทวนเนื้อหาสาระ   ในเรื่องนั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจ 

6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มว่าผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบได้
ถูกต้องทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น 
ให้เข้าใจอีกครั้งหน่ึง ผู้เรียนควรท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน และควรได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด (หรือ 24 ข้อ) 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน  

7. หากนักศึกษาได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ 
ผู้เรียนสามารถสอบถามและขอค าแนะน าได้จากครหูรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอื่น ๆ  
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หมายเหตุ : การท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และท ากิจกรรมท้ายเรื่อง ให้ท าและ
บันทึก  ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
 
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
  ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร.1213, เว็บไซต์ : www.1213.or.th , 
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/hotline1213 การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต พิพิธภัณฑ์ 
นิทรรศการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร การศึกษาจากผู้รู้ เป็นต้น 
 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

1. ระหว่างภาค วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างเรียน 
รายบุคคล 

2. ปลายภาค วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสร้างชุดวิชา 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการพัฒนาสังคม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนังถึงความส าคัญเกี่ยวกับ

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเมือง  การปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 - อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างถูกต้อง 
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนบัญชีเงินฝาก

ประเภทต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 - ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบ้ียบัญชีเงินฝากได้ 
- ประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้ทางการเงินมาก าหนดเป้าหมายมาออกแบบ

วางแผนการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
- มีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย จัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 

ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีทางการเงิน 
 
สาระส าคัญ 

 เงินเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลาง
ท่ีใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
นอกจากนั้น “เงิน” ยังเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันนี้สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูก
พัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การท าธุรกรรมทาง
โทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนา
ทางการเงินเพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินนอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัย
การเงินออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
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สามารถออกแบบ วางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยทาง
การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

2. การวางแผนการเงิน 
3. สินเชื่อ 
4. สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
5. ภัยทางการเงิน 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 1. ชุดวิชา 
 2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุมวิชา 
 3. ส่ือเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ 

 
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 
 
กิจกรรมเรียนรู้ 

 1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
 2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 
 3. ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
 4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 

 
การประเมินผล 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
2. ท ากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
3. เข้ารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 

หน้า 
ค าน า 
ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา 
โครงสร้างชุดวิชา 
สารบัญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 1  
 เร่ืองที่ 1  ความหมายและประโยชน์ 4 
 เร่ืองที่ 2  ประเภทของเงิน 6 
 เร่ืองที่ 3  การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน 20 
 เร่ืองที่ 4  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 51 
 เร่ืองที่ 5  ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 59 
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 69 
 เร่ืองที่ 1  การวางแผนการเงิน 71
 เร่ืองที่ 2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 74 
 เร่ืองที่ 3  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 80 
 เร่ืองที่ 4  การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 87 
 เร่ืองที่ 5  การออม 94 
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 100 
 เร่ืองที่ 1  การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 102 
 เร่ืองที่ 2  ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 104 
 เร่ืองที่ 3  เครดิตบูโร 120 
 เร่ืองที่ 4  วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้ 122
 เร่ืองที่ 5  วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 124 
 เร่ืองที่ 6  หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 129 
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 132 
 เร่ืองที่ 1  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 133
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

สาระส าคัญ 

เงินเป็นสิ่งส าคัญท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งท่ีใช้ในการ
ซื้อหาสิ่งของหรือบริการเพื่อให้สามารถด ารงชีพ หรือเพื่อความสะดวกสบาย เงินท่ีรู้จักกันส่วนใหญ่
มี 2 ชนิด คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดยในประเทศไทยใช้สกุลเงินบาท อย่างไรก็ดี หาก
ต้องเดินทางหรือท าการค้าท่ีต่างประเทศ ก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราของประเทศอื่น ๆ 
ด้วย ซึ่งค่าของเงินในแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน จึงต้องมีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นเพื่อ
เทียบราคาของเงินตราประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหน่ึง  

เมื่อได้รับเงินจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากการประกอบอาชีพ สิ่งท่ีควรท าคือแบ่งเงิน
บางส่วนไปเก็บออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือ
เลิกท างาน แต่บางครั้งการเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินอาจไม่เพียงพอท่ีจะรองรับเหตุการณ์ 
ไม่คาดฝัน จึงอาจต้องพิจารณาความจ าเป็นในการท าประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีไม่คาดคิด 
เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์นั้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่าย
สินไหมทดแทนให้ตามเงื่อนไขท่ีตกลงไว้ในกรมธรรม์ นอกจากการออมเงินท่ีได้ผลตอบแทนแล้ว 
การลงทุนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควร
มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเลือกรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะกับตนเอง และสามารถรับความเสี่ยงได้ 

ด้วยยุคสมัยปัจจุบันเปลี่ยนไป มีการน าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ใช้เงินได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องพกพาเงินสดจ านวนมาก เช่น บัตรเดบิต และบัตรเครดิต ซึ่งแต่ละชนิด
ออกแบบมาเพื่อลักษณะการใช้งานท่ีต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการช าระเงินท่ีรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เช่น internet payment, mobile payment ท่ีท าให้การโอนเงิน ช าระเงินเป็นเรื่องง่าย  
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร  

นอกจากเงินจะมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของทุกคน ยังเป็นสิ่งส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ังระบบ ท้ังในด้านการลงทุน การผลิต และการจ้างงาน จึงมี 
ผู้ให้บริการทางการเงินในระบบจ านวนมากซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไปในการตอบสนอง
ระบบเศรษฐกิจในแต่ละด้าน โดยสถาบันการเงินมีท้ังท่ีรับฝากเงิน และไม่ได้รับฝากเงิน ซึ่ง
ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถวางใจและเชื่อถือได้ เนื่องจากมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด  
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ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเงิน 

2. บอกความหมายและความแตกต่างของการให้เงินและการให้ยืมเงิน  

3. บอกความหมายของเงินเฟ้อ เงินฝืด 

4. อธิบายวิธีการตรวจสอบธนบัตร 

5. ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

6. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

7. อธิบายเงินเสมือน 

8. บอกลักษณะบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท 

9. ค านวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้น 

10. อธิบายการคุ้มครองเงินฝาก   

11. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย บอกประเภทและ
ลักษณะการประกันภัยแต่ละประเภท    

12. บอกลักษณะการลงทุนแต่ละประเภท 

13. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน 

14. บอกความหมายและประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

15. บอกลักษณะของบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต Internet payment
และ Mobile payment  

16. บอกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

17. บอกผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

18. บอกบทบาทหน้าท่ีของสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

19. บอกบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้บริการภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอื่น ๆ  
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ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

 เรื่องท่ี 2 ประเภทของเงิน   

 เรื่องท่ี 3 การฝากเงนิ การประกันภัย และการลงทุน 

 เรื่องท่ี 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

 เรื่องท่ี 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย  

สื่อการเรียนรู้ 

1. เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th 
2. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) www.sec.or.th 
3. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  24 ชั่วโมง 
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เร่ืองที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

 
ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “เงิน” คือ 
วัตถุท่ีก าหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือช าระหนี้ ปัจจุบันส่วนใหญ่ คือ ธนบัตร
และเหรียญกษาปณ์ อย่างไรก็ดี เงินอาจไม่ได้จ ากัดอยู่ในรูปธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เท่านั้น 
แต่อาจอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น เงินอิเล็กทรอนิกส์     

“เงิน” เป็นสิ่งส าคัญท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งท่ีใช้ใน
การซื้อหาสิ่งของหรือบริการเพื่อให้สามารถด ารงชีพได้ หรือเพื่อความสะดวกสบาย เช่น การซื้อ
หาอาหาร สิ่งของจ าเป็น การศึกษา การรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเดินทาง ดังนั้น ทุกคนจึง
จ าเป็นต้องประกอบอาชีพ สร้างอาชีพให้ตนเองเพื่อให้มีเงินหรือมีรายได้เลี้ยงตนเองและคนใน
ครอบครัว  

เมื่อได้เงินมาแล้วก็ควรรู้จักวางแผนการเงินของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า
และมีเงินเพียงพอต่อการด ารงชีพ เช่น เมื่อมีรายได้ให้น าไปเก็บออมส่วนหนึ่งก่อน โดยล าดับแรก
ควรออมเผื่อฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้ดึงเงินท่ีออมมาใช้จ่ายได้ หรือการรู้จัก 
วางแผนการใช้จ่าย โดยใช้จ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็นก่อน หรือหากมีเงินออมเพียงพอแล้ว อาจน าเงินออม
บางส่วนไปสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เช่น การฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจ าเพื่อรับดอกเบี้ย 
ท่ีสูงขึ้น หรือการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพื่อให้เงินท่ีหามาได้สร้างมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้น 

การให้เงินและการให้ยืมเงิน   

การให้เงิน หมายถึง การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน และไม่ได้หวังให้มีการ
น าเงินดังกล่าวมาจ่ายคืนให้ เช่น พ่อแม่ให้ค่าขนมแก่ลูก การบริจาคเงินเพ่ือการกุศล 

การให้ยืมเงิน หมายถึง การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด และมีการก าหนดอัตราผลตอบแทนของการให้ยืมเงินนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า “ดอกเบี้ย” 
เช่น สมชายให้สมหญิงกู้ยืม 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 2% ต่อปีและให้ใช้คืนเมื่อครบ 1 ปี
หมายความว่า สมหญิงต้องจ่ายเงินคืนสมชาย 10,200 บาท เมื่อครบ 1 ปี 

จะเห็นว่าการให้เงินเป็นการให้เปล่าไม่ต้องคืน แต่ส าหรับการให้ยืมเงินเป็นการ
คาดหวังให้มีการจ่ายเงินคืน ซึ่งผู้ให้ยืมอาจต้องการดอกเบี้ยหรือไม่ต้องการดอกเบี้ยก็ได้ ดังนั้น 
ก่อนท่ีจะให้เงินหรือให้ยืมเงิน ผู้ให้ยืมควรอธิบายให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันว่า ต้องการให้เงิน 
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หรือต้องการให้ยืมเงิน ซึ่งหากเป็นการให้ยืมเงิน ผู้ให้ยืมควรแจ้งอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาท่ีต้อง
ช าระคืน และควรท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการให้ยืมเงินไว้ด้วย 

เงินเฟ้อ เงินฝืด 

เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไปเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หรือพูด
ง่าย ๆ ว่าเป็นภาวะท่ีข้าวของแพงขึ้นไปเรื่อย ๆ  

ลองเปรียบเทียบราคาก๋วยเตี๋ยวในปัจจุบัน เมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว และอีก 10 ปี
ข้างหน้า ในวันนี้เราอาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ในราคาชามละ 30 บาท เมื่อ 10 ปีก่อน เงิน 30 บาท 
อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ถึง 2 ชาม แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สักชามก็เป็นไป
ได ้

นั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เงินเฟ้อท าให้เงินในกระเป๋าสตางค์ของเรา 
ท่ีมีอยู่เท่าเดิมแต่กลับมีค่าลดลง เพราะซื้อของได้น้อยลง หรืออาจต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อให้
สามารถซื้อสินค้าได้จ านวนเท่าเดิม หรือท่ีเรียกว่า “มูลค่าของเงิน” หรือ “อ านาจซื้อ” ของเรา
ลดลง เมื่อเวลาผ่านไปนั่นเอง 

ในภาวะท่ีตรงข้ามกับเงินเฟ้อคือ เงินฝืด หมายถึง ภาวะท่ีระดับราคาสินค้า
โดยท่ัวไปลดต่ าลงเรื่อย ๆ หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นภาวะท่ีข้าวของมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ ซึ่งน่าจะ
เป็นเรื่องท่ีดีหากข้าวของถูกลงเพราะต้นทุนถูกลง แต่หากข้าวของถูกลงเพราะบริษัทต่าง ๆ 
ผลิตสินค้าออกมาขายมากเกินกว่าความต้องการซื้อของประชาชน บริษัทอาจจ าเป็นต้องลด
ราคาสินค้าลงเพื่อให้ขายได้หมด หรือไม่ก็ต้องลดการผลิตลงเพราะว่าถ้าผลิตออกมาเท่าเดิม 
ก็ขายได้ไม่หมด ผลท่ีตามมาก็คือ การจ้างงานจะลดลงตามไปด้วย ดังนั้น ภาวะเงินฝืดจึงส่ง 
ผลกระทบเป็นลูกโซ่เศรษฐกิจโดยรวม 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  1  ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2 ประเภทของเงิน   

 

เงินตราไทย  

เงินตราท่ีใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ธนบัตร 

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการธนบัตร
ภายในประเทศทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การผลิต น าธนบัตรใหม่ออกใช้หมุนเวียนและท าลาย
ธนบัตรเก่า รวมท้ังประเมินความต้องการใช้ธนบัตรใหม่ในแต่ละปีว่าควรจะผลิตธนบัตรชนิด
ราคาใดออกมาจ านวนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายของประชาชน 
ในประเทศ ซึ่งในแต่ละปีปริมาณการผลิตธนบัตรจะผันแปรไปตามความต้องการใช้ธนบัตร 
ท่ีเพิ่มขึ้นหรอืลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีสิทธิ์พิมพ์และออกใช้ธนบัตรในประเทศไทย
แต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามท่ีพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ก าหนดไว้ว่าการน า
ธนบัตรออกใชห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสามารถท าได้ 2 กรณี คือ 

1.  แลกเปลี่ยนทันทีกับธนบัตรท่ีออกใช้หมุนเวียนอยู่แล้วในมูลค่าท่ีเท่ากัน เช่น 
ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท 10 ฉบับ มูลค่า 10,000 บาท แลกเปลี่ยนกับธนบัตรใหม่ชนิด
ราคาเดียวกันหรือชนิดราคาอื่นในมูลค่าท่ีเท่ากัน อาทิ ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท จ านวน  
20 ฉบับ 

2.  แลกเปลี่ยนทันทีกับสินทรัพย์ท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นทุนส ารองเงินตรา 
ในมูลค่าท่ีเท่ากัน เช่น น าทองค ามูลค่า 100 ล้านบาทมาเข้าบัญชีทุนส ารองเงินตรา แลกเปลี่ยน
กับธนบัตรเพ่ือน าออกใช้มูลค่า 100 ล้านบาทเท่ากัน 

ทุนส ารองเงินตรา คือสินทรัพย์ท่ีใช้หนุนหลังธนบัตรออกใช้ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และเป็นหลักประกันว่าธนบัตรออกใช้ทุกฉบับมีมูลค่าตามราคาท่ีระบุไว้
บนหน้าธนบัตร โดยสินทรัพย์ท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นทุนส ารองเงินตรา เช่น ทองค า เงินตรา
ต่างประเทศท่ีอยู่ในรูปของเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ หลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์รัฐบาลไทย ตั๋วเงินในประเทศ  
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ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน 

นับจากปี พ.ศ. 2445 ท่ีเริ่มน าธนบัตรแบบแรกออกใช้ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยมีธนบัตรออกใช้หมุนเวียนรวมจ านวน 16 แบบ โดยธนบัตรแบบปัจจุบัน คือ ธนบัตร
แบบสิบหก1 มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์  

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช  
 
ภาพประกอบ : ภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพศิลาจารึก
หลักท่ี 1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง ภาพลายสือไทย ภาพทรง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร ภาพกระดิ่ง และภาพ
เครื่องสังคโลก 

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 13.80 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
วันท่ี 1 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 
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ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  
 
ภาพประกอบ : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงพระแสงดาบ 
น าทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์
ดอนเจดีย์  และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 14.40 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 
วันท่ี 18 มกราคม 2555 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช  
 
ภาพประกอบ : ภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมก าลัง
กันต่อสู้กู้อิสรภาพ ภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรี 
ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ทรงม้าพระที่นั่งออกศึก และภาพป้อมวิไชยประสิทธิ์  

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 15.00 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
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ลักษณะธนบัตรด้านหน้า 

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
ภาพประกอบ : ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ภาพป้อมพระสุเมรุ 

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 15.60 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหน้า 

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
  
ภาพประกอบ : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง ภาพพระที่นั่ง
อนันตสมาคม และภาพการเลิกทาส  

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 16.20 เซนติเมตร 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 
วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
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ขนาดมาตรฐานของธนบัตรแบบปัจจุบัน2 (แบบสิบหก) 

การก าหนดขนาดธนบัตรมุ่งเน้นถึงความสะดวกในการพกพาเป็นหลัก และเพื่อ
ประโยชน์ต่อการสังเกตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาซึ่ง
สามารถแยกแยะชนิดราคาธนบัตรด้วยการสัมผัสเท่านั้น จึงก าหนดให้ธนบัตรทุกชนิดราคา 
มีความกว้างเท่ากันคือ 72 มิลลิเมตร แต่มีความยาวที่ลดหลั่นกันชนิดราคาละ 6 มิลลิเมตร 

วิธีการตรวจสอบธนบัตรแบบสิบหก  

1. สัมผัส  
1.1 กระดาษธนบัตร 

ธนบัตรท าจากกระดาษชนิดพิเศษท่ีมีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลัก จึง
มีความแกร่ง ทนทาน ไม่ยุ่ยง่าย เมื่อจับสัมผัสจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษท่ัวไป  

1.2 ลายพิมพ์เส้นนูน 

สามารถสัมผัสความนูนตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ ตัวเลขอารบิกแจ้งชนิด
ราคาท่ีมุมขวาบนของธนบัตร ตัวอักษรค าว่า “รัฐบาลไทย” และตัวเลขไทยแจ้งชนิดราคา
ด้านหน้าธนบัตร 

นอกจากนี้ ท่ีบริเวณมุมล่างด้านขวาของธนบัตรทุกชนิดราคาจะมีลายพิมพ์ 
เส้นนูนรูปดอกไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาธนบัตรที่ประยุกต์มาจากอักษรเบรลล์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีความบกพร่องทางสายตา 

 

 
                                         
2 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 



11 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

2. ยกส่อง 

2.1 ลายน้ า 

ลายน้ าเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตกระดาษท่ีท าให้เนื้อกระดาษมีความหนา
ไม่เท่ากัน  เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจึงมองเห็นภาพท่ีมีการไล่ระดับของแสงเงา และ
ตัวเลขไทยตามชนิดราคาธนบัตรท่ีมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ประดับควบคู่ลายน้ าพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

2.2 แถบสีและแถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี  

ธนบัตรทุกชนิดราคามีแถบสีต่าง ๆ ตามชนิดราคาธนบัตรท่ีฝังไว้ใน 
เนื้อกระดาษตามแนวตั้ง มีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ ๆ ท่ีด้านหลังของธนบัตร 

เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นเส้นตรงยาวต่อเนื่อง บนแถบมีตัวเลขและตัวอักษร 
โปร่งแสงแจ้งชนิดราคาธนบัตรที่มองเห็นได้ทั้งสองด้าน  และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสี
ของแถบนี้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา  

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 

 
ภาพท่ี 1 - 3 เป็นแถบสี ซึ่งมีอยู่ในธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท  
ภาพที่ 4 - 5 เป็นแถบสีที่มีสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี ซึ่งมีอยู่ในธนบัตรชนิดราคา 500 บาท 

และ 1000 บาท 
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2.3 ภาพซ้อนทับ 

บริเวณมุมบนด้านซ้ายของธนบัตรมีตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตร 
ท่ีพิมพ์แยกไว้ในต าแหน่งตรงกันของด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร จะมองเห็นเป็นตัวเลข 
ที่สมบูรณ์เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 

 

3. พลิกเอียง 

3.1 หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี 

เป็นจุดสังเกตส าหรับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท
เท่านั้น โดยให้สังเกตท่ีมุมล่างด้านซ้ายของธนบัตรเมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้น ลายประดิษฐ์ 
สีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 
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3.2 แถบฟอยล์ 3 มิติ 

แถบฟอยล์ 3 มิติท่ีผนึกอยู่บนด้านหน้าธนบัตรชนิดราคา 100 บาท 
500 บาท และ 1000 บาท จะมองเห็นเป็นหลายมิติแตกต่างกันตามชนิดราคาและจะเปลี่ยน
สีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา 

 

3.3 ตัวเลขแฝง 

ในลายประดิษฐ์มุมล่างซ้ายของธนบัตรทุกชนิดราคาเมื่อยกธนบัตรเอียง
เข้าหาแสงสว่างและมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรในมุมท่ีเหมาะสม จะเห็น
ตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตรฉบับนั้น 

 
 

เหรียญกษาปณ ์

กรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกใช้ในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ 
พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ซึ่งมีหลากรุ่นหลายแบบ โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณะ ลวดลาย และ
กรรมวิธีการผลิตเร่ือยมา เพื่อให้สะดวกต่อการพกพา การใช้สอย และยากต่อการปลอมแปลง 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้หมุนเวียนกันอยู่ ท่ัวไป 
ในชีวิตประจ าวัน มี 9 ชนิดราคาคือ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์  
10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ แต่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมี 6 ชนิดราคา คือ  
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10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ ส่วนเหรียญชนิดราคา 10 สตางค์  
5 สตางค์ และ 1 สตางค์ มีใช้ในทางบัญชีเท่านั้น 

ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ จัดท าเหรียญ
กษาปณ์ออกใช้หมุนเวียนชุดใหม่ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีลักษณะและชนิดราคา ดังนี้  

1. เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท  

2. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล เคลือบไส้ทองแดง)  
ชนิดราคา 5 บาท  

3. เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ชนิดราคา 
2 บาท  

4. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล) ชนิดราคา 1 บาท  

5. เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา 50 สตางค์  

6. เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา 25 สตางค์  

7. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์  
1 สตางค ์

เหรียญกษาปณ์กับการใช้ช าระหนี้ตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 11 ระบุว่า เหรียญกษาปณ์เป็นเงิน
ท่ีช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง ดังนี้ 

ชนิดราคา จ านวนการช าระหนี้ต่อครั้ง 
เหรียญชนิดราคา 1 สตางค์ ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 5 บาท 
เหรียญชนิดราคา 5, 10, 25 และ 50 สตางค์ ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 บาท 
เหรียญชนิดราคา 1, 2 และ 5 บาท  ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 500 บาท 
เหรียญชนิดราคา 10 บาท  ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 

สาเหตุที่กฎหมายต้องก าหนดจ านวนเงินในการช าระหนี้ของเหรียญกษาปณ์ คือ 
เพื่อปอ้งกันการกลั่นแกล้งระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ในการช าระหนี้ 
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เงินตราต่างประเทศ 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ัว ๆ ไป เราจะใช้เงินสกุลของประเทศไทยคือ 
เงินบาทในการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ แต่หากต้องเดินทางหรือมีการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
เราก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราของประเทศอื่น ๆ  

ตัวอย่าง เงินสกุลต่างประเทศที่ส าคัญ 

ชื่อประเทศ ชื่อสกุลเงิน อักษรย่อสกุลเงิน 
สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar) USD 
สหราชอาณาจักร ปอนด์ (British Pound) GBP 
ยูโรโซน ยูโร (Euro) EUR 
ญี่ปุ่น เยน (Japanese Yen) JPY 
ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง (Hong Kong Dollar) HKD 
มาเลเซีย ริงกิต (Malaysian Ringgit) MYR 

ซึ่งค่าของเงินในแต่ละสกุลจะไม่เท่ากัน จึงต้องมีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราอีกสกุลหนึ่ง เช่น  

1 USD เท่ากับ 31 บาท หมายถึง เงินบาทจ านวน 31 บาท แลกเป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  

1 EUR เท่ากับ 42 บาท หมายถึง เงินบาทจ านวน 42 บาท แลกเป็นเงินยูโรได้  
1 ยูโร  

อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้คงท่ี แต่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอในแต่ละช่วงเวลา
ตามปัจจัยท่ีมีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจโลก ภาวะตลาดการเงิน  

การดูอัตราแลกเปลี่ยนอย่างง่าย 

ตัวอย่าง ตารางแสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินต่างประเทศและเงินบาท ท่ีผู้ให้บริการ 
ซึ่งประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศไว ้
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(เงินบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ) 

ประเทศ สกุลเงิน อัตรารับซื้อ อัตราขาย 
สหรัฐอเมริกา USD 34.89 35.22 
สหราชอาณาจักร GBP 49.84 50.69 
ยูโรโซน EUR 39.25 39.96 
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) JPY 31.68 32.37 
ฮ่องกง HKD 4.47 4.55 
มาเลเซีย MYR 8.85 9.13 

อัตรารับซื้อ คือ อัตราท่ีผู้ให้บริการเสนอซื้อเงินตราต่างประเทศ 
อัตราขาย คือ อัตราท่ีผู้ให้บริการเสนอขายเงินตราต่างประเทศ 

 หากต้องการน าเงินบาทไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ ต้องการ
ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ เราต้องดูราคาท่ีอัตราขาย จากตัวอย่างข้างต้น 1 USD = 35.22 บาท 

 หากต้องการน าเงินดอลลาร์สหรัฐไปแลกเป็นเงินบาท กล่าวคือ ต้องการขาย
เงินดอลลาร์สหรัฐ เราต้องดูราคาท่ีอัตรารับซื้อ จากตัวอย่างข้างต้น 1 USD = 34.89 บาท  

วิธีการค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เราอาจต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นของ
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถค านวณอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1  

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(USD)  สมมุติว่า อัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้นอยู่ท่ี 1 USD = 30 บาท  หากต้องการแลก 100 USD 
ต้องใช้เงินบาทไทยแลกเป็นจ านวนเท่าไร 

วิธีค านวณ 

1 USD = 30 บาท 

100 USD        = [30 x 100] ÷ 1 

 = 3,000 บาท 

ดังนั้น ต้องใช้เงินบาทไทยจ านวนเงิน 3,000 บาท จึงจะแลกได้ 100 USD 
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ตัวอย่างที่ 2 

หากต้องการไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้สกุลเงินเยน สมมุติว่าอัตราแลกเปลี่ยน
ขณะนั้นอยู่ท่ี 100 เยน = 30 บาท  หากต้องการแลก 1,000 เยน ต้องใช้เงินไทยแลกเป็น
จ านวนเท่าไร 

วิธีค านวณ 

100 เยน = 30 บาท 

1,000 เยน = [30 x 1,000] ÷ 100 

 = 300 บาท 

ดังนั้น ต้องใช้เงินบาทไทยจ านวนเงิน 300 บาท จึงจะแลกได้ 1,000 เยน 

ตัวอย่างที่ 3  

หากต้องการน าเงินดอลลาร์สหรัฐมาแลกเป็นเงินบาท สมมุติว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนขณะนั้นอยู่ท่ี 1 USD = 30 บาท หากต้องการแลก 1,500 บาท จะต้องใช้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐจ านวนเงินเท่าไร 

วิธีค านวณ 

30 บาท  = 1 USD 

1,500 บาท = [1 x 1,500] ÷ 30 

 = 50 USD 

ดังนั้น ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐจ านวนเงิน 50 USD จึงจะแลกได้ 1,500 บาท 

ช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การติดต่อขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการซึ่ง
ประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เช่น  

- นิติบุคคลรับอนุญาต (authorized financial institution) หมายถึง 
ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้กู้ยืม หรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศ 
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- บุคคลรับอนุญาต (authorized money changer) หมายถึง นิติบุคคล 
ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ และรับซื้อเช็คเดินทาง   
เช่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  

เงินเสมือน  

เงินเสมือน (virtual currency) ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง และยอมรับให้
ใช้งานกันภายในกลุ่มสังคมนั้น โดยมีการก าหนดมูลค่าของเงินเสมือนเป็นหน่วยข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น coin, point  เพื่อน ามาใช้ซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มท่ียอมรับเงินเสมือน
ดังกล่าว  

เงินเสมือน3 อาจแบ่งตามคุณสมบัติการใช้งานได้ดังนี้  

1. เงินเสมือนท่ีไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าจริงได้และแลกเป็นเงินจริงไม่ได้ โดย
รับมาจากโลกออนไลน์ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมออนไลน์แล้วได้รับแต้มหรือเงิน
เสมือน แต่จะสามารถใช้ได้แค่ในโลกออนไลน์เท่านั้น  

2. ใช้เงินจริงแลกเปลี่ยนเป็นเงินเสมือน แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็น
เงินจริงได้ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้  

3. สามารถใช้เงินจริงแลกเปล่ียนกับเงินเสมือนได้ท้ังสองทาง โดยสามารถใช้ซื้อ
ของได้ทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริง เช่น Bitcoin  

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเงินเสมือน 

1. หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  ไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ช าระหนี้ได้ตาม
กฎหมายไทย การใช้หน่วยข้อมูลดังกล่าวในการช าระค่าสินค้าหรือบริการ จึงอาจถูกปฏิเสธจาก
ร้านค้าได้ 

2. มีความเสี่ยงจากการท่ีมูลค่าหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผันแปรอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากมูลค่าของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากความต้องการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ของผู้ใช้ด้วยกัน มูลค่าจึงมีความผันผวนสูงและไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจจริง ผู้ถือครอง
หน่วยข้อมูลจึงมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียเงินจากการท่ีมูลค่าของหน่วยข้อมูลลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว 
และหากร้านค้าใดรับหน่วยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการของตน ก็อาจมี
                                         
3 ที่มา : บทความเรื่อง “เงินเสมือน (Virtual Currency) ต่างจากเงินจริงอย่างไร” โดย กัณตภณ ศรีชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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ความเสี่ยงท่ีหน่วยข้อมูลท่ีได้รับมาและถือไว้นั้นอาจมีมูลค่าหรือราคาลดต่ าลงได้ตลอดเวลา
อย่างรวดเร็วจากมูลค่าหรือราคาเดิม ณ ขณะท่ีร้านค้าได้รับหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมา 

3. มีความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูล เนื่องจากหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวจะต้องจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือครองอาจสูญเสีย
หน่วยข้อมูลดังกล่าวได้จากการถูกลักลอบโจรกรรมข้อมูล 

4. มีความเสี่ยงท่ีผู้ใช้ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวไม่ได้เป็นสื่อการช าระเงินตามกฎหมาย ดังนั้น  หากมีการใช้เป็นช่องทางในการ
หลอกลวงหรือฉ้อโกง หรือกรณีท่ีเกิดปัญหาในการใช้งาน เช่น การโอนไปยังผู้รับผิดคนหรือ 
ผิดจ านวน หรือโอนไปยังร้านค้าแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า การติดตามข้อมูลการโอนเพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานอาจท าได้ยากหากต้องฟ้องร้องด าเนินคดี ซึ่งต่างจากการโอนเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย์หรือผู้ให้บริการช าระเงินภายใต้การก ากับดูแลของทางการที่มีระบบติดตาม 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2  ประเภทของเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทนุ 

 
การฝากเงิน 

เมื่อได้รับเงินจากแหล่งต่าง ๆ เช่น รายได้จากการประกอบอาชีพ สิ่งท่ีควรท า 
คือแบ่งเงินบางส่วนไปเก็บออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จ่ายหลัง
เกษียณหรือเลิกท างาน การมองหาสถานท่ีเก็บรักษาเงินจึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยแหล่งเก็บเงิน 
ท่ีนิยมกันคือการฝากเงินไว้กับธนาคาร ซึ่งนอกจากมีความปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้กับตัว
หรือไว้ท่ีบ้านแล้ว การฝากเงินไว้กับธนาคารยังท าให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 
เงินฝากด้วย  

อย่างไรก็ดี การจะได้รับดอกเบี้ยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นบัญชีเงินฝาก
ประเภทใด มีเงื่อนไขอย่างไร เราจึงจ าเป็นต้องรู้จักบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท เพื่อเลือกบัญชี 
ท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของเรามากท่ีสุด โดยปัจจุบันบัญชีเงินฝากท่ีรู้จักและใช้กัน
มาก เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า  

ประเภทของบัญชีเงินฝาก 

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

ลักษณะ 

 สามารถฝากหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ 

 ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้ไม่สูงนัก เช่น 100 - 1,000 บาท  

 จ่ายดอกเบ้ียให้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 

ประโยชน์ 

 ถ้าดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย 
ท่ีได้รับ (รวมรับจากทุกสถาบันการเงินใน 1 ปี) ถ้าเกิน 20,000 บาท ธนาคารจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ไว้เลยจากบัญชีเงินฝาก 

 มีบริการบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ส าหรับใช้ถอนหรือโอนเงินท่ีเครื่อง
เอทีเอ็มได้สะดวก (บัตรเดบิตยังสามารถใช้ช าระค่าสินค้าและบริการได้ด้วย) แต่หากต้องการ
เปิดบัญชีเพียงอย่างเดียวก็สามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องท าบัตรใด ๆ 

ข้อจ ากัด 
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 อัตราดอกเบ้ียค่อนข้างต่ า 

 มีค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝาก
คงเหลือน้อยกว่าท่ีก าหนด 

 กรณีท าบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตมักจะต้องเสียค่าท าบัตรและ
ค่าธรรมเนียมรายปี  

บัญชีนี้เหมาะกับใคร:  

 ผู้ท่ีใช้บริการรับโอนเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือค่าสินค้า 

 ผู้ท่ีเบิกถอนบ่อยคร้ัง หรือใช้บริการหักบัญชีเพื่อช าระค่าใช้จ่ายรายเดือน 
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

 ผู้ท่ีต้องการออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เนื่องจากถอนได้สะดวก (ถอนได้
หลายช่องทางและถอนเมื่อไหร่ก็ได้) 

นอกจากนี้ บางธนาคารมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ย
ท่ีสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่จะมีเงื่อนไขท่ีเพิ่มขึ้นด้วย เช่น เงินฝากขั้นต่ า 10,000 บาท 
ถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน หากถอนตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไปในเดือนนั้นจะถูกคิด
ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท ซึ่งบัญชีในลักษณะนี้เหมาะกับการออมเงินมากกว่าท่ีจะใช้เป็น
บัญชีเพื่อช าระค่าใช้จ่าย 

ค าแนะน า 

1. ควรท ารายการฝาก ถอน หรือโอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีกรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว และมียอดเงินฝากคงเหลือ
น้อยกว่าท่ีก าหนด 

2. ปรับสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอเพื่อดูว่ามีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอ
ส าหรับการหักบัญชีหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีจะถูกตัดออกจากบัญชี 
ยอดเงินขั้นต่ าท่ีธนาคารก าหนด เพื่อไม่ให้พลาดการช าระเงินหรือมีเงินไม่พอท่ีจะช าระซึ่งอาจท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3. หากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตควรแจ้งยกเลิก
บัตร หรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีว่าไม่ต้องการท าบัตร จะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมท่ีไม่จ าเป็นได้ 
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ตัวอย่างการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

  ส ารวยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีธนาคารมุ่งมั่นเมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 จ านวน 
10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 3% ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันท่ี  
30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี หากส ารวยฝากเงินไว้ท้ังปี โดยไม่ถอนเงินออกหรือฝากเงินเพิ่ม 
และไม่ได้ถอนดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี หากครบ 1 ปี ส ารวยจะมีเงินฝากในบัญชีรวม
ดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร 

วิธีการค านวณ 

1. ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงิน จะค านวณถึงวันก่อนวันท่ี
จ่ายดอกเบี้ย ดังนี้ 
 จ่ายดอกเบี้ย 30 มิ.ย. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 58 ถึง 29 มิ.ย. 58 = 180 วัน 

จ่ายดอกเบี้ย 31 ธ.ค. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 = 184 วัน 

2. อัตราดอกเบี้ย 3% ในท่ีนี้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 
15% จึงสามารถน ามาค านวณในสูตรได้ 

3. เงินฝากออมทรัพย์นี้ให้ดอกเบี้ยทบต้น ดังนั้น ต้องน าเงินต้นบวกดอกเบี้ยก่อน 
จากนั้นจึงน าผลท่ีได้ไปเป็นฐานค านวณดอกเบี้ยส าหรับงวดถัดไป 

 
ค าตอบ ณ 31 ธ.ค. 58 ส ารวยจะมีเงินต้นบวกดอกเบี้ยท้ังสิ้นเท่ากับ 10,301 บาท

โดยประมาณ 

 

 

 



23 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

ตัวอย่าง การค านวณเงินรวมที่จะได้จากดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่าย 

พอใจฝากเงิน 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 3% 
ต่อปี เท่ากันทุกปี โดยจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละครั้ง หากพอใจไม่มีการฝากเพิ่มระหว่างปี และไม่ถอน
เงินต้นหรือดอกเบี้ยออกมาใช้ จะสามารถค านวณเงินรวมเมื่อครบ 3 ปีตามสูตรได ้ดังนี้ 

 สูตรค านวณเงินรวมที่จะได้จากดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่าย 

 

 

ดังนั้น เมื่อฝากครบ 3 ปี สมรวยจะมีเงินรวมท้ังสิ้น 10,927 บาทโดยประมาณ 

2. บัญชีเงินฝากประจ า มีหลายรูปแบบ เช่น 

2.1 บัญชีเงินฝากประจ าทั่วไป 

ลักษณะ 

 มีระยะเวลาการฝากหลายแบบ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน  

 ส่วนใหญ่จะก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้ประมาณ 1,000 บาท  

 การจ่ายดอกเบี้ย แล้วแต่เงื่อนไขธนาคาร เช่น บัญชี 3 เดือน 6 เดือน 
และ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด บัญชี 24 เดือน และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก  
3 เดือน โดยอาจจะน าดอกเบี้ยที่ได้มาฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ า (ทบต้น) หรืออาจจะโอน
ดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีกับธนาคาร 

 กรณีถอนก่อนครบก าหนด อาจไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เช่น ธนาคารอาจก าหนดว่าหากเลือกฝากประจ า 6 เดือน  
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แต่ฝากยังไม่ถึง 3 เดือนแล้วต้องการถอนออกมาจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือถอนหลัง 3 เดือนไปแล้ว 
แต่ยังไม่ครบก าหนด 6 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมท้ัง 
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

นอกจากนี้ บางธนาคารมีรูปแบบการฝากประจ าแบบพิเศษ เช่น ให้
เลือกระยะเวลาการฝากได้ตามท่ีสะดวก ก าหนดระยะการฝากเป็นจ านวนวัน (เช่น 99 วัน) หรือ
จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันแรกท่ีผู้ฝากเปิดบัญชี โดยอาจมีเงื่อนไขท่ีก าหนดจ านวนเงินฝาก 
ท่ีค่อนข้างสูง เช่น 100,000 บาทขึ้นไป 

บัญชีนี้เหมาะกับใคร 

 ผู้ท่ีต้องการเก็บออมเพื่อเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ย 

 ผู้ ท่ีมีเงินก้อนและไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงินท่ีออมไว้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

ตัวอย่างการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 

 รุ่งโรจน์เลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจ า 3 เดือน จ านวน 10,000 บาท ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ย 3% ต่อปีแบบทบต้น โดยเริ่มต้นฝากวันท่ี 1 ม.ค. 58 และเมื่อครบก าหนด 3 เดือน 
นายรุ่งโรจน์ก็ยังคงฝากอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการถอนเงินต้นและดอกเบี้ย ให้ค านวณ
ว่าเมื่อครบก าหนดทุก 3 เดือนในช่วงเวลา 1 ปี รุ่งโรจน์จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงิน
เท่าไร  

 วิธีการค านวณ 

1. ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงิน จะค านวณถึงวันก่อนวันท่ี
จ่ายดอกเบี้ย ดังนี้ 

จ่ายดอกเบี้ย 1 เม.ย. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 รวม 90 วัน 
จ่ายดอกเบี้ย 1 ก.ค. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58 รวม 91 วนั 
จ่ายดอกเบี้ย 1 ต.ค. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 รวม 92 วัน 
จ่ายดอกเบี้ย 1 ม.ค. 59 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 รวม 92 วัน 

2. ดอกเบี้ยท่ีได้รับจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยท่ีรุ่งโรจน์
จะได้รับหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เท่ากับ 2.55% (3 x 0.85) 

3. เงินฝากประจ านี้ธนาคารให้ดอกเบี้ยทบต้น ดังนั้น ต้องน าเงินต้นบวก
ดอกเบี้ยก่อน จากนั้นจึงน าผลท่ีได้ไปเป็นฐานค านวณดอกเบี้ยส าหรับงวดถัดไป 
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 ค าตอบ รุ่งโรจน์จะได้รับเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นเงิน 10,257 บาทโดยประมาณ 

2.2 บัญชีเงินฝากประจ าแบบปลอดภาษี  

ลักษณะ 

 เป็นบัญชีเงินฝากประจ าท่ีได้รับยกเว้นภาษี แต่เปิดได้เพียงบัญชีเดียว  

 ตามเกณฑ์สรรพากรไม่ได้มีการก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้ แต่มี
เพดานฝากสูงสุดอยู่ท่ี 25,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมจ านวนเงินท่ีฝากทุกเดือนแล้วต้อง 
ไม่เกิน 600,000 บาท ซึ่งต้องฝากต่อเนื่องในจ านวนท่ีเท่ากันทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน  

 หากเงินฝากครบก าหนด บางธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ย
เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี หรือ
บางกรณีหากลูกค้าไม่ได้ถอนเงินออก ธนาคารก็อาจเปลี่ยนประเภทเป็นบัญชีเงินฝากประจ าให้
อัตโนมัติโดยมีเง่ือนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น 

 ในระหว่างระยะเวลาการฝาก ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และยังคง
ต้องฝากให้ครบตามวงเงินท่ีก าหนด  

 กรณีถอนก่อนครบก าหนด ส่วนใหญ่มักก าหนดว่าหากฝากไม่ถึง  
3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากถอนหลังจาก 3 เดือนไปแล้วจะได้รับในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ พร้อมท้ังถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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 จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก โดยท่ัวไปจะโอน
ดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 

ประโยชน์ 

 ได้รับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

 ได้ฝึกวินัยการออม (ต้องน าเงินไปฝากทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน) 

 ดอกเบี้ยท่ีได้รบัไม่ต้องเสียภาษี 

ข้อจ ากัด มีข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการถอน เช่น หากมีการถอนก่อน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อาจไม่ได้รับดอกเบี้ย และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% 

บัญชีนี้เหมาะกับใคร 

 ผู้ท่ีต้องการสร้างวินัยการออม และเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ย  

 ผู้ ท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงินท่ีออมไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
(อย่างน้อย 2 ปี) 

ค าแนะน า 

ผู้สนใจจะฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจ าท้ัง 2 ประเภทนี้ ควรศึกษา
เงื่อนไขการฝากและถอนเงินให้เข้าใจ และต้องมั่นใจว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินในระหว่าง
ท่ีฝากเงินไว้กับธนาคาร เพื่อป้องกันปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและท าให้ไม่ได้รับดอกเบี้ย
ตามท่ีก าหนด 

3.  บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันได 

ลักษณะ 

 จ านวนเงินฝากขั้นต่ า ส่วนใหญ่มักจะสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจ าท่ัวไป 
เช่น ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  

 ก าหนดการจ่ายดอกเบ้ียขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร เช่น จ่ายดอกเบี้ย
ทุกเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ซึ่งธนาคาร
จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีกับธนาคาร 

 มักจูงใจผู้ฝากด้วยการโฆษณาว่าให้อัตราดอกเบี้ยสูงมาก แต่ในความจริง
แล้วมักเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ (ส่วนใหญ่จะสูงมากเฉพาะเดือนสุดท้าย) และในแต่ละช่วงเวลา
การฝากดอกเบี้ยจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น อาทิ  
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เดือนที่ 1 - 5 อัตราดอกเบ้ีย 1% เดือนที่ 6 - 7 อัตราดอกเบ้ีย 1.7%   
เดือนที่ 8 - 9 อัตราดอกเบ้ีย 1.9% เดือนที่ 10 อัตราดอกเบ้ีย 8%  

ดังนั้น ผู้สนใจฝากต้องมองหาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีของทั้งโครงการ 
ที่ธนาคารต้องเขียนไว้ในใบโฆษณา หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพิ่มเติมเพื่อขอ
รายละเอียดที่ชัดเจน 

 หากเงินฝากครบก าหนด แล้วไม่ได้ถอนเงินออก ธนาคารมักจะเปลี่ยน
ประเภทเป็นบัญชีเงินฝากประจ าให้อัตโนมัติโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศของธนาคารท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น 

 ข้อก าหนดในเรื่องถอนก่อนครบก าหนดมีหลายรูปแบบ อาทิ อาจต้อง 
ปิดบัญชีเลย หรือต้องถอนท้ังจ านวนของแต่ละยอดการฝาก เช่น ฝากครั้งแรก 10,000 บาท 
ครั้งท่ี 2 ฝาก 20,000 บาท หากต้องการถอนเงินท่ีฝากไว้จะต้องถอนเงินท่ียอด 10,000 บาท 
หรือ 20,000 บาท เท่านั้น ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ 

 ส าหรับเรื่องดอกเบี้ย ผู้ฝากท่ีถอนก่อนครบก าหนดอาจได้ดอกเบี้ยตาม
อัตราท่ีก าหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลาการฝาก  หรืออาจไม่ได้ดอกเบี้ย หรือได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

ข้อจ ากัด 

 ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ 
ในรูปแบบของบัญชีเงินฝากประจ าจึงจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบ้ียท่ีได้รับ 

 มีข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการถอน เช่น กรณีการถอนก่อนครบก าหนด 
(อย่างท่ีกล่าวไปแล้ว) 

บัญชีนี้เหมาะกับใคร 

 ผู้ท่ีต้องการเก็บออมเพือ่เพิ่มรายได้จากดอกเบี้ย 

 ผู้ท่ีมีเงินก้อนและไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ตัวอย่าง การค านวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได 

เย็นใจฝากเงินในบัญชีเงินฝากแบบขั้นบันไดประเภทฝากประจ า 10,000 บาท
เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ดอกเบี้ย
ไม่น าไปทบกับเงินต้น) ซึ่งธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดระยะเวลา 5 เดือน ดังนี้ 

เดือนที่ 1 – 2 อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อปี 
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เดือนที่ 3 – 4 อัตราดอกเบ้ีย 2% ต่อปี 
เดือนที่ 5 อัตราดอกเบ้ีย 4% ต่อปี 

ท้ังนี้ ดอกเบี้ยรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ใหค้ านวณดอกเบี้ยเงินฝากท่ีเย็นใจจะได้รับ 

วิธีการค านวณ  

1. ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงิน จะค านวณถึงวันก่อนวันท่ี
จ่ายดอกเบี้ย ดังนี้ 

จ่ายดอกเบี้ย 1 ก.พ. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 58 รวม 31 วัน 
จ่ายดอกเบี้ย 1 มี.ค. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ก.พ. 58 ถึง 28 ก.พ. 58 รวม 28 วัน 
จ่ายดอกเบี้ย 1 เม.ย. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 รวม 31 วัน 
จ่ายดอกเบี้ย 1 พ.ค. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. 58 ถึง 30 เม.ย. 58 รวม 30 วัน 
จ่ายดอกเบี้ย 1 มิ.ย. 58 จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค. 58 ถึง 31 พ.ค. 58 รวม 31 วนั 

2. ดอกเบี้ยท่ีได้รับจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยท่ีจะได้รับ
ต้องน ามาหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อน  

อัตราดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เดือนที่ 1 – 2 อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อปี 
เดือนที่ 3 – 4 อัตราดอกเบ้ีย 2% ต่อปี 
เดือนที่ 5 อัตราดอกเบ้ีย 4% ต่อปี 

(1 x 0.85) = 0.85% 
(2 x 0.85) = 1.70% 
(4 x 0.85) = 3.40% 
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ค าตอบ เย็นใจจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินท้ังสิ้น 71 บาท ซึ่งเมื่อค านวณอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแท้จริงท่ีเย็นใจได้รับจะเท่ากับ 
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ข้อแนะน าการเลือกประเภทบัญชเีงินฝาก 

เมื่อได้ประเภทบัญชีท่ีต้องการแล้ว ให้หาข้อมูลบัญชีประเภทเดียวกันจากหลาย ๆ 
ธนาคาร เพื่อน ามาเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแต่ละแห่ง หรือ
แผ่นพับหรือโฆษณาท่ีธนาคารเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ควรดูประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารประกอบด้วย เนื่องจากจะมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยต่าง ๆ 
ในส่วนท้ายของประกาศ โดยข้อมูลที่ควรน ามาเปรียบเทียบมีดังนี้ 

1. อัตราดอกเบี้ย ไม่ควรดูเฉพาะในใบโฆษณา แต่ควรดูจากประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยในเว็บไซต์ของธนาคารท่ีเราสนใจจะน าเงินไปฝากด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

2. ระยะเวลาการฝาก ต้องมั่นใจว่าสามารถฝากได้ตามระยะเวลาท่ีเป็นเงื่อนไข
ของบัญชีนั้น 

3. เงินฝากขั้นต่ า และเงื่อนไขการฝาก เช่น ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนหรือไม่ 
และท่ีส าคัญควรดูความสามารถในการฝากของตนเองด้วย เพราะหากเป็นเงินฝากท่ีให้อัตรา
ดอกเบี้ยสูง ก็มักจะก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้สูงเช่นกัน 

4. วิธีการจ่ายดอกเบี้ย หากเป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ัวไป ธนาคารจะน าดอกเบี้ย
เข้าบัญชีเงินฝากไปสมทบกับเงินต้นให้ แต่หากเป็นบัญชีเงินฝากประจ าบางประเภท ธนาคาร
อาจจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันตามท่ีได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตอน
เปิดบัญชี ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะมีท้ังจ่ายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก หรือจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน  

5. เงื่อนไขเกี่ยวกับภาษี ดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% หรือไม่ เพราะ
หากเสียภาษี อัตราดอกเบ้ียท่ีจะได้รับก็จะน้อยกว่าท่ีธนาคารประกาศไว้ 

6. เงื่อนไขการใช้บริการ ฝาก ถอน โอน หรือเงื่อนไขกรณีการถอนก่อนครบ
ระยะเวลา หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวหรือมียอดเงิน
ในบัญชีต่ ากว่าท่ีก าหนดจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี  หรือกรณีมีเงื่อนไขเรื่องจ านวน
ครั้งการถอน เช่น ถอนได้เพียง 2 ครั้งต่อเดือน หากถอนตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป จะเสีย
ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 500 บาท  
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สลากออมทรัพย์/สลากออมสิน 

เป็นทางเลือกการออมอย่างหนึ่งของผู้ท่ีชอบลุ้นรางวัล แม้จะให้ผลตอบแทน 
ไม่สูงนัก (หากไม่ถูกรางวัล) แต่จะได้เงินต้นคืนเต็มจ านวนเมื่อครบก าหนด ซึ่งแตกต่างจากการ
ซื้อหวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล สถาบันการเงินท่ีออกสลากในปัจจุบัน4เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ 

ลักษณะของสลากออมทรัพย์/สลากออมสิน คือ ขายเป็นจ านวนหน่วยและมีการ
ก าหนดอายุท่ีแน่นอน (เช่น อายุ 3 ปี หรือ 5 ปี) และมักมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนหาก
ถือจนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ออกสลากก าหนด ผู้ซื้อสลากสามารถลุ้นรางวัลได้ทุกงวดจนกว่าสลาก
จะหมดอายุ แต่ก็อาจมีสลากบางรุ่นซึ่งหากถอนก่อนครบก าหนดอาจได้คืนเงินต้นน้อยกว่าท่ีจ่ายไป 
หรือมีบริการพิเศษที่สามารถใช้สลากค้ าประกันการกู้เงินได้ด้วย  

ท้ังนี้ เมื่อซื้อสลาก สถาบันการเงินท่ีออกสลากมักแนะน าให้เปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์คู่กันเพื่อเป็นบัญชีเงินฝากส าหรับการรับเงินหากถูกรางวัล 

ข้อจ ากัด 

1. เงินท่ีน ามาซื้อสลากออมทรัพย์ควรจะเป็นเงินเย็น หรือเป็นเงินท่ีไม่ต้องการ
ใช้ตลอดอายุของสลาก เพราะหากถอนสลากก่อนก าหนด อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าจ านวนท่ีซื้อ  

2. ควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนซื้อ  

3. เมื่อได้สลากมาควรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง เช่น ชื่อ นามสกุล จ านวน
หน่วย จ านวนเงินท่ีซื้อ  

4. ควรเก็บรักษาสลากให้ดี หากท าหายต้องไปแจ้งความ และติดต่อขอท าสลาก
ใหม่ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการออกสลากใหม่ด้วย  

5. ควรพิจารณาและเปรียบเทียบผลตอบแทนของสลากแต่ละประเภท หรือ 
แต่ละรุ่นก่อนตัดสินใจซื้อ  

การคุ้มครองเงินฝาก 

เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนท่ีฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็น
ระบบสากลท่ีประเทศต่าง ๆ น ามาใช้มากกว่า 100 ประเทศ โดยการก าหนดวงเงินท่ีรับรองว่า 
ผู้ฝากจะได้รับคืนเป็นจ านวนที่แน่นอนภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยเร็วหากสถาบันการเงิน

                                         
4 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559 
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ถูกปิดกิจการ ส าหรับเงินฝากส่วนท่ีเกินวงเงินดังกล่าว ผู้ฝากมีโอกาสได้รับเพิ่มเติมหลังจากการ
ขายสินทรัพย์และช าระบัญชีสถาบันการเงินนั้นแล้ว  

การคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย 

ในอดีตหากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะต้องไปด าเนินการฟ้องร้อง
เพื่อให้ได้รับเงินฝากคืนเอง ซึ่งไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่ จะได้รับเงินคืนเมื่อใด
และจ านวนเท่าใด ดังนั้น ภาครัฐจึงได้จัดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ฝากเงินใหไ้ด้รับเงินฝากคืนภายในเวลาท่ีรวดเร็วหากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ ซึ่งการมีระบบ
คุ้มครองเงินฝากจะไม่ก่อให้เกิดภาระกับภาครัฐ เนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินน าส่งจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ สะสมไว้ใช้ในการจ่ายคืนเงินให้กับประชาชนผู้ฝากเงิน ซึ่งด าเนินการโดยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA)  

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 
เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ฝากเงิน โดยมีหน้าท่ีหลัก คือ 

1. จ่ายเงินคืนผู้ฝากภายในวงเงินและระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในกรณี 
ท่ีสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกปิดกิจการ 

2. ช าระบัญชีสถาบันการเงินท่ีถูกปิดกิจการ เพื่อรวบรวมเงินจากการขาย
สินทรัพย์มาช าระคืนให้แก่เจ้าหนี้ของสถาบันการเงินนั้น รวมถึงเงินฝากส่วนท่ีเกินวงเงิน
คุ้มครองด้วย 

คุ้มครองอะไรบ้าง 

เงินบาทท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครอง (ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์) แต่ไม่ครอบคลุมถึงเงินท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ท้ังนี ้สถาบันการเงินท้ังหมดอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะก ากับดูแลความมั่นคง
อย่างใกล้ชิด และจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นมิให้ต้องปิดกิจการโดยง่าย 
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เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง เงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

 เงินฝากออมทรัพย์ 

 เงินฝากประจ า 

 เงนิฝากกระแสรายวัน 

 บัตรเงินฝาก 

 ใบรับฝากเงิน  

 เงินฝากใน “บัญชีร่วม” หรือ
“บัญชีเพื่อ” 

 เงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 เงินฝากท่ีมีอนุพันธ์แฝง  

 เงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน  

 เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ 
(เป็นประเภทบัญชีพิเศษท่ีเปิดเพื่อท ารายการเฉพาะ 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน) 

 เงินฝากในสหกรณ์ (เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้เป็น 
สถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก) 

 เงินลงทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนรวม หุ้นกู้  
ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ (เป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมิใช่เงินฝากจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงินที่ได้รับการคุ้มครอง5 

จ านวนเงินฝากรวมดอกเบี้ยท่ีจะได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด
ดังนี้ 

ระยะเวลา 
จ านวนเงินฝากที่คุ้มครอง 

(ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน) 
11 ส.ค. 2558 – 10 ส.ค. 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2559 – 10 ส.ค. 2561 ไม่เกิน 15 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2561 – 10 ส.ค. 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2562 – 10 ส.ค. 2563 ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

หมายเหตุ: เงินฝากส่วนท่ีเกินความคุ้มครอง จะได้รับคืนเพิ่มเติมหลังจากการช าระบัญชีสถาบัน
การเงินท่ีปิดกิจการ 

                                         
5 ข้อมูลนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ดังน้ัน ควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โทร. 1158 
เว็บไซต์ www.dpa.or.th 

http://www.dpa.or.th/
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การประกันภัย 

ความหมายและประโยชน์ 

การท าประกันภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ีได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
ประกันภัยตามท่ีได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยและ
ครอบครัว กล่าวคือ หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งท่ีเอาประกันจะไม่ส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของผู้เอาประกัน นอกจากนี้ การท าประกันภัยยังช่วยให้ผู้เอาประกันภัย
คลายความกังวลกับสิ่งท่ีเหนือการควบคุมหรือคาดเดาได้ยากว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
เช่น การท าประกันชีวิต โดยหากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตขึ้ นมาในขณะท่ียังมีภาระดูแล
ครอบครัว ผู้ท่ีอยู่ข้างหลังจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้รับประโยชน์ตามท่ีผู้เอาประกันภัย 
ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย  

หลักการพิจารณาความจ าเป็นในการท าประกันภัย 

อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเป็นว่าทุกคนต้องท าประกันภัยเสมอไป หากตัวเราเอง
สามารถรับความเสี่ยงหรือมีแผนการรองรับท่ีดีก็ไม่จ าเป็นต้องท าประกันภัย โดยมีหลักในการ
พิจารณาว่าจ าเป็นต้องท าประกันภัยหรือไม่ดังนี้ 

1. ภาระรับผิดชอบที่มี หากเราเป็นเสาหลักทางการเงินของครอบครัว เช่น 
เป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของทุกคนในบ้าน หรือมีภาระหนี้ท่ีต้องรับผิดชอบ ถ้าเกิดปัญหากับเราจน
ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เช่น เจ็บป่วยหนัก เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือเสียชีวิต จะสร้างภาระ
ให้แก่คนท่ีอยู่เบื้องหลังมากน้อยแค่ไหน เรามีแผนการรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ 
(ถ้าเรามีเงินเก็บมากพอ มีทรัพย์สินท่ีปลอดภาระแล้ว การเสียชีวิ ตของเราไม่ท าให้ผู้ ท่ี 
อยู่เบื้องหลังเดือดร้อน ประกันภัยก็อาจไม่จ าเป็นส าหรับเรา) 

2. โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง 
เช่น ต้องอยู่ในเขตก่อสร้าง ผลิตสารเคมี หรือเดินทางบ่อย ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ท่ีท างาน
ในออฟฟิศ ในกรณีนีก้็ควรท าประกันภัย 
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ในการประกันภัยจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ  

 ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประกันภัย  

 ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลท่ีต้องการจะท าประกันภัยและมีหน้าท่ีจ่าย 
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย  

 ผู้รับประโยชน์ คือ คนท่ีจะได้รับสินไหมทดแทนตามท่ีผู้เอาประกันภัยระบุไว้ 
โดยผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์อาจเป็นคนคนเดียวกันได้ 

 
รูปแบบประกันภัย 

ก่อนซื้อประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาท าความเข้าใจ เปรียบเทียบ
รูปแบบ ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยก่อน เพื่อให้ได้รับแบบประกันภัย
ท่ีมีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด ซึ่งสามารถแบ่งประกันภัยออกเป็น  
2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) ประกันชีวิต 2) ประกันวินาศภัย โดยแต่ละประเภทก็ยังมีรูปแบบการ
ประกันภัยท่ีจ าแนกย่อยอีก 
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1. ประกันชีวิต เป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันชีวิต) กับ 

ผู้เอาประกันภัย โดยเรียกสัญญาดังกล่าวว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งก าหนดให้ผู้เอาประกันภัย
ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิต หากผู้ เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตขณะท่ี
กรมธรรม์มีผลบังคับ (ยังอยู่ในระยะเวลาการคุ้มครอง) ภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ เช่น การ
เสียชีวิตท่ีไม่ใช่การฆ่าตัวตาย บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์
เรียกว่าเงินสินไหม   

หากพิจารณาจากลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์ สามารถแบ่งแบบ
การประกันชีวิตไดด้ังนี้  

1) แบบการประกันชีวิตพื้นฐาน มีอยู่ 4 แบบคือ  

1.1) ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (term insurance) เป็นการ
ประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัย
อันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงต่ ากว่าแบบ 
อื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา  

ตัวอย่างการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เช่น กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมซึ่งได้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้มีรายได้หลักของครอบครัว หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สมาชิก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ในครอบครัวซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินรายงวดเพื่อน าไปผ่อนช าระ
สินเชื่อให้แก่สถาบันการเงิน  

1.2)  ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (whole life) เป็นการประกันชีวิตท่ี
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตใน
ขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หรือหากผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนยาวจนครบก าหนดสัญญา ผู้เอา
ประกันภัยจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย (ระยะเวลาเอาประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
ก าหนดให้ครบก าหนดสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี ถึง 99 ปี) วัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองการเสียชีวิต เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัยได้รับเงินทุน
จ านวนหนึ่งไว้ส าหรับจุนเจือ หรือเป็นเงินทุนส าหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าท าศพ 
เพ่ือไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น  

1.3) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (endowment) เป็นการประกัน
ชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบ
ก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ 
โดยในส่วนของการออมทรัพย์  ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินคืนในระหว่างสัญญาหรือเมื่อสัญญา
ครบก าหนด 

1.4)  ประกันชีวิตแบบบ านาญ (annuity) เป็นการประกันชีวิตท่ี
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน 
นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไข
ในกรมธรรม์ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้ นอยู่กับความต้องการของผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตจะเก็บเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุหนึ่งซึ่งช่วงระยะเวลาท่ีเก็บ
เบี้ยประกันภัยจะอยู่ในช่วงท่ีท างาน หรือช่วงก่อนเกษียณอายุ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่คาดว่ามีอายุยืนยาว และต้องการให้มีเงินได้ประจ าหลังจาก
ที่เกษียณอายุ 

2) แบบการประกันชีวิตควบการลงทุน คือ การประกันชีวิตท่ีให้ความ
คุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ โดยเบี้ยประกันภัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ของความคุ้มครอง ส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และส่วนของการออมทรัพย์ เงินในส่วนของการ
ออมทรัพย์ที่ได้รับจะมากหรือน้อยขึ้นกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน มีอยู่ 2 แบบคือ 
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 2.1) ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (universal life) เป็นการ
ประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ โดยส่วนของการออมทรัพย์
บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหารการลงทุน  

 ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จะได้รับจ านวน
เงินเอาประกันภัยรวมกับเงินผลประโยชน์ในส่วนของการออมทรัพย์ซึ่งจะได้รับเป็นจ านวน 
ท่ีมากหรือน้อยขึ้นกบัผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท  

 ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสัญญา จะได้รับ 
เงินผลประโยชน์ในส่วนของการออมทรัพย์ ซึ่งจะได้รับเป็นจ านวนท่ีมากหรือน้อยขึ้นกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท   

ท้ังนี้ เงินผลประโยชน์ท่ีได้รับท้ังกรณีความคุ้มครองการเสียชีวิต 
และกรณีมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสัญญา ต้องไม่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้ช าระ
ไปแล้ว 

2.2) ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (unit link) เป็นการประกัน
ชีวิต ท่ีให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ โดยส่วนของการออมทรัพย์ 
ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมดังกล่าวบริษัทได้
พิจารณาจัดสรรเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้เลือกลงทุน  

 ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จะได้รับ เงิน 
เอาประกันภัยรวมกับเงินผลประโยชน์ในส่วนของการลงทุนในกองทุนรวม เงินในส่วนของการ
ลงทุนท่ีได้รับจะมีจ านวนมากหรือน้อยขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเลือก
ลงทุน  

 ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสัญญา จะได้รับเงิน
ผลประโยชน์ในส่วนของการลงทุนในกองทุนรวม เงินในส่วนของการลงทุนท่ีได้รับจะมีจ านวน
มากหรือน้อยขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน  
 ท้ังนี้ เงินลงทุนท่ีได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยในส่วน
ลงทุน ดังนั้น เงินครบก าหนดท่ีได้รับอาจน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่าย 
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เบี้ยประกันชีวิต  

จะแตกต่างกันไปตามประเภทของประกันท่ีท า  เช่น ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันภัยจะแพงกว่าแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อมูลของผู้เอาประกันภัย เช่น 
เพศ อายุ  ก็มีผลต่อการค านวณเบี้ยประกันภัยด้วยเช่นกัน 

2. ประกันวินาศภัย เป็นการท าประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน 
เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ หากทรัพย์สินท่ีได้รับการคุ้มครองเสียหาย บริษัทอาจจะ
จ่ายเป็นตัวเงิน หรือซ่อมแซม หรือหาของมาทดแทน หรือท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขท่ีได้ตกลงหรือก าหนดไว้ ประกันวินาศภัย มี 4 ประเภท ได้แก่ 

1) การประกันอัคคีภัย (fire insurance) คือ การประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
ความเสียหายของทรัพย์สินท่ีเกิดจากไฟมาเผาผลาญ ซึ่งเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วบริษัทประกันภัย
ชดใช้ค่าเสียหายให้ ซึ่งภัยท่ีคุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สท่ีใช้ในครัวเรือน 
และความสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตุใกล้ชิดของอัคคีภัย เช่น ทรัพย์สินท่ีเสียหายจากน้ า
หรือสารเคมีท่ีใช้ในการดับเพลิง 

2) การประกันภัยรถยนต์ (automobile insurance) คือ การประกัน
เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่  

 ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหาย 
บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ 

 ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีรถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมท้ังบุคคลท่ีโดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย 

3) การประกันภัยทางทะเล (marine insurance) คือ การประกันภัย
ความเสียหายของตัวเรือ สินค้าและทรัพย์สินท่ีอยู่ระหว่างการขนส่งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังพาหนะและสิ่งอื่น ๆ ท่ีใช้ในการขนส่งด้วย และยังขยายขอบเขตความคุ้มครอง
รวมไปถึงภัยทางบกและความสูญเสียในขณะขนส่ง 

4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (miscellaneous insurance) คือ การ
ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเล ประกัน
อัคคีภัย และประกันชีวิต 
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 เบี้ยประกันวินาศภัย  

 ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงภัย ระยะเวลาท่ีคุ้มครอง 
และจ านวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 

- เบี้ยประกันอัคคีภัย จะพิจารณาปัจจัยจากสถานท่ีตั้งของสิ่งปลูกสร้าง 
ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง ค านึงถึงความเสี่ยงภัยท่ีจะเกิด เช่น อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีสิ่งปลูกสร้าง
หนาแน่น การเข้าถึงได้ของรถดับเพลิง หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้หรือวัสดุติดไฟ 

- เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น 
อายุ รุ่น ประเภทของรถยนต์ ขนาดของเครื่องยนต์ ประเภทกรมธรรม์ รวมถึงอายุ เพ ศ  
ของผู้เอาประกันภัยด้วย 

แบบประกันภัยใกล้ตัว 

1. สัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง เวลา
ท่ีเราท าประกันชีวิต เราสามารถเลือกท าสัญญาเพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น 

1) คุ้มครองความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างานอันเกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือเชื้อโรคท าให้ไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงาน 
ได้แบบถาวร) เช่น สูญเสียสายตา มือหรือเท้าหรือท้ัง 2 ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่
สองอย่างขึ้นไป สัญญาเพิ่มเติมนี้มักจะเพิ่มไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้โดยอัตโนมัติ และ
ก าหนดผลประโยชน์เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัย 

2) คุ้มครองโรคร้ายแรงและการเจ็บป่วยขั้นวิกฤต  หากป่วยด้วยโรค
ร้ายแรงหรือขั้นวิกฤต มักจะมีค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนสูง การท าประกันภัยเพื่อความ
คุ้มครองกรณีดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาลงได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย ซึ่งผู้รับประกันภัยอาจท าเพิ่มเป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ได้ 

3) ประกันอุบัติเหตุ เป็นสัญญาท่ีให้ความคุ้มครองกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย
ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ รวมถึงให้ผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลจากการ
ได้รับอุบัติเหตุด้วย 

4) ประกันสุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติมท่ีผู้ เอาประกันภัยจะได้รับการ
คุ้มครองเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งในสัญญาจะระบุรายการผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ และจ านวนเงินท่ีผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 
1,000 บาทต่อวัน ค่าห้องผ่าตัด 4,000 บาทต่อการเข้ารับการรักษา 1 ครั้ง   
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2. ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (mortgage reducing term assurance - 
MRTA) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยมีภาระหนี้ โดยหาก
เกิดเหตุกับผู้เอาประกันภัยท่ีท าให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ผู้รับประกันภัยจะช าระ
หนี้แก่เจ้าหนี้แทนผู้เอาประกันภัยตามเงินเอาประกันภัย ประกัน MRTA จะช่วยลดภาระหนี้
บางส่วนท่ีครอบครัวและลูกหลานต้องช าระต่อ หรือไม่ต้องประสบปัญหาถูกยึดท่ีอยู่อาศัยเพื่อ
น าเงินไปช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ ธนาคารจึงมักเสนอประกันภัยประเภทนี้แก่ลูกค้าเมื่อขอสิน เชื่อ 
ท่ีอยู่อาศัยกับธนาคาร โดยมักจะก าหนดให้ลูกค้าท าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่ต่ ากว่า 
70% ของวงเงินสินเชื่อ  

 ประกัน MRTA จะต่างกับประกันอื่นตรงท่ี 
- จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปีตามยอดหนี้ท่ีทยอยลดลง และ

ความคุ้มครองส้ินสุดเมื่อภาระหนี้หมดลง 
- จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แต่หากช าระหนี้หมดก่อนครบก าหนด

คุ้มครองสามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้  

3. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์  (micro 
insurance) หมายถึง การประกันภัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย - ปานกลาง ซึ่งมีลักษณะท่ีส าคัญ
ดังนี้ 

- เบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง 
- ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
- การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก 
- ช่องทางการจ าหน่ายหลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
- สามารถเป็นเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยงของประชาชนได้ 

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย เป็นประกันภัยท่ีถูกออกแบบมาให้
เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย มีขั้นตอนการซื้อง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนพร้อมช าระเบี้ยประกันภัย
เพียง 200 บาท  ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับรองการประกันภัย และได้รับความคุ้มครอง
ทันทีเมื่อซื้อ โดยแบบประกันภัยนี้มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สามารถต่ออายุปีถัดไปได้  ให้
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
อุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  
ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ตามช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น บริษัทประกันภัยและสาขา 
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ตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โบรกเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโก้ โลตัส ท่ีท าการไปรษณีย์ โดยซื้อได้ 
คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ 

4.  ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันภัย พ.ร.บ.) เป็นประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับท่ีเจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถ  โดยจ่ายชดใช้เป็น
ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือเป็นค่าท าศพในกรณีเสียชีวิต   

อย่างไรก็ดี การท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ.  นี้ จะ 
ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ดังนั้น ผู้ใช้รถจึงอาจเลือกท าประกันภัยรถยนต์
เพ่ิมเติมได้ ซึ่งเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตัวอย่างท่ีพบเห็นบ่อย ดังนี้ 

1) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ประกันชั้น 1) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถ การสูญหายและไฟไหม้ 
ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย 

2) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (ประกันชั้น 2) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก การสูญหายและไฟไหม้ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย 

3) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (ประกันชั้น 3) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

4) ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (2+, 3+) ให้ความคุ้มครอง
ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ความเสียหายของตัวรถจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก การสูญหายและไฟไหม้ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีอยู่ในรถยนต์คันเอา
ประกันภัยได้ โดยมีความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการ
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 

 5. ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย
ของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวส าหรับอยู่อาศัย 
โรงรถ ก าแพง รั้ว ประตู ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก) และ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ท่ีเกิดจาก 
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1) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเกิดจาการ
ลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 
ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุท่ีตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ าท่ีเกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ
จากการปล่อยการรั่วหรือล้นออกมาของน้ าหรือไอน้ า จากท่อน้ า ถังน้ า ฯลฯ ท้ังนี้ บริษัทจะ
ชดใช้ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

2) กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขา
ไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ ท้ังนี้ บริษัทจะชดใช้ตามความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท  

3) การขยายความคุ้มครองค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว กรณีทรัพย์สิ นท่ี 
เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้างและได้รับความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อ 1) 

ท้ังนี้ หากผู้รับประกันภัยพบว่าความเสียหายเกิดจากการทุจริตหรือความ
ประมาทอย่างร้ายแรง หรือการกระท าโดยเจตนา ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หรือ
แสดงข้อความ เอกสารอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัย 

ข้อแนะน าในการตัดสินใจเลือกประเภทประกันภัย 

เมื่อเรารู้จักผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภทแล้ว ก็อาจท าให้เราอยากจะท า
ประกันภัยขึ้นมาบา้ง และเพื่อให้เราได้ประกันภัยตามท่ีต้องการ โดยไม่เกินความสามารถในการ
จ่ายเบี้ยประกันภัย ก่อนตัดสินใจท าประกันภัย เราควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการท าประกันภัย  เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก 
ต้องรู้ก่อนว่า “เราต้องการท าประกันภัยเพื่ออะไร”เพื่อเลือกได้ตรงกับความต้องการ เช่น 

 ต้องการป้องกันความเสี่ยง ควรจะเลือกประกันภัยโดยดูท่ีการคุ้มครอง
เป็นหลัก เช่น ถ้ากังวลว่าครอบครัวจะผ่อนบ้านต่อไม่ไหวหากเราซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของ
ครอบครัวเสียชีวิตไปก่อน ก็ควรเลือกท าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ถ้ากังวลว่าจะไม่มีเงินซื้อ
รถใหม่ถ้ารถหาย ก็ควรเลือกท าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

 ต้องการท าประกันชีวิตและเน้นการออมเงินควบคู่ไปด้วย อาจจะเลือก
ท าประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ หรือแบบบ านาญท่ีจะจ่ายคืนเงินก้อนครั้งเดียว หรือทยอยคืน
อย่างสม่ าเสมอหลังเกษียณ   

 ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อให้ลูกหลานไม่ล าบากในอนาคตหาก
ตนเองเสียชีวิตกะทันหัน อาจเลือกท าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (term insurance) ซึ่งจะ
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ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงในขณะท่ีจ่ายค่าเบี้ยประกันน้อย (หากเปรียบเทียบกับประกันภัยแบบ
สะสมทรัพย์ในกรณีท่ีจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากัน) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาท่ีท า
ประกันภัย แบบชั่วระยะเวลาจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้รับประโยชน์มากกว่าแบบสะสมทรัพย์  

2. การเลือกระยะเวลาท าประกันภัยให้ครอบคลุม ผู้ท่ีท าประกันภัยโดยเลือก
ระยะเวลาสั้น แต่เพิ่งคิดอยากจะท าต่อเมื่อสิ้นสุดกรมธรรม์ มักต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงกว่า
การเลือกระยะเวลายาวตั้งแต่แรก เพราะความเสี่ยงของตนเองจะสูงขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้นใน
กรณีประกันชีวิต หรือในกรณีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหากประกันท่ีท าไม่ครอบคลุมกับ
ระยะเวลาผ่อนหนี้ และต่อมามีเหตุเกิดขึ้นหลังจากท่ีประกันภัยหมดสัญญา ผู้ขอสินเชื่อหรือ
ลูกหลานก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้นั้นเอง  

3. ความสามารถในการจ่ายเบี้ ยประกันภัย  ควรพิจารณาด้วยว่ ามี
ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยหรือไม่ แม้ว่าต้องการท าประกันภัยให้ครอบคลุมความ
เสี่ยง แต่หากเกินก าลังในการจ่ายเบี้ยประกันภัย ก็อาจเลือกเงินเอาประกันภัยท่ีจ านวนไม่สูงนัก 
เพื่อท่ีอย่างน้อยจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนหากเกิดเหตุร้ายขึ้นจริง 

4. การเปรียบเทียบข้อมูล ควรเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง 
ระยะเวลาการคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยของบริษัทหลาย ๆ แห่ง เพื่อเลือกประกันภัยท่ีคุ้มค่า 
ในราคาท่ีเหมาะสม 

เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ควรอ่านสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัย 
และตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ 

1. ชื่อ - ท่ีอยู่ของผู้เอาประกันภัย  ท่ีตั้งของทรัพย์สิน  

2. ระยะเวลาประกันภัย ได้แก่ วันท่ีเริ่มต้นจนถึงวันท่ีสิ้นสุด 

3. ข้อมูลของสิ่งท่ีเอาประกันภัย เช่น กรณีประกันภัยรถยนต์ จะต้องมีข้อมูล
ของชื่อ รุ่น เลขทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลเลขตัวถัง เลขเคร่ือง ปี รุ่นที่ผลิต จ านวนท่ีนั่ง  

4. จ านวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดความคุ้มครอง 

5. เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย 

6. ชื่อผู้รับประโยชน์ 

7. เงื่อนไขท่ัวไป หรือข้อยกเว้นการคุ้มครอง ในส่วนนี้ ควรท าความเข้าใจ
รายละเอียดความคุ้มครองว่าตรงกับท่ีต้องการหรือไม่ 
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การลงทุน 

การลงทุนมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนมากน้อย
แตกต่างกันไป แต่สิ่งส าคัญที่นักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีเป็นมือใหม่ต้องค านึงก็คือ ควรเลือก
รูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น ต้องการผลตอบแทนเท่าใด และรับความเสี่ยงท่ีจะ
ขาดทุนได้แค่ไหน 

ประเภทการลงทุนที่ควรรู้ 

1. พันธบัตรรัฐบาล คือ ตราสารหนี้ ท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานภาครัฐออกจ าหน่ายเพื่อระดมทุนจากประชาชนและสถาบันการเงินในประเทศ  

ข้อดี  

 ความเสี่ยงน้อย เงินต้นมีความมั่นคง และได้รับดอกเบี้ยแน่นอน  

 ใช้เป็นหลักประกันกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบัน
การเงิน ได้ 

ข้อควรรู้ หากต้องการขายพันธบัตรก่อนครบก าหนดไถ่ถอน สามารถขาย
ผ่านตลาดรองได้ ซึ่งราคาขายอาจสูงหรือต่ ากว่าราคาต้นทุนท่ีซื้อมา เพราะราคาของตราสาร  
ผันแปรได้ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

2. หุ้น เป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถลงทุนได้โดย
การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการท่ัวไป หรือของบริษัทท่ี 
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
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เช่น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น งบการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทนั้น ๆ ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน 

ข้อดี หากผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี มีการเลือกหุ้นท่ีเหมาะสม หุ้น 
ก็เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะในระยะยาว
จากเงินปันผลและก าไรจากการขายหุ้น 

ข้อควรรู้ การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัย ราคาหุ้นจึงมีความ 
ผันผวนไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ผลประกอบการของบริษัท  
หากต้องขายหุ้นในช่วงท่ีราคาหุ้นต่ ากว่าท่ีซื้อมาก็จะท าให้ขาดทุน ก่อนซื้อจึงต้องมั่นใจว่าเข้าใจ
และสามารถยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

3. กองทุนรวม เหมาะส าหรับผู้ลงทุนมือใหม่ท่ียังไม่มีประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกับการลงทุน และผูล้งทุนท่ีอาจไม่มีเวลาติดตามข้อมูลหรือบริหารจัดการลงทุนด้วยตนเอง 
รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดโอกาสใหส้ามารถลงทุนด้วยจ านวนเงินไม่มากนัก โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมจะน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ 
ทองค า ตามนโยบายการลงทุนท่ีได้ระบุไว้   

เนื่องจากกองทุนรวมมีความหลากหลาย ผู้ลงทุนจึงต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภทหรือรายละเอียดของกองทุนรวมให้ดี เพื่อท่ีจะตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับ 
ท่ีตนเองต้องการจะลงทุนหรือไม่  

ตัวอย่างประเภทของกองทุนรวม  

การแบ่งประเภทของกองทุนรวม สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะ เช่น  

1) แบ่งตามลักษณะของการขายคืน ก็ได้แก่  

1.1) กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด)  เป็น
กองทุนรวมท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว
ตอนเริ่มต้นโครงการ และจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบก าหนดอายุกองทุนรวม  

1.2)  กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  เป็น
กองทุนรวมท่ี บลจ. ขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการ  



47 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

2) แบ่งตามนโยบายการลงทุน จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามทรัพย์สินหรือ
นโยบายการลงทุน เช่น  

2.1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund) คือกองทุนรวมท่ีมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งตราสารแห่งทุนหมายความถึงหุ้นสามัญของบริษัท
ต่าง ๆ หุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น  

2.2) กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (fixed income fund) คือ 
กองทุนรวมท่ีน าเงินท่ีได้จากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง  
บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้  โดยจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้น 

2.3) กองทุนรวมผสม (balanced fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะด ารงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 65% และ
ไม่น้อยกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมผสมจะลงทุนท้ัง 
ในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้  

2.4) กองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือ 
ไม่เกิน 1 ปี 

2.5) กองทุนรวมประเภทพิเศษ เช่น   

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (long term equity fund) หรือ LTF 
กองทุนชนิดนี้เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65% ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในกองทุน  

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund) หรือ RMF 
เป็นกองทุนท่ีให้บุคคลท่ัวไปซื้อหน่วยลงทุนเพื่อออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ โดยจ านวนเงินลงทุน
ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 
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LTF กับ RMF แตกต่างกันอย่างไร6 

LTF RMF 

 ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปี
ปฏิทิน7 จึงจะสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ 

 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามท่ี
จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ 
ในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  

 ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
จะขายได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนอายุครบ 55 ปี 

 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง 
สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น 
และเมื่อรวมเข้ากับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ
เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญจะต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

 ข้อควรรู้ ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงเงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน 
สภาพคล่องในการซื้อขาย ผลการด าเนินงานของกองทุน และความความสามารถในการบริหาร
จัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุนให้รอบด้าน ก่อนตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง 

4. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนท่ีนายจ้างและลูกจ้างจัดตั้งขึ้น มีเป้าหมาย
ส าหรับให้ลูกจ้างมีเงินใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน โดยเงินของ
กองทุนมาจาก 2 ส่วน คือ 

1) เงินสะสมจากลูกจ้าง กฎหมายก าหนดให้สะสมได้ในอัตราท่ีไม่ต่ ากว่า 2% 
และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 

2) เงินสมทบจากนายจ้าง กฎหมายก าหนดให้สมทบในอัตราท่ีไม่ต่ ากว่า 
เงินสะสมของลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง  

ข้อดี ช่วยให้เก็บออมเงินได้ในระยะยาว ได้รับผลตอบแทนจากการท่ี
กองทุนน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ และเงินท่ีสะสมเข้ากองทุน
สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 

                                         
6 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559 เง่ือนไขและรายละเอียดอาจเปลีย่นแปลงจากนี้ 
7 วิธีนับปีปฏิทิน จะเริ่มนับปีที่ท าธุรกรรมนั้น เช่น ซื้อ LTF ในเดือนธันวาคม 2559 จะนับปี 2559 เป็นปีที่ 1 ดังนั้น  
จะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
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ข้อควรรู้ สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไม่สามารถถอนเงินออกมา
บางส่วนก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ (เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน)   

 คิดให้รอบคอบก่อนลงทุน 

1. จ าไว้เสมอว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวังมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ การลงทุนท่ี
มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง ก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย 

2. ควรก าหนดเป้าหมายของการลงทุนว่าต้องการเงินเท่าใด เมื่อใด และค านวณ
อัตราผลตอบแทนท่ีสอดคล้องเพื่อให้ได้จ านวนเงินตามเป้าหมายนั้น  

3. มีวินัยในการออม เพื่อมีเงินไปลงทุน โดยรู้จักเก็บก่อนใช้ เช่น หักรายได้ 
ไปลงทุนตามจ านวนเงินท่ีเราตั้งเป้าไว้ก่อน ท่ีเหลือจึงค่อยใช้  

4. เลือกลงทุนโดยพิจารณาท้ังโอกาสของผลตอบแทนท่ีจะได้รับ และระดับ
ความเสี่ยงของการลงทุนท่ียอมรับได้ รวมท้ังประเมินด้วยว่า ถ้าลงทุนแบบท่ีเลือกจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้หรือไม่ 

5. สามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหน เช่น คนท างานรับความเสี่ยงได้มากกว่า 
คนท่ีเกษียณแล้ว เพราะยังมีรายรับเข้ามาเรื่อย ๆ แต่วัยเกษียณไม่มีรายรับอย่างต่อเนื่อง จึงควร
ลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินท่ีมีความเสี่ยงต่ า เช่น พันธบัตรรัฐบาล 

6. ควรกระจายความเสี่ยงอย่างไร ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ท่ีแตกต่างกัน 
เพื่อเฉลี่ยระดับความเสี่ยงท่ีมากน้อยให้พอเหมาะตามความเสี่ยงท่ีรับได้ ไม่ควรลงทุนใน
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียว 

7. ติดตามข่าวสาร ทบทวน และปรับปรุงแผนการลงทุนอยู่เสมอ ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ เช่น ทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนก็อาจจะ
ปรับสัดส่วนการลงทุน หรือตนเองมีรายได้มากขึ้น ก็อาจจะลงทุนเพิ่มขึ้นได้อีก 

ความแตกต่างระหว่างการฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน 
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถจ าแนกความแตกต่างของ การฝากเงิน การ
ประกันภัย และการลงทุนไดด้ังนี ้

 การฝากเงิน การลงทุน การประกันภัย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเก็บออมเงิน  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ี

สูงขึ้นกว่าการฝากเงิน 
เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือ
ทรัพย์สิน 

อัตราดอกเบี้ย/
ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับ
ค่อนข้างแน่นอน  

ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ 

ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ
กรมธรรม์ประกันภัย
ท่ีท า 

การถอน/ยกเลิก สามารถถอนเมื่อไหร่ 
ก็ได้ โดยได้เงินต้นครบ
ตามจ านวน แต่จะ
ได้รับดอกเบี้ยตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
สถานการณ์นั้น ๆ เช่น 
หากต้องการยกเลิกการ
ลงทุนในช่วงขาลง อาจ
ท าให้มีผลขาดทุน  
ได้เงินต้นไม่ครบ หรือ
หากสถานการณ์อยู่
ในช่วงขาขึ้นอาจไดก้ าไร
เพิ่มขึ้นหรือเท่าทุน 

การยกเลิกประกันภัย
ก่อนครบก าหนด 
อาจไม่ได้รับเงินคืน 
หรือได้รับคืนน้อยกว่า 
เบี้ยประกันที่จ่ายไป 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  3  การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 



51 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

เร่ืองที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ความหมายและประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระเงิน (payment) คือ การส่งมอบเงินหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อซื้อสินค้าและบริการ หรือใช้ช าระหนี้ โดยสามารถใช้สื่อการช าระเงินท่ีเป็นได้ท้ังเงินสดและ
ไม่ใช่เงินสด ในบางครั้งการช าระเงินอาจท าผ่านคนกลางท่ีเป็นผู้ให้บริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยของการท ารายการ ซึ่งผู้ให้บริการมีท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงินและ
มิใชส่ถาบันการเงิน (non-bank)  

เงินสดเป็นสิ่งท่ีเราคุ้นเคยในการใช้จ่ายมากท่ีสุด จนนึกไม่ถึงว่าท่ีจริงแล้วการใช้
เงินสดนั้นไม่สะดวกหลายประการ เช่น ต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอในการซื้อสินค้า และหาก
ยิ่งพกพาจ านวนมากก็เสี่ยงต่อการถูกปล้น ขโมย หรือหากมองในมุมเจ้าของกิจการ การรับช าระ
ด้วยเงินสดอาจถูกยักยอกหรือขโมยได้ง่ายและตรวจสอบได้ยาก รวมถึงเสียโอกาสในการขาย
สินค้าหากมีช่องทางให้ลูกค้าช าระค่าสินค้าเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว ส าหรับมุมของประเทศ
นั้น เงินสดมีค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผลิต การขนส่ง การ
เก็บรักษา การตรวจนับ การคัดแยก และการท าลาย ถ้าเราหันมาช่วยกันใช้การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการได้ 2 - 3 เท่าเลยทีเดียว 

ความหมายการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การส่งมอบหรือโอนเงินเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ หรือช าระหนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาช่วย ทั ้งด้านสื ่อที ่ใช้ช าระเงินแทนเงินสด เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต  
เงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการช าระเงินท่ีใช้งานง่ายและรวดเร็ว เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  
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ประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ต่อประชาชน 
 โอนเงินหรือช าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา 
 ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทาง 
 ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวเงินสดหายหรือ

ถูกขโมย 
 ตรวจสอบได้ มีหลักฐานชัดเจน 
 มีรูปแบบการช าระเงินให้เลือกได ้

หลากหลายตามความสะดวก 
 

ต่อเจ้าของกิจการ 
  ไม่ต้องเก็บเงินสดจ านวนมากไว้ท่ีร้านค้า   

 ลดปัญหาพนักงานยักยอกหรือขโมยเงนิ 
  จัดท าบัญชีได้รวดเร็ว และมีระบบท่ี 

 ตรวจสอบได้ 
  มีทางเลือกให้ลูกค้าในการช าระเงินได้ 

 หลายวิธี  
  ไม่จ าเป็นต้องมีสถานท่ีหรือหน้าร้าน 

 ก็ขายของได้ 
  ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ไม่จ ากัดแต่  

 พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง หรือในประเทศเท่านั้น 
ต่อประเทศ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร  
 ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสด เช่น การขนส่งธนบัตร 
 การหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจมีความคล่องตัว  
 การค้าและการช าระเงินระหว่างประเทศท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

ลักษณะของบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการช าระเงินท่ีถูกพัฒนาเพื่อน ามาใช้แทนเงินสด 
ปัจจุบันมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์  

เทคโนโลยีของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

บัตรอิเล็กทรอนิกส์มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะท าให้เราสามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและหายกังวล โดยแบบดั้งเดิมเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก (magnetic stripe) มี
ลักษณะเป็นแถบสีด าคาดอยู่หลังบัตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งข้อมูลของผู้ถือบัตรจะ  
ถูกบันทึกอยู่ท่ีแถบแม่เหล็ก อย่างไรก็ดี ยังมีช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยโดยอาจถูก
มิจฉาชีพคัดลอกข้อมูลในบัตรผ่านเครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) ได้ (หากเป็นบัตรเอทีเอ็มหรือ
บัตรเดบิตจะต้องได้รหัสผ่านส่วนตัวของผู้ถือบัตร (PIN: personal identification number)  
4 หรือ 6 หลักด้วยจึงจะใช้ได้) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาบัตรแบบชิป (chip) ซึ่งข้อมูลจะถูกฝัง
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อยู่ในชิปด้านหน้าของบัตร โดยบัตรแบบนี้จะป้องกันการขโมยข้อมูลได้ดีกว่า เพราะมีการ
เข้ารหัสข้อมูลท่ีท าให้ยากต่อการคัดลอกหรือขโมยข้อมูลในบัตร 

1. บัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ลูกค้า โดย
ผูกกับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัตร เพื่อใช้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องท ารายการ
อัตโนมัติแทนการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร เช่น เครื่องเอทีเอ็ม (ATM : automated 
teller machine)  

ลักษณะเด่น 

 ใช้บัตรเอทีเอ็มท าธุรกรรมการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน/ 
สอบถามยอดเงินในบัญชีท่ีเครื่องท ารายการอัตโนมัติ 

 การท าธุรกรรมจะมีผลกับยอดเงินในบัญชีเงินฝากทันที  

 ใช้บัตรเอทีเอ็มควบคู่กับรหัสผ่านส่วนตัว (PIN) 4 หรือ 6 หลัก เพื่อท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีเครื่องท ารายการอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะให้ผู้ถือบัตรก าหนด
รหัสผ่านส่วนตัวหรือมอบรหัสผ่านส่วนตัวให้แก่ผู้ถือบัตร (ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
ส่วนตัวได้เองในภายหลัง) 

2.  บัตรเดบิต (debit card) เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารพาณิชย์ออก
ให้แก่ลูกค้าโดยผูกกับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัตรและสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับบัตร
เอทีเอ็ม แต่มีคุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้นจากบัตรเอทีเอ็มตรงที่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ณ จุดขายและทางออนไลน์ได้ โดยผู้ถือบัตรสามารถสังเกตจุดท่ีรับบัตรได้จากตราหรือโลโก้ 
ท่ีร้านค้าติดหรือแสดงไว้ เช่น VISA, MasterCard, UnionPay  

ลักษณะเด่น 

 สามารถน าไปท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ฝาก/ถอน/โอน/ 
ช าระเงินท่ีเครื่องท ารายการอัตโนมัติได้เหมือนบัตรเอทีเอ็ม 

 ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ณ จุดขายและออนไลน์ได้  โดยเมื่อใช้แล้ว
ยอดเงินท่ีใช้จ่ายจะถูกตัดจากบัญชีเงินฝากทันที 

 การใช้บัตรเดบิต มีท้ังแบบใช้ลายเซ็น และแบบกดรหัสผ่านส่วนตัวของ 
ผู้ถือบัตร (PIN) ขึ้นอยู่กับระบบการให้บริการ  

 การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็นการใช้เงินของเราท่ีมีอยู่ในบัญชี จึงไม่สร้าง
ภาระหนี้  
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บัตรเดบิตมีจุดที่แตกต่างจากบัตรเอทีเอ็มอย่างไร 

 

รู้หรือไม่ว่า  

หากคุณต้องการท าบัตรเดบิตที่ธนาคาร คุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่าต้องการประกันพ่วง
หรือไม่ ซึ่งธนาคารสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารได้  
แต่จะบังคับขายไม่ได้ ซึ่งหากคุณต้องการบัตรธรรมดาท่ีไม่พ่วงประกันสามารถแจ้งพนักงานได้  

3. บัตรเครดิต (credit card) เป็นบัตรท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ผู้ออกบัตร) เพื่อให้ผู้ใช้บริการ (ผู้ถือบัตร) น าไปใช้ช าระค่าสินค้า
และบริการแทนเงินสดโดยไม่เกินวงเงินท่ีผู้ออกบัตรก าหนดไว้ โดยผู้ออกบัตรจะจ่ายเงินให้กับ
ร้านค้าไปก่อน และจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง สินเชื่อ) 

4. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เราอาจได้ยิน e-Money ในชื่อเรียกอื่น ๆ 
เช่น บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเติมเงินรถไฟฟ้า e-Wallet, e-Purse, Mobile money,  
e-Cash แม้จะมีชื่อเรียกต่างกันไป แต่ลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ มูลค่าเงินจะถูกบันทึกอยู่ในสื่อ



55 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์โดยอาจจะอยู่ในรูปของบัตรหรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้อง
เติมเงินก่อนจึงสามารถน าไปซื้อสินค้าและบริการตามร้านค้าท่ีผู้ออก e-Money ก าหนดได้ 

ตัวอย่าง e-Money ท่ีใช้ในปัจจุบัน เช่น บัตรเติมเงินรถไฟฟ้า (บัตร Rabbit, 
บัตร MRT) บัตร smart purse ท่ีใช้ซื้อสินค้าในร้าน 7-eleven อีกท้ังผู้ใช้บริการสามารถ
ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือได้ 

ลักษณะเด่น 

 ผู้ใช้บริการเติมเงินได้ตามมูลค่าท่ีต้องการ  

 ให้ความสะดวกรวดเร็วในการใช้จ่าย ไม่ต้องพกเงินสด  

ข้อแนะน าในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ปลอดภัย 

1. เมื่อได้รับบัตรมาใหม่ให้รีบเซ็นชื่อหลังบัตรทันที เพื่อป้องกันผู้อื่นน าไปแอบอ้าง 

2. เก็บรักษารหัสบัตรไว้เป็นความลับ ไม่ตั้งรหัสท่ีคาดเดาง่าย และควรเปลี่ยน
รหัสอยู่เสมอ 

3. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือเกี่ยวกับบัตรแก่ผู้ท่ีติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์หรือ
อีเมล โดยท่ีเราไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน  

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมทุกครั้ง เช่น ยอดเงินท่ีต้องช าระ 
รวมถึงตรวจสอบรายการใช้จ่ายเป็นประจ าเมื่อได้รับใบแจ้งหน้ี 

5. สังเกตสิ่งแปลกปลอมท่ีอาจติดตั้งอยู่กับเครื่องเอทีเอ็ม เช่น กล้องขนาดเล็ก 
ท่ีอาจถูกติดอยู่บริเวณเครื่องเอทีเอ็ม หรืออุปกรณ์แปลกปลอมท่ีติดอยู่ตรงช่องสอดบัตร 

6. หากมีรายการธุรกรรมทางการเงินท่ีเราไม่ได้ใช้เกิดขึ้น ให้รีบติดต่อผู้ออกบัตร
เพื่อตรวจสอบทันที 

7. เมื่อท าบัตรหายต้องรีบแจ้งอายัดบัตรทันที อย่างไรก็ดี บัตร e-Money 
โดยทั่วไปทีไ่ม่มีการลงทะเบียน หากบัตรหายก็เหมือนกับท าเงินหาย 

Internet payment และ Mobile payment 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและน ามาใช้เป็นช่องทางการช าระเงินใหม่ ๆ 
ได้แก่ การช าระเงินทางอินเทอร์เน็ต (internet payment) และการช าระเงินผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี (mobile payment) เพื่อเพิ่มทางเลือกและอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้  
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1. การช าระเงินทางอินเทอร์เน็ต ( internet payment) เป็นการช าระ 
ค่าสินค้าและบริการหรือโอนเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกช าระ 
ค่าสินค้าและบริการได้ในหลายรูปแบบ เช่น  

1) ผ่านบริการ internet banking ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริการ 
ท่ีผู้ใช้บริการสามารถโอนเงิน ช าระเงินค่าสินค้าและบริการโดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก 
ท่ีผู้ใช้บริการเปิดไว้กับธนาคารและยังสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี เรียกดูรายการใช้จ่าย
ย้อนหลังได้ โดยสามารถสมัครใช้บริการกับธนาคารท่ีผู้ใช้บริการมีบัญชีเงินฝากอยู่ ส าหรับการ
ซื้อของทางอินเทอร์เน็ต ระบบของร้านค้าบางแห่งจะเชื่อมโยงไปยังระบบ internet banking 
ของธนาคารเพื่อตรวจสอบและอนุมัติรายการช าระเงิน หากท ารายการส าเร็จ ผู้ใช้บริการจะ
ได้รับการยืนยันการท ารายการทางเว็บไซต์ ทาง SMS หรือทางอีเมลตามท่ีได้แจ้งลงทะเบียนไว้
กับธนาคาร 

2) ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่มีช่องทางช าระเงินผ่าน
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งผู้ซื้อเพียงกรอกรายละเอียดการช าระเงิน เช่น หมายเลขบัตร  
ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ หมายเลขรหัส CVV8  รวมถึงอาจต้องใส่รหัสผ่าน OTP9  ด้วย และ
เมื่อการช าระเงินส าเร็จจะได้รับข้อความยืนยันการช าระเงินทางหน้าเว็บไซต์ ทาง SMS หรือทาง
อีเมล ตามท่ีได้แจ้งลงทะเบียนไว้กับธนาคารหรือผู้ออกบัตร 

2. การช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) สามารถช าระ 
ค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยสามารถใช้งานได้ท่ีร้านค้า
ท่ัวไปและร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต แต่ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการช าระเงินเพื่อเชื่อม โยง
บัญชีท่ีจะช าระเงินเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือแท็บเล็ตก่อน อาทิ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต 
และเงินอิเล็กทรอนิกส์  

 

                                         
8 CVV (card verification value) หรือ CVC (card verification code) คือ รหัสส าหรับการท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น 
VISA และ MasterCard ใช้เลข 3 หลักด้านหลังบัตร ส่วนของ American Express ใช้เลข 4 หลักด้านหน้าบัตร 
9 OTP (one time password) เป็นรหัสที่ใช้ครั้งเดียว โดยผู้ออกบัตรจะส่งให้แก่ผู้ถือบัตรผ่าน SMS หรือส่งทางอีเมล  
ตามที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของบัตร 
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ข้อดีของการช าระเงินผ่าน Internet Payment และ Mobile Payment 

ส าหรับผู้ใช้บริการ 
 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม  

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ร้านค้า เพราะ
สามารถจัดการธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง ท่ีไหน 
เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ 

 มั่นใจได้ เพราะสามารถตรวจสอบรายการ
ได้ตลอด และมีการแจ้งเตือนการท าธุรกรรม
ผ่าน SMS  

 ไม่ต้องถือเงินสดในการซื้อสินค้า 

ส าหรับร้านค้า 
  ได้รับเงินรวดเร็วเพราะเงินเข้าบัญชีโดยตรง 

 และลดความเสี่ยงในการจัดการเงินสด 
  มีช่องทางการช าระเงินให้ลูกค้าเลือกมาก 

 ขึ้น ขายสินค้าได้ทุกเวลา ไม่จ าเป็นต้องเปิด 
 หน้าร้าน 

  มีบันทึกข้อมูลการขาย และสรุปข้อมูล 
 ทางบัญชีได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

กฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ีก ากับดูแลผู้ ให้บริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงิน (bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (non-bank) โดย 
ผู้ให้บริการต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ได้แก่ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 
ประเภทสถาบัน 
ที่ถูกควบคุมดูแล 

พ.ร.บ. ธุรกิจ 
สถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 

ควบคุมดูแลสถาบันการเงินเพ่ือให้เกิดการดูแล 
เงินฝากของประชาชน การก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ 
และการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติในการให้บริการ
ทางการเงิน เช่น สาขาธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 

- ธนาคารพาณิชย์ 
- บริษัทเงินทุน 
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระ
เงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2551 

ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ e-Payment ในธุรกิจ
บริการ 8 ประเภท (ได้แก่ เงินอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Money) เครือข่ายบัตรเครดิต เครือข่ายอีดีซี 
สวิตช์ชิ่งในการช าระเงิน หักบัญชี ช าระดุล รับ
ช าระเงินแทน และการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทาง
เครือข่าย) เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและ

- ธนาคารพาณิชย์  
- ผู้ประกอบธุรกิจบริการ
การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน  
(non-bank) 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 
ประเภทสถาบัน 
ที่ถูกควบคุมดูแล 

การพาณิชย์ เสริมสร้างความเชื่อถือและยอมรับใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันความเสียหาย
ต่อสาธารณชน รวมท้ังส่งเสริมการใช้บริการ  
e-Payment  และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

พระราชกฤษฎีกา 
(พ.ร.ฎ.) ว่าด้วย
การควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการ
ช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 
2559 (มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 28 
กรกฎาคม 2559) 

ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ e-Payment ในธุรกิจ
บริการ 8 ประเภท (ได้แก่ เงินอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Money) เครือข่ายบัตรเครดิต เครือข่ายอีดีซี  
สวิตช์ชิ่งในการช าระเงิน หักบัญชี ช าระดุล รับ
ช าระเงินแทน และการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทาง
เครือข่าย) เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและ
การพาณิชย์  เสริมสร้างความเชื่อถือและยอมรับใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ป้องกันความเสียหาย
ต่อสาธารณชน  รวมท้ังส่งเสริมการใช้บริการ  
e-Payment  และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

- สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ   
 

ประกาศ
กระทรวงการคลัง
ซึ่งออกตาม
ประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 
(บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์) 

ควบคุมดูแลผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
ใช้ซื้อสินค้าและบริการได้จากหลายร้านค้า 
(multi-purpose e-Money) 

- ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่
สถาบันการเงิน (non-
bank) 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th เลือก หัวข้อ “เกี่ยวกับ ธปท.” และหัวข้อย่อย “กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง” 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  4  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เร่ืองที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

 
ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

ระบบการเงินเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจ
จากผู้ท่ีมีเงินออมไปยังผู้ต้องการเงินทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน การผลิต และการจ้างงาน  
อันเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ซึ่งสถาบันการเงินมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย มีท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงินท่ีรับฝากเงิน 
และสถาบันการเงินท่ีไม่ได้รับฝากเงิน รวมท้ังผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน สามารถจ าแนก 
ผู้ให้บริการทางการเงินได้ตามหน่วยงานท่ีก ากับดูแล ดังนี้  
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ผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เป็นธนาคารกลางของ 
ประเทศไทย มีหน้าท่ีหลัก ดังนี้ 

1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ซึ่งครอบคลุมหน้าท่ีใน
การรักษาค่าเงิน เช่น ดูแลอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสภาพคล่องของ
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ 

2. ก ากับดูแลสถาบันการเงินท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ ให้มีความมั่นคงและ 
มีเสถียรภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ฝากเงิน และสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

3. ดูแลและพัฒนาให้ระบบการช าระเงินของประเทศมีประสิทธิภาพ มั่นคงและ
ปลอดภัย เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท าธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน 

4. หน้าท่ีอื่น ๆ เช่น การออกธนบัตรและบริหารจัดการให้มีธนบัตรหมุนเวียน
อย่างเพียงพอ การบริหารเงินส ารองทางการของประเทศ การเป็นนายธนาคารให้แก่รัฐบาลใน
การรับฝากเงิน โอนเงิน และเป็นแหล่งกู้ยืมเงินสุดท้ายแก่สถาบันการเงินท่ีขาดเงินทุนหมุนเวียน 
รวมถึงการให้ความรู้และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับความเป็นธรรม 

ธปท. ก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน แบ่งได้ดังนี้ 

1. สถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 คือ 
สถาบันท่ีท าหน้าท่ีให้บริการด้านการเงิน เช่น การรับฝากเงิน การรับช าระเงิน การให้สินเชื่อ และ
ธุรกรรมทางการเงินอื่นตามท่ีได้รับอนุญาต ได้แก่  

1) ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ เช่น การรับฝากเงิน การโอนและรับช าระเงิน และการให้สินเชื่อ รวมถึงบริการ
ทางการเงินอื่น ๆ เช่น การค้ าประกัน บริการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจต่างประเทศ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออกน าเข้า ตลอดจนบริการทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ลูกค้า เช่น สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และประกันภัยบางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน นายหน้าประกันภัย การแนะน าบริการของบริษัทประกันภัยให้ลูกค้า 
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2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.)  คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการแก่ประชาชนรายย่อยและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสามารถให้บริการทางการเงินพื้นฐานอื่น เช่น การรับฝากเงิน 
การโอนและรับช าระเงินได้ด้วย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่มีความซับซ้อนและมี
ความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์  

  3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ คือ บริษัท 
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 95% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

4) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ คือ สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5) บริษัทเงินทุน (บง.) คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน 
โดยรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ และสามารถให้กู้ยืมเงินตามประเภทของธุรกิจเงินทุนท่ีได้รับอนุญาต เช่น การให้
กู้ยืมเงินระยะปานกลางและระยะยาวแก่กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม 
การให้เช่าซื้อบางประเภท แต่ไม่สามารถประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศได้  

6) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยสามารถรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีจะจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เช่น ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และต้องฝากเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท โดย
สามารถให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก  

2. ส านักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ คือ ส านักงานของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ด าเนินการในประเทศไทย
แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ส านักงานผู้แทนฯ สามารถด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานอื่น ๆ ของธนาคาร ได้เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงาน 
การแนะน าลูกค้า และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งให้ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานอื่น ๆ 
ของธนาคารเท่านั้น เช่น การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของลูกค้าและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน ส านักงานผู้แทนฯ ต้องไม่ประกอบธุรกิจใดอันเข้าข่าย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจให้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง แฟ็กเตอริง รับซื้อ 
รับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
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3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ คือ บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้สามารถประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์และหลักประกัน
ของสถาบันการเงิน เช่น ลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs)  
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินท่ีปิดกิจการไปแล้ว โดยจะน ามาบริหารต่อ เช่น ให้กู้ยืมเพิ่มเติม 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

4.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ แบ่งเป็น 

 1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป หมายถึง 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเป็นธนาคารและให้บริการทางการเงินท้ังด้าน เงินฝากและการให้
สินเชื่อ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป หมายถึง 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าธุรกิจตามขอบเขตท่ีก าหนด เช่น ให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อ
ให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่รับเงินฝากจากประชาชนท่ัวไป เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย 

 5. ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank) แบ่งได้ 5 ประเภท 
ดังนี้  

 1) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต จะด าเนินกิจการเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรน าไปใช้ช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการช าระด้วยเงินสด หรือ
เพื่อใช้เบิกถอนเงินสด โดยผู้ประกอบธุรกิจทดรองจ่ายเงินแทนผู้ถือบัตรนั้นก่อน และจะได้รับ
ช าระคืนจากผู้ถือบัตรในภายหลัง  

 2) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ จะด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน เพื่อน าไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือเพื่อ
ผ่อนช าระค่าสินค้า โดยไม่รวมการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

 3) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ
ก ากับ หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะด าเนินกิจการให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 
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 4) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู่ภายใต้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 
และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับดูแลเฉพาะส่วนของธุรกิจนี้  

 5) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงิน (ท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์) ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ มี 2 ประเภท ได้แก่ 

5.1) บุคคลรับอนุญาต สามารถประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตร
ต่างประเทศ และรับซื้อเช็คเดินทางจากลูกค้า  

5.2) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ สามารถประกอบธุรกิจการโอน
เงินเข้าออกจากประเทศไทย  

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th  

ผู้ใหบ้ริการทางการเงินภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอื่น ๆ 

1. ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มี
หน้าท่ีก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลการระดมทุนของกิจการโดยการออกตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือการคุ้มครองผู้ลงทุน  โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายตราสารทุน และจะพิจารณา
คุณสมบัติของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายในกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และดูแล
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  ท้ังนี้ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่างประเภท หรือเสนอขายให้แก่บุคคลต่างกลุ่ม ระดับการก ากับดูแลก็อาจแตกต่าง
กันได้  

ในการก ากับดูแลการระดมทุนจากประชาชน  ก.ล.ต. จะให้ความส าคัญ
กับประเด็นดังต่อไปนี้  

  1.1) การกลั่นกรองคุณสมบัติในเบื้องต้น โดยในการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน ก.ล.ต. จะเน้นเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (corporate governance) กล่าวคือ 
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บริษัทท่ีจะระดมทุนจากประชาชนต้องมีโครงสร้างบริษัทท่ีชัดเจน ผู้บริหารไม่มีลักษณะต้องห้าม 
มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส น่าเชื่อถือ  

 1.2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย เพื่อให้ประชาชน
ท่ีสนใจลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ก.ล.ต. จึงก าหนดข้อมูลขั้นต่ าท่ีบริษัทจะต้อง
เปิดเผยให้แก่ผู้ลงทุนก่อนการเสนอขาย เช่น ข้อมูลบริษัท ฐานะการเงินผลการด าเนินงาน ความ
เสี่ยงในการลงทุน 

2)  ก ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดรอง) เพื่อให้ระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์มีความมั่นคง และสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะ
ได้รับหลักทรัพย์หรือเงินค่าขายในจ านวนและเวลาท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุน
โดยรวม   

3)  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย 
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีความน่าเชื่อถือ ท้ังด้านฐานะการเงิน ความรู้ความสามารถ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. เพื่อให้มี
การกลั่นกรองผู้ท่ีจะประกอบธุรกิจและมีการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม โดย ก.ล.ต. พิจารณาท่ี
ความพร้อมและความเหมาะสม (fit and proper) ของผู้ขอใบอนุญาต กรรมการและผู้บริหาร 
รวมถึงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ เช่น ผู้แนะน าการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้
วางแผนการลงทุน เป็นต้น 

ก.ล.ต. ให้ความส าคัญกับระบบงานต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง 
ดังนี้  

3.1) ระบบงานและการด าเนินงานท่ีได้มาตรฐาน มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีดีมีคุณภาพ 

3.2) ระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้มีความปลอดภัย  

3.3) ระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการท่ีดี มีฐานะทางการเงิน
มั่นคง ไม่ท าให้เกิดปัญหาต่อระบบการซื้อขายโดยรวม 

4)  ตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิด ก.ล.ต. มีบทบาทหน้าท่ีในฐานะ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ตลาดทุนมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ โดยจะท าการตรวจสอบและ
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ลงโทษผู้กระท าผิดบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
อาทิ การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ การฉ้อฉลทุจริต และการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์  ท้ังนี้ ในกรณีการตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ จะมีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีท าหน้าท่ีเป็นด่านแรกในการตรวจสอบข้อมูล และหากพบความ
ผิดปกติ ก็จะจัดส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก และด าเนินการต่อไปในฐานะผู้ใช้
บังคับกฎหมาย  

5)  พัฒนาตลาดทุน ได้แก่   

5.1) การพัฒนาในเชิงโครงสร้าง เช่น การปรับปรุงคุณภาพบริษัทจดทะเบียน 
การปรับปรุงกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น  

5.2) ส่งเสริมให้กิจการและประชาชนเข้าถึงทุนและสามารถใช้ประโยชน์
จากตลาดทุน โดยส่งเสริมช่องทางการระดมทุนและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้กิจการสามารถระดมทุน
ด้วยรูปแบบและต้นทุนท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนด้วย
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการออมเพื่อรองรับการเกษียณ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

5.3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 
ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้สามารถแข่งขันได้ท้ังในและต่างประเทศ 

5.4) การส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนมีความพร้อมรู้เท่าทันและ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) 

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ก.ล.ต. 

1) ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 1.1) บริษัทหลักทรัพย์ คือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ท าธุรกิจหลักทรัพย์ 
เช่น เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ท่ีปรึกษาการลงทุน และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

 1.2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ท า
ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเงินของบุคคลอื่นหรือของประชาชน 

 1.3) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้
เป็นตัวแทนหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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2) ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และส านักหักบัญชี 

3) บริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ท้ังประเภทตราสารทุน และ 
ตราสารหนี้  

4) ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ผู้แนะน าการลงทุน นักวิเคราะห์  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อน  

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th  

2. หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1) ก ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 

2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 

หน่วยงานและบุคคลที่ คปภ. ก ากับดูแล 

1) บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบธุรกิจการรับประกันต่อความ
สูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยบริษัทสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้ผู้เอา
ประกันเมื่อมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การประกันอุบัติเหตุและ
สูญเสียอวัยวะ การประกันกรณีทุพพลภาพ การประกันสุขภาพ  

2) บริษัทประกันวินาศภัย หมายถึง บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบธุรกิจการรับประกันความ
เสียหายตามลักษณะของวินาศภัยต่าง ๆ แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การ
ประกันรถยนต์ การประกันทางทะเลและขนส่ง และการประกันเบ็ดเตล็ด สามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ คปภ. www.oic.or.th 
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3) คนกลางประกันภัย หมายถึง ตัวแทนประกันภัย (agent) หรือ นายหน้า
ประกันภัย (broker) ผู้ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย โดยตัวแทน
ประกันภัย เป็นผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท  
ส าหรับนายหน้าประกันภัย เป็นผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
โดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น โดยนายหน้าประกันภัยมีท้ังนายหน้าบุคคลธรรมดาและ
นายหน้านิติบุคคล ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

 3. ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทอื่น ๆ 

สหกรณ์ เป็นองค์กรท่ีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกันและ 
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
สมาชิกในด้านการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือให้บริการตามความต้องการของสมาชิก ซึ่ง
สมาชิกอาจมีการออมทรัพย์ในรูปแบบของการช าระค่าหุ้นเป็นประจ า โดยอาจมีการจ่ายเงินปันผล
ค่าหุ้นให้แก่สมาชิกทุกสิ้นปี สหกรณ์บางประเภท เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ จะมีบริการรับฝากเงิน
และจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นผลตอบแทน รวมท้ังให้บริการกู้ ยืมแก่สมาชิกเมื่อเกิดความจ าเป็น 
ในลักษณะคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ หลักการส าคัญอย่างหนึ่งของสหกรณ์ คือ สมาชิกแต่ละคน
มีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ สหกรณ์มี  
7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

หน่วยงานราชการท่ีดูแลส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการของ
สหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้พัฒนาระบบสหกรณ์และสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  

โรงรับจ าน า คือ องค์กรท่ีให้บริการเงินกู้แก่ประชาชนในวงเงินไม่เกิน  
1 แสนบาทต่อราย โดยที่ผู้กู้หรือท่ีเรียกว่าผู้จ าน าจะต้องน าสิ่งของมามอบให้โรงรับจ าน าเพื่อเป็น
หลักประกันในการช าระหนี้ เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ ทองค า ซึ่งผู้จ าน าต้องมี  
อายุ 15 ปีขึ้นไป  
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โรงรับจ าน าแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

1. โรงรับจ าน าของรัฐบาล ซึ่งแบ่งย่อยได้อีกคือ สถานธนานุเคราะห์ อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานธนานุบาล อยู่ใน
ความดูแลของกรุงเทพมหานครหรือเทศบาล  

2. โรงรับจ าน าเอกชน 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  5  ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การวางแผนการเงิน 

สาระส าคัญ 

วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้คนเราต้องใช้เงินในการด ารงชีพมากขึ้น จนท าให้
หลายครอบครัวเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ เราจึงจ าเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งในท่ีสุดแล้วอาจช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้เราได้ด้วย โดยเริ่มจากการประเมินตนเอง
เพื่อให้ทราบฐานะการเงินและรู้จักการใช้จ่ายของตนเองผ่านการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย แล้ว
ตั้งเป้าหมายการเงินให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและความสามารถของตนเอง รวมไปถึง
รู้จักการออมเงินและระบบการออมเงินต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายหลักการประเมินฐานะการเงิน 
2. ค านวณฐานะทางการเงินของตนเอง 
3. อธิบายลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดี 
4. ประเมินสุขภาพการเงินของตนเอง 
5. วิเคราะห์ความแตกต่างของ “ความจ าเป็น” และ “ความต้องการ” 
6. จัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 
7. บอกลักษณะของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
8. บอกประโยชน์ของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
9. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
10. วิเคราะห์บันทึกรายรับ-รายจ่าย 
11. บอกประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินในชีวิต 
12. บอกเป้าหมายการเงินท่ีควรมีในชีวิต 
13. สามารถตั้งเป้าหมายการเงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามหลัก 

SMART ท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
14. วางแผนการเงินของตนเองท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต 
15. อธิบายความหมาย และประโยชน์ของการออม 
16. ตั้งเป้าหมายการออมท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
17. อธิบายหลักการออมให้ส าเร็จ 
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18. บอกบทบาทหน้าที่และหลักการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
19. บอกความหมายของหลักการของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ขอบข่ายเนื้อหา 

1. การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 
2. การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
3. การตั้งเป้าหมายการเงิน 
4. การออม 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 30 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 
2. หนังสือรู้รอบเรื่องการเงิน ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  

ตอน วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด  
3. สมุดเงินออม ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
4. เว็บไซต์ www.1213.or.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 
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เร่ืองที่ 1 การวางแผนการเงิน 

 
การวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตอย่างเป็น

ระบบ ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย มีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีเงินออมไว้ซื้อสิ่งต่าง ๆ หรือ
ลงทุน รวมไปถึงมีเงินไว้ใช้จ่ายยามแก่ชรา 

การวางแผนการเงินในแต่ละวัย 

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน อายุเท่าไหร่ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน  ดังนั้น ทุกคน 
จึงควรวางแผนการเงิน แต่อายุท่ีแตกต่างท าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตแตกต่างกันไป คนใน 
แต่ละวัยจึงอาจมีการวางแผนการเงินท่ีไม่เหมือนกัน 

 
วัยเด็ก 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ียังไม่มีรายได้ แต่อาจมีรายรับเป็นเงิน
ของขวัญท่ีอาจได้ตามเทศกาลต่าง ๆ ส่วนรายจ่ายโดยมากผู้ปกครอง
จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

การวางแผนการเงิน เหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัยการออมอย่าง
สม่ าเสมอ ให้รู้จักค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เช่น ฝึกให้
ออมเงินเพ่ือซื้อของที่อยากได้ หรือฝึกจัดสรรเงินโดยให้เงินเมื่อไปเท่ียว 
แล้วให้วางแผนใช้จ่ายเอง 

 
วัยท างาน 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีเริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง มีอิสระในการ 
ใช้จ่าย แต่ส่วนมากมักเป็นรายจ่ายท่ีไปตามกระแสสังคม กิน เท่ียว  
ช้อป และเร่ิมเข้าถึงบริการสินเชื่อ 

การวางแผนการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้ท่ีมีอยู่ 
ระมัดระวังการก่อหนี้ และควรเริ่มวางแผนการออมโดยก าหนด
เป้าหมายการออมให้ชัดเจน เช่น ออมเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน หรือ
แม้กระทั่งเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
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วัยสร้างครอบครัว 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรายจ่าย 
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะต้องรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว และมักมี
ภาระหนี้ท่ีต้องจ่าย 

การวางแผนการเงิน ต้องวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ตั้งงบประมาณ
ส าหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทและพยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินงบ เพื่อ
ป้องกันปัญหาเงินไม่พอใช้ นอกจากนี้  ควรวางแผนการเงินเพื่อ
การศึกษาบุตร และลงมือท าตามแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชราอย่าง
จริงจัง 

 
วัยชรา 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย ภาระหนี้อาจ
หมดไปแล้วหรือเหลือไม่มากนัก แต่รายจ่ายในชีวิตประจ าวันยังมีอยู่ 
และอาจมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

การวางแผนการเงิน วางแผนใช้จ่ายให้ไม่เกินเงินท่ีมีอยู่ จ ากัด 
วงเงินในการใช้จ่ายแต่ละประเภท และกันเงินส่วนหนึ่งไว้ เป็น 
ค่ารักษาพยาบาล แต่ทางท่ีดีควรออมเงินเพื่อใช้ในยามชราและควร
เตรียมความพร้อมเรื่องสวัสดิการหรือการประกันสุขภาพตั้งแต่ยังหนุ่ม
สาวจะได้มีชีวิตในวัยชราอย่างสุขสบาย 

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน 

การวางแผนการเงินสามารถท าได้จาก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประเมินฐานะการเงินของตนเอง เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินในปัจจุบัน 
แล้วใชข้้อมูลดังกล่าวเพื่อก าหนดเป้าหมายการเงินในขั้นตอนต่อไป ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวใน
เรื่องท่ี 2  

2. ตั้งเป้าหมายการเงิน เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติ โดยเป้าหมายท่ีดีจะต้องชัดเจน
และสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในเร่ืองท่ี 4  

3. จัดท าแผนการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการเงิน
ท่ีตั้งไว้ ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในเรื่องท่ี 4 
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4. ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงท่ี
ต้องมีวินัยเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ดีอย่างไร แต่หากขาดการปฏิบัติจริงจัง
และต่อเนื่อง ก็อาจเผลอใจไปกับสิ่งท่ีอยู่นอกแผนได้ 

5. ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บางครั้งสถานการณ์
การเงินของเราอาจแย่ลง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ ก็ควรทบทวนแล้วปรับแผนเพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามแผนและบรรลุเป้าหมายโดยไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปได้ แต่ขณะเดียวกัน หาก
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น สามารถออมเงินได้มากขึ้น ก็ควรปรับแผน  
ให้ออมมากขึ้น 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  1  การวางแผนการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เร่ืองที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

 
การประเมินฐานะการเงินเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงิน โดยเริ่มจาก

การพิจารณาว่าเรามีฐานะทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์
การเงินของตนเอง และสามารถวางแผนการเงินส าหรับอนาคตได้ 

การประเมินฐานะการเงิน 

การประเมินฐานะการเงินสามารถท าได้หลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะมีเครื่องมือท่ี
ช่วยประเมินแตกต่างกันไป การประเมินฐานะทางการเงินท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1. การประเมินฐานะการเงิน (ภาพรวม) สามารถประเมินฐานะการเงินโดย
ค านวณหาความมั่งคั่งสุทธ ิซึ่งก็คือ มูลค่าท่ีเหลืออยู่หลังจากท่ีน าทรัพย์สินท้ังหมดลบด้วยหนี้สิน
ท้ังหมด 

 
ความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะท่ีแท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ท่ีเป็นของเราจริง ๆ 

เท่าไหร่ โดยสามารถค านวณความมั่งคั่งสุทธิได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีมีอยู่โดยจดรายการสินทรัพย์แยก
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 สินทรัพย์สภาพคล่อง คือ เงินสด และสินทรัพย์ท่ีเปลี่ยนเป็น 

เงินสดได้ง่าย เช่น เงินฝากธนาคาร 
 สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ สินทรัพย์ ท่ีถือครองเพื่อมุ่งหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น สลากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล 
หุ้นกู้ กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบันทึกในราคาตลาด 
(ราคาซื้อขายในปัจจุบัน) 

 สินทรัพย์ส่วนตัว คือ สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
เพื่อสะสม เช่น ท่ีอยู่อาศัย รถยนต์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ โดย
บันทึกในราคาตลาดแล้วรวมมูลค่าของสินทรัพย์ท้ัง 3 ประเภท 
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2) ค านวณมูลค่าหนี้สินทั้งหมดท่ีมีอยู ่โดยแยกหนี้สินออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก ่
 หนี้สินระยะสั้น ได้แก่ หนี้ท่ีต้องจ่ายคืนภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นหนี้ท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภค เช่น หนี้บัตรเครดิต 
หรือการซื้อสินค้าเงินผ่อน 

 หนี้สินระยะยาว ได้แก่ หนี้ท่ีมีเวลาผ่อนช าระนานกว่า 1 ปี เช่น 
หนี้ท่ีเกิดจากการซื้อบ้านและรถยนต์ โดยใช้ตัวเลขของจ านวนหนี้
ท่ีเหลืออยู่ แล้วรวมมูลค่าของหนี้สินท้ัง 2 ประเภท 

3) ค านวณความมั่งค่ังสุทธิ เมื่อได้มูลค่าสินทรัพย์ท้ังหมดแล้วให้น าไปหัก
ออกด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด ส่วนท่ีเหลืออยู่ก็จะเป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ
ของเรา” 

ตัวอย่างการค านวณความมั่งคั่งสุทธิ 

 

 



76 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

2. การประเมินด้านหนี้ สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้
ต่อเดือน ซึ่งเป็นสัดส่วนการช าระหนี้ต่อรายได้ นอกจากจะท าให้ทราบภาระหนี้ท่ีต้องจ่าย 
ต่อเดือนแล้ว ยังสามารถใช้ประเมินความสามารถในการช าระหนี้หากต้องการกู้เงินในอนาคต  
อีกด้วย 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ สามารถค านวณได้จากน าจ านวนหนี้ท่ีต้องจ่าย 
ต่อเดือนหารด้วยจ านวนรายได้ท่ีได้รับในแต่ละเดือน ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราน ารายได้ท่ีมีไป
จ่ายหนี้เป็นจ านวนเท่าไหร ่

 

ตัวอย่าง นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท และมีหนี้ค่าผ่อนทีวี
รุ่นใหม่ล่าสุดอีกเดือนละ 4,950 บาท อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของนาง ก เท่ากับเท่าไหร่ 
และมีความหมายอย่างไร 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้  = 4,950 ÷ 9,000 
     = 0.55 หรือ 55% 
จากการค านวณ อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่ากับ  55%  

นั่นหมายความว่า หากมีรายได้ 100 บาท นาง ก ต้องใช้เงินจ่ายหนี้ถึงเดือนละ 55 บาท เหลือใช้
เพียงแค่เดือนละ 45 บาทเท่านั้น 

3. การประเมินด้านการออม สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนเงินออม 
ต่อรายได้ต่อเดือน 

อัตราส่วนนี้ค านวณได้จากน าจ านวนเงินท่ีออมต่อเดือนหารด้วยจ านวนรายได้ 
ท่ีได้รับในแต่ละเดือน ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราน ารายได้ท่ีมีไปเป็นเงินออมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 

 



77 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

ตัวอย่าง นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท และออมเงิน 
เดือนละ 450 บาท อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่าไหร่และมีความหมาย
อย่างไร 

อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้  = 450 ÷ 9,000 
     = 0.05 หรือ 5% 
จากการค านวณ อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่ากับ  5%  

นั่นหมายความว่า หากมีรายได้ 100 บาท นาง ก น าไปเป็นเงินออมแค่ 5 บาท  

4. การประเมินด้านรายรับ-รายจ่าย สามารถประเมินได้จากการบันทึก 
รายรับ-รายจ่าย แล้วสังเกตดูว่าในแต่ละเดือนมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง ซึ่งรายละเอียด 
จะกล่าวในบทเรียนท่ี 3 

ลักษณะของการมีสุขภาพการเงินที่ดี 

การมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี จะท าให้มีความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงท่ี
จะเกิดปัญหาการเงิน หรือปัญหาเงินไม่พอใช้ โดยลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดีมีดังนี้ 

1) มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 33% หรือมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของหนี้ท่ีคนท่ัวไปพอจะจ่ายไหว แต่หากมีอัตราส่วนหนี้ 
ต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดี อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

1. อัตราส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้มากกว่ า 
33% 

มีหนี้มากเกินไป จนอาจ 
ท าให้ เงินไม่พอใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน หรือซื้อของ
ท่ีอยากได้ และยังมีโอกาสท่ี
จะเกิดปัญหาทางการเงินได้ 

ควรวางแผนการจ่ายหนี้ให้ดี และ
เมื่อมีเงินได้ ควรแบ่งเงินไว้เป็นเงิน
ออมเพื่อใช้จ่ายยามเกิดฉุกเฉิน โดย
ไม่ต้องก่อหนี้ เพิ่ มจนกลายเป็น
ปัญหาทางการเงิน 

2. อัตราส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้น้อยกว่ า 
33% 

มี ภ า ร ะ ห นี ไ ม่ ม า ก นั ก  
ท า ให้การใช้จ่ ายในชี วิต 
ประจ าวันไม่ติดขัด  และ
สามารถกันเงินส่วนหนึ่งไว้
เป็นเงินออมได้ 

ควรออมเงินไว้ส าหรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่ม 
และอาจออมเงินเพื่อเป้าหมาย 
อื่น ๆ เช่น เพื่อใช้จ่ายในยามท่ี 
ไม่สามารถหาเงินได้ 



78 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

รู้หรือไม่ว่า 

เราสามารถคิดง่าย ๆ ได้ว่า “ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 
ของรายได้” เช่น นาง ก มีรายได้เดือนละ 9,000 บาท  

นาง ก ก็ไม่ควรมีหนี้ท่ีต้องจ่ายคืนในแต่ละเดือนเกิน    = รายได้ ÷ 3 
                               = 9,000 ÷ 3  

                               = 3,000 บาท 

2) มีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างน้อย 25%  หรือมเีงินออมต่อเดือน
อย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของเงินออมท่ีคนท่ัวไปควรมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ แต่หากมีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

1. อัตราส่วนเงินต่อ
รายได้มากกว่า 
25% 

ออมเงินในระดับท่ีดี แต่หาก
มากไปจนต้องใช้จ่ายอย่าง
กระเบียดกระเสียร อาจท าให้
เกิดความรู้สึกกดดันจนท าให้
ชีวิตไม่มีความสุขได้ 

อาจแบ่ งส่ วน เ งิ นออม ไ ว้ เ ป็ น 
ส่วน ๆ เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ เช่น 
เพื่อลงทุน หรือออมไว้ใช้จ่ายในวัย
ชรา หากมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินแล้ว 
ก็อาจแบ่งเงินออมส่วนหนึ่งไว้ท า
ความฝันของตัวเองให้เป็นความจริง 

2. อัตราส่วนเงินออม
ต่อรายได้น้อยกว่า 
25% 

ออม เงิ นน้ อย เกิน ไป เมื่ อ
ต้องการซื้ออะไรก็อาจต้อง 
ก่อหนี้  

ควรออมเงินให้มากขึ้น อาจเริ่ม
ออมจ านวนท่ีไม่มาก แล้วค่อย ๆ 
เพิ่มทีละนิด เช่น เริ่ม ท่ี  10% 
ของรายได้ แล้วพยายามเพิ่มให้
ได้จนถึง 25% 

รู้หรือไม่ว่า 

เราสามารถคิดง่าย ๆ ได้ว่า “เราควรออมเงินเดือนละ 1 ใน 4 ของรายได้” 
เช่น นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท  

นาง ก ก็ควรออมเงินเดือนละ  = รายได้ ÷ 4 
   = 9,000 ÷ 4  

   = 2,250 บาท 
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3) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  
เงินออมเผื่อฉุกเฉินเป็นเงินท่ีเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและต้องใช้เงินจ านวนมาก เช่น เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุท่ีต้องรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล รายได้ลดกะทันหัน หรือตกงาน ซึ่งควรมีอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็น 
ต่อเดือน  

ตัวอย่าง นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจ าเป็น
ต่อเดือนละ 4,000 บาท นาง ก ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อยเท่าไหร่ 

นาง ก ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย   = ค่าใช้จ่ายจ าเป็นต่อเดือน x 6 
       = 4,000 x 6 
       = 24,000 บาท 
เมื่อมีความจ าเป็นต้องน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้ ก็ควรออมเงินคืนให้อยู่ใน

ระดับเดิมโดยเร็ว เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็จะสามารถน าเงินออกมาใช้ได้อีก โดยเงินออมเผื่อ
ฉุกเฉินควรเก็บไว้ในท่ีท่ีสามารถน าออกมาใช้ได้ง่าย เช่น ฝากในบัญชีออมทรัพย์ เพื่อให้สามารถ
ถอนออกมาใช้ได้สะดวก ทันเวลา และไม่ติดเงื่อนไขการฝากถอน ท้ังนี้ ควรแยกบัญชีเงินออม
เผื่อฉุกเฉินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อป้องกันการน าเงินออมออกมาใช้โดยไม่ตั้งใจหรือเพื่อเหตุท่ี  
ไม่จ าเป็น 
     

  รู้หรือไม่ว่า 

เราสามารถดูจ านวนค่าใช้จ่ายจ าเป็นของเราจากการบันทึกรายรับ -รายจ่าย 
โดยต้องท าการบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างน้อย 1 เดือน และแยกรายการค่าใช้จ่ายเป็น 
“ค่าใช้จ่ายจ าเป็น” และ “ค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็น” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่องท่ี 3 
 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เร่ืองที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

 

การบันทึกรายรับ–รายจ่าย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินตนเอง เพื่อ
วางแผนการเงิน โดยการบันทึกรายรับ-รายจ่ายจะท าให้ทราบถึงลักษณะของรายได้และนิสัย
การใช้จ่ายของผู้บันทึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงิน 

ขั้นตอนการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

การท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายไม่มีกฎหรือข้อบังคับตายตัว แต่หากจะท าเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการวางแผนการเงิน การบันทึกรายรับ-จ่ายควรมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดระยะเวลาท่ีจะบันทึก เช่น 1 เดือน 1 ปี หรือตลอดไป โดยจะต้อง
เลือกระยะเวลาท่ีสามารถท าได้จริงและสามารถบันทึกได้ทุกวัน และเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการเงินควรบันทึกทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะท าให้ทราบพฤติกรรมใช้จ่าย
ท่ีแท้จริง 

2. เลือกสมุดเพื่อใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยควรเลือกสมุดเล่มเล็กท่ีสามารถ
พกพาได้สะดวก หรืออาจใช้วิธีจดลงในสมุดเล่มเล็กระหว่างวัน แล้วกลับมาเขียนลงในสมุด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายตัวจริงท่ีบ้าน หรืออาจบันทึกลงในสมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

3. จดการรับและจ่ายเงินทุกครั้งลงในบันทึกรายรับ-รายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงิน
จ านวนมากหรือเงินจ านวนน้อย ก็ไม่ควรละเลย และไม่ควรปรับเปลี่ยนตัวเลขหรือรายการ ท้ังนี้ 
ก็เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแท้จริง โดยจะต้องแยกรายจ่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
รายจา่ยจ าเป็น และรายจ่ายไม่จ าเป็น 

1) รายจ่ายจ าเป็น หมายถึง รายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได้ 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนหรือเช่าท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปท างาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอม 

2) รายจ่ายไม่จ าเป็น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต จะจ่าย
หรือไม่จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เป็นแค่เพียงความต้องการ เช่น ค่าอุปกรณ์แต่งรถ ค่าหวย 
ค่าเสื้อผ้าท่ีซื้อมาเพียงเพราะว่าเห็นว่าสวยดีแต่ไม่ได้ใช้ ค่าเหล้า ค่าบุหรี ่

4. รวมยอดเงินของรายรับ เงินออม รายจ่ายท่ีจ าเป็น และรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น
ท้ังหมดเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง 
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  รู้หรือไม่ว่า 
การพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพราะรายจ่ายจ าเป็นของคนหนึ่งอาจเป็นรายจ่าย 
ไม่จ าเป็นของอีกคนหนึ่ง หรือรายจ่ายไม่จ าเป็นของคนหนึ่งอาจมีความจ าเป็นส าหรับอีกคน
หนึ่งก็ได้ เช่น ผู้ท่ีมีอาชีพรับจ้างขนของ รถก็เป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็นมาก แต่ส าหรับอาชีพครูท่ี
สอนอยู่โรงเรียนใกล้บ้าน รายจ่ายเกี่ยวกับรถอาจเป็นสิ่งไม่จ าเป็นเลยก็ได้ ดังนั้น การ
พิจารณาว่าส่ิงใดเป็นรายจ่ายจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น จึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

การบันทึกรายรับ-รายจ่ายสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ผู้บันทึกสามารถ
ออกแบบตารางบันทึกได้ตามความถนัดหรือตามท่ีตนเองชื่นชอบ แต่การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ในแต่ละเดือนนั้น ควรมีส่วนประกอบดังนี้ 

1. ส่วนของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ควรเป็นตารางท่ีมีความยาวเพียงพอ
ต่อการบันทึกตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน (อาจใช้กระดาษมากกว่า 1 หน้า) โดยจะต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 วันที่ – กรอกวันท่ีท่ีมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้น 
 รายการ – กรอกรายการรายรับหรือรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น และหากมี

ค าอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถกรอกลงในช่องนี้ได้ 
 รายรับ – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายรับ 
 เงินออม – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีการออมเงิน  
 รายจ่าย – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายจ่าย ซึ่งผู้บันทึก 

ต้องแยกระหว่างรายจ่ายจ าเป็นและรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของรายจ่ายนั้นต่อการด ารงชีวิต 
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ตัวอย่างส่วนของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

 
2. ส่วนของการสรุปรายรับ-รายจ่าย เป็นสรุปการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้

ทราบว่า ผู้บันทึกใช้จ่ายเกินรายรับท่ีได้รับมาหรือไม่ สามารถค านวณได้จากน ายอดรวมของ
รายรับตลอดทั้งเดือน ลบออกด้วยเงินออมและรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทที่เกิดขึ้นตลอด 
ระยะเวลา 1 เดือน  

หากผลลัพธ์ท่ีได้เป็นบวก แสดงว่ามีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับท่ีมีอยู่ จึงยังมี 
เงินเหลือตามจ านวนท่ีค านวณได้ และเมื่อพบว่าเงินเหลือ ก็ควรวางแผนจัดสรรว่าจะน าเงินนั้น
ไปท าอะไร เช่น น าไปเป็นเงินออมเพิ่มเติมจากท่ีออมไปแล้วเมื่อมีรายได้เข้ามา น าไปบริจาค 
หรือตั้งเป็นเงินออมอีกก้อนหนึ่งเพื่อน าเงินไปลงทุน 

แต่หากผลลัพธ์ติดลบ แสดงว่ามีการใช้เงินเกินรายรับท่ีมีอยู่ตามจ านวน 
ท่ีติดลบ จึงต้องหาสาเหตุของการใช้เงินเกิน เช่น อาจมีค่าใช้จ่ายบางประเภทมากเกินไปหรือ
มากกว่าปกติ ดังนั้น จะต้องวางแผนลดรายจ่าย โดยเริ่มพิจารณาจาก “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ว่ามี
รายการใดท่ีสามารถลดได้ หรือพิจารณาจาก “รายจ่ายจ าเป็น” ว่ามีรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
แอบแฝงอยู่หรือไม่ 
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ตัวอย่างส่วนของการสรุปรายรับ-รายจ่าย 

 
3. ส่วนของการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เป็นการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 

ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยผู้บันทึกสามารถวิเคราะห์บันทึก รายรับ-รายจ่าย 
ของตนเองได้ 4 ด้านดังนี้ 

1) รายรับ ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของรายรับ เช่น รายวัน  
รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนใช้เงินว่า เงินท่ีได้รับนั้นจะต้องใช้  
อีกกี่วัน จึงจะได้รับเงินรอบใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในวันท่ียังไม่ได้รับเงิน จะน าเงินส่วนไหน
ออกมาใช้จ่าย และหากจ าเป็นต้องหารายได้เพิ่ม จะหารายได้เพิ่มจากแหล่งใด 

2) เงินออม ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของการออม เช่น  
ออมทุกวัน วันละ 20 บาท หรือออมสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 500 บาท หรือเดือนละครั้ง  
ครั้งละ 2,500 บาท ซึ่งจะท าให้ทราบความสามารถในการออมว่า สามารถออมได้เท่าไหร่  
และสามารถออมได้ทุกวัน สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการออม 

นอกจากนี้ ยอดรวมของเงินออมสามารถน าไปใช้ค านวณอัตราส่วนเงินออม
ต่อรายได้เพื่อบอกว่า ณ ปัจจุบันผู้บันทึกมีเงินออมเพียงพอแล้วหรือยัง ถ้าหากพบว่ายังมีไม่พอ 
ก็ควรวางแผนออมเพิ่ม โดยการลดรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่ม 
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  รู้หรือไม่ว่า 

การออมเงินทันทีท่ีได้รับเงิน จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่า 
เพราะหากน าเงินไปใช้จ่ายก่อน ก็จะมีความเสี่ยงท่ีจะใช้หมดจนไม่มีเงินออม  

 

3) รายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเปรียบเทียบกับรายจ่ายจ าเป็นว่ารายจ่ายไหน 
สูงกว่ากัน หากมี “รายจ่ายไม่จ าเป็น” สูงกว่า “รายจ่ายจ าเป็น” นั่นแสดงว่า ควรลดรายจ่าย 
ไม่จ าเป็นลง ดังนั้น ควรวางแผนลดรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเร่ิมดูว่ามีรายจ่ายไหนในกลุ่มรายจ่ายนี้
สามารถลดได้บ้าง เช่น ค่าหวย ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ ค่ากาแฟ และลองค านวณดูว่าหากลดรายจ่าย
เหล่านี้แล้ว ใน 1 เดือนจะมีเงินเหลือเท่าไหร่ 

4) รายจ่ายจ าเป็น ให้ทบทวนรายจ่ายจ าเป็นอีกครั้งว่า ทุกรายการเป็น
รายจ่ายจ าเป็นท้ังหมดจริงหรือไม่ หากบางรายการสามารถลดหรือซื้อของที่ถูกกว่ามาทดแทนได้ 
ก็ควรลองลดหรือซื้อของท่ีถูกกว่ามาใช้แทน 

ตัวอย่างส่วนของการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
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ประโยชนข์องการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

บันทึกรายรับ-รายจ่ายท่ีมีข้อมูลครบถ้วน และบันทึกติดต่อกันอย่างน้อย 
 1 เดือน จะมีประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจท าให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ การบันทึก
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง จะท าให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งใดบ้าง เช่น จ่ายค่าสังสรรค์หรือ  
ค่าเหล้าเดือนละ 2,000 บาท (1 ปีก็เป็นเงิน 24,000 บาท) ซื้อหวยงวดละ 1,000 บาท   (แต่ใน
ระยะเวลา 2 ปี ถูกรางวัลแค่ 1 ครั้ง ได้เงินรางวัลน้อยกว่าค่าหวยท่ีเสียไป) เมื่อทราบว่าเงิน
หายไปไหน ก็สามารถวางแผนให้มีเงินพอใช้ได้ เช่น ลดค่าเหล้าเหลือเดือนละ 1,000 บาท (ก็จะ
ได้เงินเก็บปีละ 12,000 บาท) หรืองดเหล้าไปเลย เลิกซื้อหวยเดือนละ 1,000 บาทแล้วน าเงินมา
ออมแทน (สิ้นปีก็เหมือนถูกรางวัล 24,000 บาท 4 ปีก็มีเงินเก็บเกือบแสน) 

2. ท าให้สามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเองได้ การ
บันทึกจะท าให้ทราบลักษณะของรายรับและรายจ่ายว่ามีความถี่แค่ไหน จ านวนเท่าไหร่ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดสรรเงินท่ีได้รับ ให้มีพร้อมและเพียงพอต่อ
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือน และหากพบว่ารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก็สามารถวางแผน
ลดรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่มได้ 

3. ท าให้เห็นสัญญาณของปัญหาทางการเงินและสามารถวางแผนแก้ไขได้ 
การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ า จะท าให้ทราบทันทีหากมีสัญญาณของปัญหาการเงิน เช่น 
มีรายจ่ายเกินรายรับติดต่อกันหลายเดือนจนต้องก่อหนี้ (เงินไม่พอใช้อยู่แล้ว พอก่อหนี้เพิ่มก็ไม่มี
เงินจ่ายหนี้) ต้องจ่ายหนี้มากกว่า 1 ใน 3 ของรายรับ (อาจท าให้ไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอื่น ๆ  
จนต้องก่อหนี้เพิ่ม หนี้ก็มีมากอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนเงินไม่พอจ่าย) ไม่มีเงินออมเลย (เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินก้อน ก็ต้องก่อหนี้) และเมื่อทราบสัญญาณของปัญหา ก็จะสามารถ
วางแผนแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต 

หลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 

สิ่งส าคัญในการวางแผนการเงินคือ วางแผนการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้รายได้ท่ีมีอยู่ 
แต่เมื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายแล้ว มักพบว่ารายจ่ายมีมากจนบางครั้งมากกว่ารายรับท่ีมี จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ 

1. ให้จ่าย “รายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้” ก่อน โดยพิจารณาว่า 
รายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตชีวิตหรือไม่ และต้องจ่ายวันนี้หรือในเร็ววันนี้
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หรือไม่ หากเป็นรายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายรายจ่ายนี้
ก่อน และหากมีเงินไม่พอจ่าย ก็อาจต้องกู้ยืมแต่จะต้องวางแผนจ่ายเงินคืนอย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ตามมาภายหลัง 

2. ให้ออมเงินเพื่อจ่าย “รายจ่ายจ าเป็นแต่สามารถรอได้” เช่น ค่าเรียนภาษา
ท่ีสาม หรือตู้เย็นเครื่องใหม่ท่ีจะต้องซื้อมาแทนของเดิมท่ีก าลังจะเสีย โดยออมเงินให้ครบก่อน 
แล้วจึงจะซื้อ หรืออาจน าเงินออมท่ีมีอยู่แล้วมาจ่ายก่อนได้และจะต้องออมเงินคืนให้เงินออม  
มีจ านวนเท่าเดิมโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ ไม่ควรก่อหนี้เพื่อน าเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

3. ให้พยายามตัดใจจาก “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ซึ่งเป็นรายจ่ายท่ีไม่มีผลต่อ 
การด ารงชีวิต ถึงแม้จะไม่จ่าย ก็ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แต่หากรู้สึกไม่มีความสุขท่ีไม่ได้ซื้อ
หรือจ่ายเงินส าหรับของนั้น ให้ออมเงินให้ครบก่อนแล้วจึงจะซื้อ และท่ีส าคัญ จะต้องไม่ก่อหนี้
เพื่อรายจ่ายประเภทนี้ เพราะเมื่อถึงคราวจ าเป็นอาจกู้เงินได้ยากขึ้น หรือหากกู้ได้ก็อาจท าให้มี
ภาระหนี้มากเกินไปจนไม่สามารถจ่ายไหวได้ 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  3  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เร่ืองที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

 
เมื่อประเมินฐานะการเงินของตนเองแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการค านวณอัตราส่วน 

ต่าง ๆ หรือการจัดท าบันทึกรายจ่าย จะท าให้ทราบถึงจ านวนรายรับ รายจ่าย หนี้ และ
ความสามารถในการออม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงินท่ีเป็น
ส่วนส าคัญในการวางแผนการเงิน 

การตั้งเป้าหมายการเงิน 

การตั้งเป้าหมายการเงินเป็นการก าหนดจุดหมายด้านการเงินท่ีต้องการไปให้ถึง 
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการเงิน โดยจะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินฐานะการเงิน
เพื่อให้ได้เป้าหมายการเงินท่ีสอดคล้องกับความสามารถทางการเงินของผู้วางแผนการเงิน ซึ่ง
การตั้งเป้าหมายการเงินท่ีดีจะมีประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให้จัดท าแผนการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น มีเป้าหมายท่ีจะปลดหนี้จ านวน 
12,000 บาทภายใน 1 ปี ก็จะสามารถจัดท าแผนการเงินเพื่อการปลดหนี้ได้ว่า ต้องเก็บเงินเพื่อ
จ่ายหนี้เดือนละ 1,000 บาทนาน 12 เดือน เพื่อให้ครบ 12,000 บาท 

2. ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและบรรลุสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น เป้าหมายและ
แผนการเงินท่ีชัดเจนเปรียบเสมือนแผนที่น าทางชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่เสียเวลาไปกับ
สิ่งล่อใจอื่น ๆ เช่น มีเป้าหมายปลดหนี้จ านวน 12,000 บาทภายใน 1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้อาจมี 
สิ่งล่อใจให้ซื้อหรือก่อหนี้เพิ่ม เช่น ทีวีใหม่ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ แต่เมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะ
ปลดหนี้แล้ว ก็จะเกิดการยับยั้งชั่งใจขึ้น แทนท่ีจะซื้อของเหล่านั้นทันที ก็อาจเลื่อนไปซื้อ
หลังจากปลดหนี้แล้วหรือไม่ซื้อเลย 

3. ท าให้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจท าให้ไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้ งไว้  เช่น  
มีเป้าหมายเก็บเงินเพื่อไปเท่ียวจ านวน 24,000 บาทภายใน 1 ปี จึงจัดท าแผนออมเงินเดือน
ละ 2,000 บาท แต่นึกขึ้นได้อีกว่าในอีก 4 เดือนข้างหน้าจะต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนใหม่ จึงอาจ
ต้องปรับเป้าหมายการท่องเท่ียวหรือตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อซื้อชุดนักเรียนเพิ่มเติมด้วย 

4. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านอื่น ๆ เช่น อยากมีรถไว้ขับรับจ้างเป็นอาชีพ  
ก็สามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินว่าจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถ หรืออยากไปเท่ียวพักผ่อน ก็อาจ
ตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อพักผ่อนได้ 
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เป้าหมายการเงินที่ควรมีในชีวิต 

การตั้งเป้าหมายการเงินสามารถตั้งได้หลายด้าน ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ 

เป้าหมายด้านรายรับ เป้าหมายด้านการออม 

 เพิ่มรายได้จากการท าอาชีพเสริม เช่น 
ท าขนมขาย รับจ้างเย็บผ้า  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 ฯลฯ 

 ออมเผื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ออมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
 ออมเพื่อแต่งงาน 
 ออมเพื่อซื้อรถ/บ้าน 
 ออมเพื่อลงทุน 
 ออมเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
 ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
 ฯลฯ 

เป้าหมายด้านรายจ่าย เป้าหมายด้านหนี้สิน 

 ลดรายจ่ายค่าของใช้ไม่จ าเป็น เช่น 
ลดค่าหวย ลดค่าเหล้า ลดค่าบุหรี่ 

 งดรายจ่ายไม่จ าเป็น เช่น งดค่าน้ า
สมุนไพรดับกระหาย งดค่าหวย  

 ลดรายจ่ายจ าเป็นโดยใช้สินค้าท่ีราคา
ถูกกว่าแทน เช่น ใช้สบู่ธรรมดาแทน
สบู่น าเข้าจากต่างประเทศราคาแพง 

 ฯลฯ 

 เพื่อปลดหนี้รถ/บ้าน/อื่น ๆ 
 เพื่อลดหนี้ (จ่ายหนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้

หนี้หมดเร็วขึ้น) 
 งดใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิต 
 ก่อหนี้เฉพาะรายจ่ายจ าเป็น 
 ฯลฯ 

คนเราสามารถมีเป้าหมายการเงินได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย เช่น บุคคลหนึ่งอาจ
มีเป้าหมายท่ีจะเก็บเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ เพื่อซื้อตู้เย็น เพื่อซื้อทีวี หรือเพื่อซื้ออะไรหลาย ๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน แต่ความสามารถด้านการเงินของแต่ละคนมีจ ากัด จึงยากท่ีจะบรรลุ 
หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เราจ าเป็นท่ีจะต้องเลือกและจัดล าดับเป้าหมายการเงิน
ในชีวิตที่ควรมี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินได้ 

การเลือกและจัดล าดับเป้าหมายการเงินจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของเป้าหมาย  พิจารณาว่าเป้าหมายนั้นมีผลกระทบต่อ 
การด ารงชีวิตหรือไม่ หากมีผล อาจจะจัดล าดับให้เป็นเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุเป็นอันดับแรก 
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เช่น เป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อจ่ายหนี้ก็ย่อมมีความส าคัญมากกว่าการออมเงินเพื่อซื้อ
โทรศัพท์มือถือใหม่ เพราะหากไม่จ่ายหนี้ ก็อาจท าให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ย และหาก
เป็นเงินกู้นอกระบบ ก็มีความเสี่ยงท่ีจะถูกทวงถามหนี้อย่างโหดร้าย 

2. ความสามารถด้านการเงิน พิจารณาจากการประเมินฐานะการเงินของ
ตนเองว่า มีความสามารถที่จะออมเงินหรือใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ เช่น มีเป้าหมายท่ี
จะซื้อโทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น ทีวี และรถยนต์ แต่มีรายรับเดือนละ 9,000 บาท ดังนั้น อาจจะ
ต้องเลือกเป้าหมายท่ีมีความส าคัญและอาจจะพอเป็นไปได้ก่อน เช่น เลือกซื้อตู้เย็นใหม่แทน 
เครื่องเดิมที่เสียแล้ว 

ตัวอย่างการเลือกและจัดล าดับเป้าหมายการเงิน 

กรณีที่มีหนี้... กรณีที่ไม่มีหนี้... 

1. ปลดหนี้ไปพร้อม ๆ กับออมเผื่อ
ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่มใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

2. ลดค่าใช้จ่ายเพื่อกันเงินไว้จ่ายหนี้ 
3. ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
4. ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
5. ออมเพื่อลงทุน 
6. ฯลฯ 

1. ออมเผื่อฉุกเฉิน 

2. ออมเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 

3. ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 

4. ออมเพื่อลงทุน 

5. ฯลฯ 

ท้ังนี้ หากมีความสามารถทางการเงินมาก ก็อาจมีหลายเป้าหมายพร้อม ๆ กันได้ 
แต่ควรจัดสรรเงินให้ดี เพื่อไม่ให้การออมท่ีมากเกินไปสร้างความกดดันในการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ 
เช่น ออมเงินจนไม่มีเงินเพื่อซื้ออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือออมเงินจนต้อ งไป
เบียดเบียนคนอื่น 
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ประเภทของเป้าหมายการเงิน 

เป้าหมายการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ในเวลา 1 ปี เช่น  
ออมเงินเผื่อฉุกเฉินให้ได้จ านวน 30,000 บาท ออมเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ 

2. เป้าหมายระยะกลาง เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ในระยะเวลา 1 – 3 
ปี เช่น ซื้อมอเตอร์ไซค์ หรือออมเงินเพื่อดาวน์รถยนต์ 

3. เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายท่ีต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 3 ปีเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย เช่น ออมเงินเพื่อดาวน์บ้าน ออมเงินไว้ใช้ในยามสูงวัย 

การตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีตามหลัก SMART 

เป้าหมายการเงินจะเป็นตัวก าหนดแผนการเงินเพื่อให้ไปถึงจุดหมายท่ีตั้งไว้ 
ดังนั้น เป้าหมายการเงินจะต้องชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน  โดย
เป้าหมายการเงินท่ีดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

S 
Specific 

1. ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร เพื่อ
อะไร เช่น ต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อทีวี 

M 
Measurable 

2. ต้องวัดผลได้โดยก าหนดเป็นตัวเลข เช่น 
ซื้อทีวีราคา 8,400 บาท 

A 
Achievable 

3. ต้องรู้ ว่าควรท าอย่างไรเพื่อไปให้ถึ ง
เป้าหมาย เช่น ออมเงินเพิ่มเดือนละ 700 บาท 

R 
Realistic 

4. ต้องมีความเป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน 
เช่น จริง ๆ  แล้วอยากซื้อทีวีเครื่องละ 100,000 บาท 
แต่เก็บเงินเพิ่มได้เพียงเดือนละ 700 บาท จึงเลือกซื้อทีวี
ราคา 8,400 บาทแทน 

T 
Time Bound 

5. ต้องก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เพื่อให้
วางแผนได้ตามก าหนด เช่น ต้องการซื้อทีวีราคา 8,400 
บาทใน 1 ปี  
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ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการเงิน 

เป้าหมาย ดี/ไม่ด ี เหตุผล 

ฉันจะเก็บเงินให้ได้ภายในปีนี้   ระบุไม่ชัดว่าต้องเก็บเงินเพื่อ
อะไร 

 ไม่สามารถวัดผลได้ เพราะ
ไม่ได้ระบุจ านวนเงิน 

ฉันจะซื้อคฤหาสน์ราคา 10 
ล้านภายในปีหน้า  
(รายได้เดือนละ 20,000 บาท) 

  ไม่มีความเป็นไปได้ 

ฉันจะเก็บเงิน 1,000 บาททุก
เดือนเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อ
เป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 

  เป้าหมายชัดเจน  

 วัดผลได ้

 สามารถท าส าเร็จได้ 

 มีความเป็นได้ 

 มีระยะเวลาแน่ชัด 

การวางแผนการเงิน 

การวางแผนการเงิน เป็นการวางแผนเตรียมเงินและ/หรือใช้จ่ายอย่างไร 
ในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยจัดท าเป็นแผนการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการเงิน 

แผนการเงินอาจจัดท าได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบ
ของผู้วางแผน แต่ควรมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. ระบุเป้าหมายการเงิน เพื่อบอกจุดมุ่งหมายของแผนท้ังหมด โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักเป้าหมายการเงินท่ีดี (SMART)  

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องระบุเป็นจ านวน
เงินหรือตัวเลขให้ชัดเจนว่าต้องใช้เงินเท่าไหร ่
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3. ระบุระยะเวลาท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงิน โดยระบุเป็นจ านวน
วัน เดือน หรือปี  

4. ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน โดยค านวณว่าต้องออมเงินเดือนละ
เท่าไหร่เพื่อให้ได้จ านวนตามท่ีต้องการ สามารถค านวณได้จากน าจ านวนเงินท่ีต้องการหารด้วย
ระยะเวลา (เดือน) ก็จะท าให้ทราบว่าควรเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่เพื่อให้ได้เงินตามจ านวนท่ี
ต้องการ  

ตัวอย่าง นาง ก ต้องการซื้อทีวีราคา 8,400 บาทในอีก 12 เดือน  
นาง ก จะต้องออมเงินเดือนละ  = จ านวนเงินท่ีต้องการ ÷ ระยะเวลา (เดือน) 
    = 8,400 ÷ 12 
    = 700 บาท 

ดังนั้น แผนการออมของนาง ก ก็คือ จะต้องออมเงินเดือนละ 700 บาทเพื่อให้
ได้ซื้อทีวีมูลค่า 8,400 บาทในอีก 12 เดือนข้างหน้า 

5. จัดท าแผนการออม โดยก าหนดแหล่งเงินท่ีจะใช้เป็นเงินออมในแต่ละเดือน 
ซึ่งสามารถท าได้ท้ังการเพิ่มรายรับและลดรายจ่าย โดยพิจารณารายจ่ายจากการบันทึก  
รายรับ-รายจ่ายว่ามีรายจ่ายไม่จ าเป็นใดท่ีสามารถลดหรือเลิกแล้วน ามาเป็นเงินออมได้หรือไม่  
เช่น ลดค่ากาแฟจากท่ีดื่มทุกวันเป็นดื่มวันเว้นวัน หากกาแฟราคา 30 บาทต่อแก้ว ลดค่ากาแฟ
จ านวน 15 วัน จะได้เงิน 450 บาท (30x15) 
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ตัวอย่างแผนการเงิน 

แผนการเงินของ................................ 
จัดท า ณ วันที่................................. 

 

เป้าหมายการเงิน: ซื้อทีว ี  

จ านวนเงินที่ต้องการ: 8,400 บาท 

ระยะเวลา: 12 เดือนข้างหน้า 
 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

แผนการออม:  

1. ลดค่ากาแฟจากทุกวันเหลือวันเว้นวัน (กาแฟแก้วละ 30 บาท  
ลด 15 วัน) ได้เงิน 

450 บาท 

2. ลดค่าหวยจากงวดละ 300 บาท เหลืองวดละ 200 บาท  
(ลดงวดละ 100 บาท จ านวน 2 งวดต่อเดือน) ได้เงิน 

200 บาท 

3. หารายได้เพิ่มโดยรับจ้างปักผ้าผืนละ 15 บาท จ านวน 4 ผืน  
ได้เงิน 

60 บาท 

ได้เงินออมรวมต่อเดือนเท่ากับ  710 บาท 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  4  การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 

 

นาง ก จะต้องออมเงินเดือนละ  = จ านวนเงินที่ต้องการ ÷ ระยะเวลา (เดือน) 
 = 8,400 ÷ 12 

= 700 บาท 

ดังนั้น นาง ก จะต้องออมเงินเดือนละ 700 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 

นาง ก 

1 มกราคม 25XX 
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เร่ืองที่ 5 การออม 

 

การออมเป็นสิ่งท่ีทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่มักจะละเลยท่ีจะท า เพราะต้องใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล บางคนมองว่าการออมเป็นเรื่องของเด็ก แต่แท้จริงแล้วการออมเป็น
จุดเร่ิมต้นของความมั่นคงทางการเงิน และเป็นเหมือนวีรบุรุษที่ช่วยเหลือเราเมื่อมีปัญหาการเงิน 

ความหมายของการออม 

การออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันไปเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต  
ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บสะสมด้วยตนเอง เช่น หยอดกระปุกออมสิน  
เก็บสะสมไว้ท่ีบ้าน ไปจนถึงการน าไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ า และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น  
การฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า การซื้อสลากออมทรัพย์ 

ประโยชน์ของการออม 

การออมอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้ออมมีเงินก้อนสะสมเก็บไว้ ซึ่งมีประโยชน์
หลายประการ เช่น 

1. ช่วยแบ่ ง เบาภาระเมื่ อ เกิด เหตุฉุก เฉิน  โดยไม่ต้องก่อหนี้ หรือขอ 
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 

2. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาการเงิน เมื่อมีเหตุท าให้เงินท่ีมีไม่พอต่อ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ก็สามารถน าเงินออมออกมาใช้ก่อนได้ ช่วยลดปัญหาเงินไม่พอใช้ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งของปัญหาการเงินได้  

3. ช่วยท าให้ความฝันเป็นความจริง เงินออมท่ีมีอาจน าไปเป็นเงินทุนเพื่อ 
ท ากิจการของตนเอง เรียนเพิ่มทักษะ คอมพิวเตอร์ ภาษา หรือปริญญาโท เป็นเงินดาวน์บ้าน 
ดาวน์รถ หรือเพื่อสร้างครอบครัว เช่น เพื่อจัดงานแต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อท่องเท่ียวกับ
ครอบครัว  

4. ช่วยสร้างโอกาสให้มีรายได้มากขึ้น เช่น น าเงินออมไปซื้อหุ้น พันธบัตร 
กองทุนรวม หรือน าไปลงทุนซื้อห้องแถวให้เช่า ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้เงินท่ีมีอยู่งอกเงยมากขึ้น 
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เป้าหมายการออม 

การออมไม่ต่างจากการท าเรื่องอื่นท่ีจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดท าแผนการเงินแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันในการท าให้ส าเร็จหรือไม่น าเงินออม
ไปใช้ในเรื่องอื่นก่อนถึงเป้าหมาย  

เป้าหมายการออมสามารถตั้งได้หลายด้านและอาจมีหลาย ๆ เป้าหมายในเวลา
เดียวกันได้ ซึ่งเป้าหมายการออมท่ีส าคัญมีดังนี้  

1. เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน  เป็นเงินท่ีออมไว้ใช้จ่ายหากเกิดเรื่อง 
ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือรายได้ลดกะทันหัน ซึ่งควรมีเงินออมก้อนนี้อย่างน้อย  
6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  

เงินออมเผื่อฉุกเฉิน = รายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน x 6 

ส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน อาจเริ่มตั้งเป้าหมายท่ี 3 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายจ าเป็นต่อเดือนก่อน เพื่อเป็นก าลังใจในการออม แล้วค่อย ๆ ออมเพิ่มไปให้ถึง 
จ านวน 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน และหากมีเหตุให้ต้องน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกไปใช้ 
ควรหาเงินมาออมเพื่อให้เงินก้อนนี้กลับมาอยู่ในระดับเดิมโดยเร็ว 

2. เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา เป็นเงินท่ีออมไว้ใช้จ่ายในยามท่ีไม่มีรายได้
แล้ว หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จ านวนเงินท่ีต้องใช้จ่ายในยามชรานั้นค่อนข้างสูง จึง
ออมเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในยามชราตั้งแต่ตอนท่ียังมีรายรับอยู่ 

จ านวนเงินท่ีจะต้องใช้ในยามชรา สามารถประมาณการอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้ 

เงินที่ควรมี  
= ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในยามชรา x 12 เดือน x จ านวนปีท่ีคาดว่าจะมีชีวิตหลังจากท่ีไม่มีรายได้ 

3. เงินออมเพ่ือค่าใช้จ่ายจ าเป็นที่เป็นก้อนใหญ่ การวางแผนล่วงหน้าจะท าให้
ทราบจ านวนเงินท่ีต้องใช้จ่ายและวางแผนออมเงินได้ทันเวลา เช่น ค่าเทอมบุตร ค่าดาวน์บ้าน 
ค่าซ่อมบ้าน ซึ่งการวางแผนออมแต่เนิ่น ๆ จะท าให้เรามีเวลาพอสมควรท่ีจะทยอยออมและ 
ท าให้ยอดออมต่อครั้ง (เช่น ต่อเดือน) ไม่สูงเกินก าลัง ท าให้ออมเงินได้ง่ายขึ้น และไม่สร้าง
ความรู้สึกกดดันจนเกินไป และเมื่อถึงเวลาท่ีต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายนั้นก็จะไม่เป็นภาระและไม่ต้อง 
กู้เงินเพ่ือค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 
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ตัวอย่าง นาง ก ต้องจ่ายค่าเทอมของลูกจ านวน 12,000 บาทในอีก 6 เดือนข้างหน้า  
นาง ก ก็ควรออมเงินเดือนละ = จ านวนเงินท่ีต้องการใช้ ÷ ระยะเวลา 
     = 12,000 ÷ 6 
     = 2,000 บาท 
ดังนั้น นาง ก ควรออมเงินเดือนละ 2,000 บาทเพื่อให้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูก

จ านวน 12,000 บาทในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
เปรียบเทียบกับกรณีท่ีนาง ก มีเวลาเหลือเพียงแค่ 2 เดือน นาง ก จะต้องออม

มากถึง 6,000 บาทต่อเดือน 

4. เงินออมเพื่อการลงทุน เป็นออมเงินเพื่อน าไปลงทุนให้เงินงอกเงย ซึ่งท าได้
ตั้งแต่ลงทุนซื้อห้องแถวหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เช่า หรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการ
ลงทุนบางประเภทอาจต้องใช้เงินก้อนในการลงทุน และการลงทุนมีความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น  
การขาดทุน การได้ผลตอบแทนน้อยกว่าท่ีคาดหวัง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
ตัดสินใจลงทุน 

5. เงินออมเพ่ือของที่อยากได้ เป็นการออมเพื่อน าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งท่ีต้องการ 
เช่น ท่องเท่ียว ซื้อเครื่องเสียง เครื่องประดับสวย ๆ ซึ่งส่วนมากมักเป็นรายจ่ายไม่จ าเป็น ดังนั้น 
จึงควรออมเงินก่อนซื้อและไม่ควรก่อหนี้เพื่อซื้อของเหล่านี้ แต่ควรจะต้องตั้งเป้าหมายการออม
เพื่อซื้อของเหล่านี้ให้ชัดเจน และหากออมเงินไม่ครบ ก็ไม่ควรซื้อ  

6. เงินออมเพื่อปลดหนี้ เป็นการออมเพื่อน าเงินท่ีได้ไปจ่ายหนี้เพิ่ม เพื่อลด
จ านวนเงินต้นและดอกเบ้ีย และท าให้จ่ายหนี้หมดได้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้ เราควรออมเงินอย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้หรือ 25% ของรายได้ 
เมื่อมีรายรับ ก็ควรออมทันทีโดยแบ่งไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ว่าเป็นเงินออมเพื่ออะไร แต่ส าหรับ
ผู้ท่ีเริ่มต้นออมท่ีรู้สึกกดดันกับการออมเงิน 25% ของรายได้ อาจเริ่มออมท่ี 10% ของรายได้
ก่อน แล้วค่อย ๆ ออมเพิ่มขึ้น และควรออมอย่างสม่ าเสมอ 

หลักการออมให้ส าเร็จ 

การออมสามารถท าได้หลายวิธี ผู้ออมอาจเลือกใช้วิธีการออมท่ีตนเองถนัดและ
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายของตนเอง แต่ท้ังนี้ ควรมีหลักการออมดังนี้  

1. ออมก่อนใช้ เมื่อได้รับเงินมา ควรแบ่งเงินไปออมไว้ทันที เพราะหากใช้ก่อน
ออม สุดท้ายอาจไม่เหลือเงินออมตามท่ีตั้งใจไว้ 
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2. แบ่งเงินเป็นส่วน ๆ ตามเป้าหมายท่ีต้องการใช้ เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน  
เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา เงินออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ และใช้เงินตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ 
ไม่ปะปนกัน 

ท้ังนี้ ควรเปิดบัญชีส าหรับออมเงินโดยเฉพาะ เพื่อแยกเงินท่ีต้องการออมและ
เงินส าหรับใช้จ่ายออกจากกัน และอาจเพิ่มความยากในการถอนเงิน เช่น ไม่ท าบัตรเดบิต หรือ
ฝากเงินไว้ในบัญชีท่ีจ ากัดจ านวนครั้งในการถอน (ถ้าถอนเกินจ านวนครั้งท่ีก าหนดจะถูกปรับ) 
ยกเว้นบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉินที่จะต้องถอนง่าย  

3. มีวินัยในการออม โดยใช้เทคนิคการออมท่ีสนุกสนาน ท าได้ง่าย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการออมให้ได้ตามท่ีตั้งใจไว้ เช่น  

 หยอดกระปุกก่อนออกจากบ้านวันละ 10 บาท 
 ผูกการออมกับพฤติกรรมท่ีชอบท า เช่น เล่นเกมชั่วโมงละ 10 บาท 
 ได้แบงก์ 50 มาเมื่อไหร่ ก็เก็บไว้ไปหยอดกระปุก ไม่น ามาใช้ 
 ไม่ชอบพกเหรียญเพราะมันหนัก พอได้เหรียญทอนมาก็หยอดกระปุกให้

หมด 
 ซื้อของไม่จ าเป็นไปเท่าไหร่ ก็ให้น าเงินมาออมเท่านั้น เช่น ถ้าซื้อของ 

ไม่จ าเปน็ 1,000 บาท ก็ต้องออมเงินให้ได้ 1,000 บาท 
 ออมให้พอ ท่ีเหลือใช้ให้เรียบ คือ การตั้งเป้าหมายว่าจะออมเดือนละ

เท่าไหร่ แล้วน าไปออมหรือลงทุนเท่าท่ีวางแผนไว้ เงินท่ีเหลือก็ใช้ได้
ตามสบาย 

 ตั้งค าส่ังหักเงินเดือนอัตโนมัติไปฝากเข้าบัญชีเงินออมหรือซื้อหุ้นสหกรณ์ 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ระบบการออมเพื่อการเกษียณในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ โดยมีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้  

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 15 – 60 ปี ซึ่งไม่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชนหรือกองทุนตามกฎหมาย
อื่นท่ีได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง  
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หลักการออมเงินของ กอช. 

หลักการออมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินท่ีสมาชิกออม และเงินท่ีรัฐจ่ายสมทบ 
ซึ่งสมาชิกทุกคนไม่จ าเป็นต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน ในกรณีท่ีส่งเงินสะสมต้องไม่ต่ ากว่า
ครั้งละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐจะจ่ายสมทบให้ตามช่วงอายุ ดังนี้ 

ช่วงอาย ุ 15 – 30 ปี 30 – 50 ปี 50 – 60 ปี 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายสมทบ 

50% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 600 บาทต่อปี) 

80% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 960 บาทต่อปี) 

100% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี) 

ท้ังนี้หากเดือนใดสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายสมทบให้เช่นกัน  

การได้รับเงินคืนของ สมาชิก กอช. 

1) กรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รวมท้ังสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปี 
ขึ้นไป เมื่อครบระยะเวลา 10 ปี หรือลาออกเมื่ออายุครบ 60 ปี) หากค านวณเงินบ านาญได้ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับเงินบ านาญตลอดชีวิต หากได้น้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับเป็น 
เงินด ารงชีพเดือนละ 600 บาทจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด 

2) กรณีทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินท่ี
สมาชิกสะสมเองพร้อมดอกผลท้ังจ านวนหรือบางส่วน โดยขอรับได้เพียงครั้งเดียว และเงิน 
ส่วนท่ีรัฐจ่ายสมทบพร้อมดอกผลจะจ่ายเป็นเงินบ านาญหลังอายุครบ 60 ปี หากยังมีเงินสะสม
เหลืออยู่ในกองทุน ก็จะน ามาค านวณการจ่ายบ านาญด้วย 

3) กรณีลาออกจากกองทุน จะได้รับเงินท่ีสมาชิกส่งสะสมเองพร้อม
ดอกผลทั้งจ านวน แต่เงินส่วนท่ีรัฐสมทบจะตกเป็นของกองทุน  

4) กรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแจ้งชื่อไว้จะได้รับเงิน 
ในบัญชีทั้งหมด 

2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (provident fund) คือกองทุนท่ีลูกจ้างและ
นายจ้างจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว
ส าหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงาน ซึ่งเงินท่ี
น าเข้ากองทุนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1) เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า "เงินสะสม" ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้สะสมไม่ต่ ากว่า 2% แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 
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2) เงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้  เรียกว่า "เงินสมทบ"  ซึ่ งกฎหมาย
ก าหนดให้สมทบไม่ต่ ากว่าเงินสะสมของลูกจ้าง 

ประโยชน์กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 ส าหรับลูกจ้าง  ส าหรับนายจ้าง 

ก่อนเกษียณ 

 เงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนสามารถ
น าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ไม่เกิน   
500,000 บาท และต้องไม่เกิน 15%  
ของค่าจ้าง 

หลังเกษียณ 

 ได้รับเงินกองทุน (ประกอบด้วยเงิน
สะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์
จ ากก ารล ง ทุน )   ไ ว้ ใ ช้ จ่ า ยยาม
เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออก
จากงาน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี 

 สร้างแรงจู งใจในการท างาน
ให้แก่ลูกจ้าง 

 เงินสมทบท่ีนายจ้างจ่ ายเข้ า
กอง ทุนแต่ ไ ม่ เกิ น  15% ของ
ค่าจ้าง สามารถน ามาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  5  การออม 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

สินเชื่อ 

สาระส าคัญ 

ในยุคปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีความหลากหลายและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึง 
ท าให้การเป็นหนี้เป็นเรื่องท่ีพบเห็นได้โดยท่ัวไป แม้การก่อหนี้จะมีประโยชน์ เพราะเป็นตัวช่วย
ของหลาย ๆ คนในยามฉุกเฉิน หรือท าให้ได้สิ่งท่ีต้องการง่ายขึ้น แต่หากเป็นหนี้โดยขาดความ
ระมัดระวังและการไตร่ตรองท่ีดี ก็อาจสร้างปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อเจอสถานการณ์ท่ีคิดว่าการ
ก่อหนี้น่าจะเป็นทางออก ก็ควรคิดให้รอบคอบถึงความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหนี้ 
นอกจากนี้ หนี้ท่ีจะเกิดขึ้นนั้นควรเป็นหนี้ท่ีดี คือเป็นหนี้ท่ีช่วยสร้างรายได้ สร้างอนาคต   

เมื่อพร้อมท่ีจะก่อหนี้แล้ว ก็ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสินเชื่อเพื่อให้สามารถเลือกสินเชื่อได้
ตรงตามความต้องการ และมีวินัยทางการเงินเมื่อได้รับสินเชื่อ เพื่อให้จ่ายคืนได้ตรงเวลา  
เต็มจ านวน และมีประวัติเครดิตดี แต่หากลูกหนีเ้กิดปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้เพราะภาระหนี้
ท่ีมากเกินกว่าจะจ่ายได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ก็ควรรีบหาทางแก้ไขซึ่งมีหลายวิธี เช่น แก้ไขด้วย
ตนเอง เจรจากับเจ้าหนี้ หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ตัวชี้วัด 

1. บอกลักษณะที่ส าคัญของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ 
2. บอกประเภทและวิธีค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ 
3. บอกความหมาย บทบาทหน้าท่ี และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีส าคัญเกี่ยวกับเครดิตบูโร 
4. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี ้
5. บอกวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ 
6. บอกช่องทางในการให้ค าปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 
เรื่องท่ี 2  ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย  
เรื่องท่ี 3  เครดิตบูโร 
เรื่องท่ี 4  วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้
เรื่องท่ี 5  วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  
เรื่องท่ี 6  หน่วยงานท่ีใหค้ าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  36 ชั่วโมง 
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สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1.  ชดุวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 
2.  หนังสือรู้รอบเรื่องการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  
ตอน เป็นหนี้อย่างเป็นสุข  
3.  เว็บไซต์ www.1213.or.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 
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เร่ืองที่ 1  การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 

 
หากทุกคนสามารถเลือกได้ คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ แต่หลายคนก็เลี่ยงไม่ได้ 

เพราะความจ าเป็นในการด ารงชีวิต หรือบางคนเป็นหนี้เพราะตกหลุมพรางสิ่งล่อตาล่อใจ
ภายนอก แต่จะท าอย่างไรให้การเป็นหนี้ไม่กลายเป็นปัญหาในภายหลัง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ 
ก่อหนี้ควรท าความรู้จักกับหนี้ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเป็นหนี้ 
ดังนี้ 

1. หนี้ดี คือ หนี้ท่ีช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคต เช่น หนี้เพื่อ
การศึกษา หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ หนี้เพื่อท่ีอยู่อาศัย 

2. หนี้พึงระวัง คือ หนี้ท่ีเกิดจากการน าเงินไปซื้อของท่ีไม่จ าเป็นหรือของฟุ่มเฟือย 
และไม่สร้างรายได้ในอนาคต เช่น หนี้ท่ีเกิดจากการซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะ หนี้ท่ีเกิดจาก
การพนัน 

ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทใดต้องค านึงไว้เสมอว่า หนี้ไม่ใช่ของฟรี แต่เป็นสิ่งท่ีมี
ราคาท่ีต้องจ่ายในรูปของดอกเบี้ย ดังนั้น ก่อนท่ีจะตัดสินใจเป็นหนี้ ต้องถามตัวเองอย่างน้อย  
2 ค าถามก่อนว่า 

1. หนี้ที่จะก่อ “จ าเป็นหรือไม่” 
สิ่งที่จ าเป็น คือ สิ่งท่ีต้องใช้ในการด ารงชีวิต เช่น ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย) 

 สิ่งที่ไม่จ าเป็น คือ สิ่งท่ีหากไม่มีก็ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือมี 
สิ่งอื่นทดแทนกันได้ เช่น ต้องการมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ท้ังท่ีเครื่องเดิมยังใช้ได้อยู ่ 

2. หนี้ที่จะก่อ “รอได้หรือไม่” หมายถึง หากพิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็น 
ก็ควรดวู่าสิ่งท่ีต้องการจะซื้อนั้นสามารถรอได้หรือไม่ หากยังไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องซื้อตอนนี้ 
ก็ควรวางแผนเก็บเงินจนครบก่อน แต่หากคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องซื้อของสิ่งนั้น
ทันที ก็อาจน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้แล้วรีบเก็บเงินเติมเข้าไปใหม่ และหากเงินออม 
เผื่อฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงค่อยไปกู้ยืม 

นอกจากนี้ จะต้องประเมินความสามารถในการช าระหนี้ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นด้วย 
กล่าวคือ ภาระหนี้ต่อเดือนที่ต้องจ่าย (หนี้เดิมที่มีอยู่แล้วรวมกับหนี้ที่ก าลังจะเกิดขึ้น)  
ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน  
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ตัวอย่าง ดวงใจท างานมีรายได้เดือนละ 21,000 บาท เมื่อแบ่งเงินเดือนออกเป็น 3 ส่วน 
เงินเดือน 1 ใน 3 คือ 7,000 บาท 

 ดังนั้น ถ้าดวงใจจะก่อหนี้ ภาระหนี้ที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน  
7,000 บาท เพื่อให้สามารถช าระหนี้ได้โดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และท าให้
สุขภาพจิตของตนเองดี ไม่ต้องเครียดว่าจะมีเงินพอใช้ตลอดท้ังเดือนหรือไม่  นอกจากนี้ หากเรา
มีหนี้มากในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันก็มีมากอยู่แล้ว อาจท าให้เรามีปัญหาการเงิน
และต้องไปก่อหนี้เพ่ิมขึ้นอีก 
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เรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

 
เมื่อไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าจ าเป็นต้องขอกู้ยืม ในล าดับต่อมาผู้ขอสินเชื่อ

ควรพิจารณาว่าจะเลือกกู้ยืมจากแหล่งใด โดยควรเลือกกู้ยืมจากผู้ให้บริการในระบบเพราะมี
หน่วยงานของทางการก ากับดูแล ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อในระบบหลายประเภท ท้ังท่ีเป็น
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และผู้บริการท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงิน (non-bank) เช่น บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักประกัน) นอกจากเลือกการกู้ยืมกับผู้ให้บริการในระบบ
แล้ว ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือภาคธุรกิจก็ต้องเลือกประเภทสินเชื่อท่ีตรงกับความ
ต้องการท่ีจะใช้ด้วย เช่น อุปโภคบริโภค ประกอบอาชีพ 

จากความแตกต่างของท้ังประเภทของผู้ใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการขอ
สินเชื่อ สินเชื่อจึงถูกออกแบบให้มีความหลากหลายท้ังในเรื่องของการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอ
สินเชื่อ ระยะเวลา ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอ
สินเชื่อ และรองรับความเสี่ยงของสถาบันการเงินในกรณีท่ีลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้  

 

ตัวอย่าง  สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ มีระยะเวลาใน
การผ่อนสั้นกว่า และมีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะมีความเสี่ยงท่ีธนาคาร
หรือบริษัทท่ีให้สินเชื่อจะไม่ได้เงินคืนเลยหากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามท่ีตกลงไว้ เนื่องจากลูกหนี้ 
ไม่มีหลักประกันใด ๆ ท่ีเจ้าหนี้จะน าไปขายเพื่อน าเงินมาชดเชยในกรณีท่ีลูกหนี้ไม่จ่ายได้ 
ในขณะท่ีสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยมีหลักประกัน เช่น ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยจึง 
ต่ ากว่า และด้วยจ านวนเงินกู้ท่ีมากกว่าจึงออกแบบให้ผ่อนนานกว่า 

ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด ารงชีวิตของประชาชน   

สินเชื่อรายย่อย เป็นสินเชื่อท่ีสถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดา เพื่อน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่คือน าไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการท่ีไม่ได้น าไปใช้ประกอบ
ธุรกิจ  ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงตัวอย่างสินเชื่อรายย่อยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับสินค้าและบริการก่อน โดยยังไม่ต้องจ่ายเงินท้ังก้อนในทันที ดังนี้ 
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1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  เป็นสินเชื่อท่ีสถาบันการเงินให้
บุคคลธรรมดากู้ยืม เพื่อน าเงินไปใช้ในการจัดหาท่ีอยู่
อาศัย เช่น ซื้อท่ีดินและสร้างท่ีอยู่อาศัย ซื้อท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ซื้อห้องชุด หรือเพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัย 

 

ลักษณะของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

 1) วงเงิน โดยท่ัวไปสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อประมาณ 80% ของมูลค่า
หลักประกัน (เช่น ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) 
 2) อัตราดอกเบี้ย สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่าง
กัน แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้อัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว 
  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี (fixed rate)  คือ อัตราดอกเบี้ยท่ีก าหนดไว้เป็นตัวเลข
คงท่ีในช่วงเวลาท่ีก าหนด เช่น ดอกเบี้ยคงท่ี 5% ต่อปีเป็นระยะเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยคงท่ี 5%  
ต่อปีตลอดอายุสัญญา 
  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (floating rate) คือ อัตราดอกเบี้ยท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามต้นทุนของสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีเห็นได้บ่อย คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของ
ธนาคารพาณิชย์  

- MLR (minimum loan rate) ส าหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดี ใช้กับ
เงินกู้ระยะยาว ท่ีมีก าหนดระยะเวลาไว้แน่นอน เช่น สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 

- MOR (minimum overdraft rate) ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ใช้กับ
วงเงินเบิกเกินบัญชี 

- MRR (minimum retail rate) ส าหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
  สถาบันการเงินอาจให้อัตราดอกเบี้ยแก่ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายแตกต่างกันได้ 
โดยอาจสูงหรือต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย  
  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยอาจผสมกันระหว่าง
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวก็ได้ เช่น 

- ปีท่ี 1 - 3 คิดอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี 2.5% ต่อปี 
- ปีท่ี 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว MRR – 1% ต่อปี 

 ท้ังนี้  ผู้ขอสินเชื่อสามารถดูประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ ซึ่งจะติด
ประกาศไว้ ณ ท่ีท าการ หรือในเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 
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 ตัวอย่าง ธนาคาร A ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดย MLR เท่ากับ 4% MOR เท่ากับ 
5% และ MRR เท่ากับ 6%  
 เมื่อต้องการขอสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคาร A  
  - หากธนาคาร A แจ้งว่า คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 1%  หมายความว่า 
ธนาคาร A จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7% ต่อปี (6% + 1%) 

 - หากธนาคาร A แจ้งว่า คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 1% หมายความว่า 
ธนาคาร A จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี (6% - 1%) 

3) วิธีการคิดดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) ซึ่งเป็น
การคิดดอกเบี้ยจากฐานเงินต้นท่ีลดลง กล่าวคือ เมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วย ถ้าผู้ให้
สินเชื่อก าหนดให้ต้องผ่อนงวดละเท่า ๆ กัน จะต้องคิดดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายงวดนั้นก่อน จากนั้นจึง
น าค่างวดท่ีผ่อนช าระหักด้วยดอกเบี้ยท่ีต้องจ่าย ก็จะได้จ านวนเงินต้น แล้วน ามาหักออกจาก 
เงินต้นท่ียังมีอยู่ท้ังหมด ก็จะได้เงินต้นคงเหลือเพื่อน าไปใช้ค านวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป โดย
ค านวณตามขั้นตอนท่ี 1 - 3 ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายในงวดนั้น โดยมีสูตรค านวณ ดังนี้ 

 
* จ านวนวันใน 1 ปี สถาบันการเงินอาจใช้ 360 วัน หรือ 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้ 

แต่ไม่ว่าจะก าหนดจ านวนวันเป็นเท่าใดก็ตาม สถาบันการเงินจะต้องใช้จ านวนวันเดียวกันส าหรับการ
ค านวณทั้งดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินฝาก และดอกเบี้ยรับ เช่น สินเชื่อ  

 ขั้นที่ 2 ค านวณเงินต้นท่ีลดลงในงวดนั้น ขั้นตอนนี้ ให้น าเงินค่างวดท่ีต้อง
จ่ายในงวดนั้น หักออกด้วยดอกเบี้ยจ่ายท่ีค านวณได้จากในขั้นท่ี 1 ยอดที่ได้ก็คือ เงินต้นท่ีได้จ่าย
ไปในงวดนั้น 
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 ขั้นที่ 3 ค านวณเงินต้นคงเหลือ ขั้นตอนนี้เพื่อหาเงินต้นคงเหลือเพื่อใช้ใน
การค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายในงวดถัดไป 

 
ท้ังนี้ หากเป็นการผ่อนช าระด้วยจ านวนเงินต้นเท่ากันทุกเดือน หรือมีการ

ก าหนดจ านวนเงินต้นที่ต้องจ่ายไว้แน่นอน ก็สามารถใช้สูตรในขั้นท่ี 1 ค านวณหาดอกเบี้ยท่ีต้อง
จ่ายได้เช่นกัน 

ตัวอย่าง การค านวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

ยอดชายกู้เงินจากธนาคารจ านวน  40,000 บาท ธนาคารก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ 12 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยธนาคารให้ผ่อนช าระงวดละ 
3,400 บาท ยกเว้นเดือนสุดท้ายให้ผ่อนช าระ 4,267 บาท ยอดชายจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงิน
เท่าไหร่  

 
 

ข้างต้นเป็นการค านวณส าหรับงวดท่ี 1 ซึ่งจะต้องค านวณส าหรับงวดต่อ ๆ ไปตามขั้นตอน
ข้างต้น (ขั้นที่ 1 - 3) จนครบทุกงวด ก็จะได้ผลลัพธ์ตามตารางด้านล่าง  
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งวด 
จ านวนผ่อน
ช าระต่องวด  

(1) 

ช าระดอกเบี้ย  
(2) 

ช าระเงินต้น  
(1) - (2) 

เงินต้นคงเหลือ 
 

0 - - - 40,000 
1 3,400 255 3,145 36,855 
2 3,400 212 3,188 33,667 
3 3,400 214 3,186 30,481 
4 3,400 188 3,212 27,269 
5 3,400 174 3,226 24,043 
6 3,400 148 3,252 20,791 
7 3,400 132 3,268 17,523 
8 3,400 112 3,288 14,235 
9 3,400 88 3,312 10,923 
10 3,400 70 3,330 7,593 
11 3,400 47 3,353 4,240 
12 4,267 27 4,240 0 
รวม  1,667 40,000  

 จากการค านวณข้างต้น จะเห็นว่าดอกเบ้ียจะทยอยลดลงตามเงินต้นท่ีลดลง โดย 
นายยอดชายจะต้องจ่ายดอกเบ้ียท้ังหมด 1,667 บาท  

4)  การผ่อนช าระ ให้ระยะเวลาผ่อนนานแต่ไม่เกิน 30 ปี  

ข้อควรรู้ 

1) เงินผ่อนช าระท่ีจ่ายไปนั้น จะน าไปหักดอกเบี้ยก่อน ท่ีเหลือจึงจะน าไปหัก
เงินต้น 

2) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว หากช่วงใดอัตราดอกเบี้ยปรับตัว
สูงขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดนั้น ๆ อาจถูกน าไปหักเป็นดอกเบี้ยมากขึ้นและเหลือไป 
ตัดเงินต้นน้อยลง  

3) หากค้างช าระหรือช าระค่างวดล่าช้า อาจถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิด
นัดช าระหนี้ท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ ซึ่งจะท าให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจ านวนมาก เพราะ
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นคงค้างท้ังหมด ซึ่งหากลูกหนี้ยังคงช าระด้วยจ านวนเงิน
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เท่าเดิมในงวดถัดไป เงินท่ีลูกหนี้ช าระเข้าไป จะไม่ครอบคลุมยอดเงินท่ีต้องจ่ายท้ังหมด ส่งผลให้
เงินต้นไม่ลด หรือลดน้อยมาก 

 การตัดสินใจท่ีจะมีบ้านสักหลัง เป็นการตัดสินใจครั้งส าคัญและเป็นเรื่องใหญ่ใน
ชีวิต จึงจ าเป็นท่ีจะต้องคิดอย่างรอบคอบ ซึ่งสิ่งท่ีควรค านึงถึงก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมีมากมาย 
เช่น ท าเลท่ีตั้ง จ านวนสมาชิกในครอบครัว ความสะดวกในการเดินทาง ราคา และความน่าเชื่อถือ
ของโครงการ แต่สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดในกรณีซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อ ก็คือความสามารถในการ
ผ่อนช าระหนี้ เพราะหากซื้อบ้านท่ีถูกใจแต่เกินก าลังท่ีจะผ่อนช าระ สุดท้ายก็อาจท าให้เกิด
ปัญหาได ้ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านควรต้องส ารวจความพร้อมของตัวเอง ดังนี้ 

- เลือกบ้านท่ีไม่เกินกับความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ และมั่นใจว่า 
จะสามารถผ่อนไดต้ลอดรอดฝั่ง 

- ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนช าระ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกธนาคารท่ีใหเ้งื่อนไขท่ีรับได้  

- ควรมีเงินอย่างน้อย 20% ของราคาท่ีอยู่อาศัยเพื่อเป็นเงินดาวน์ (เงินดาวน์ 
คือ เงินส่วนหนึ่งท่ีผู้จะซื้อบ้านจ่ายให้โครงการท่ีอยู่อาศัย ก่อนท่ีจะจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อช าระ 
ค่าบ้านท้ังหมด ซึ่งโครงการท่ีอยู่อาศัยอาจให้ช าระเป็นก้อนเดียว หรือทยอยผ่อนช าระเป็น 
รายงวด โดยมักก าหนดไว้ประมาณ 15 - 20% ของราคาท่ีอยู่อาศัย) 

- เตรียมเอกสารเพื่อท าเรื่องขอกู้ให้พร้อม  

- ตั้งเป้าหมายเก็บเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (นอกจาก 
เงินดาวน์และค่าผ่อนบ้าน) เช่น 

1) ค่าประเมินหลักประกัน เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการประเมินว่าบ้านหรือ
หลักประกันมีมูลค่าเท่าไร ซึ่งธนาคารจะใช้เป็นตัวก าหนดวงเงินกู้ให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ 

2) ค่าจดจ านองและค่าอากรแสตมป์ ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ส่วนราชการหรือ
ส านักงานท่ีดิน 

3) ค่าประกันภัย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ขอสินเชื่อ เช่น 
การท าประกันอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดความเสียหายกับท่ีอยู่อาศัยก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งจากการ
ประกันภัยมาจ่ายค่าบ้าน ช่วยลดภาระแก่ผู้ขอสินเชื่อ (ศึกษารายละเอียดเรื่องประกันภัย ได้จาก
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1)  อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่สามารถบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อท าประกันภัยกับ
บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิท่ีจะเลือกท าประกันภัยได้อย่างอิสระ    
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4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน เช่น ค่าตกแต่ง ค่าปั๊มน้ า ค่าน้ า ค่าไฟ 
และค่าส่วนกลาง  (ถ้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม)   

2. การเช่าซื้อ 

เช่าซื้อ (Hire Purchase) มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ โดยผู้เช่าซื้อท าสัญญากับ
ผู้ให้เช่าซื้อว่าจะช าระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งระหว่างนั้น
ผู้เช่าซื้อสามารถน าทรัพย์สินท่ีเช่าซื้อมาใช้งานได้ก่อน โดยท่ีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของ
ผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของ 
ผู้เช่าซื้อ เช่น การเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

ลีสซิ่ง (Leasing) มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อ คือ จะต้องช าระเงินค่าเช่า
เป็นงวด ๆ ตามจ านวนเงินและเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า 
สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนทรัพย์ให้กับผู้ให้เช่า ส่วนมากผู้ท่ีท าสัญญา
ลักษณะนี้ มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินใน
ปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร  

ตัวอย่าง การเช่าซื้อและลีสซิ่ง 

เช่าซื้อ นายรักชาติ (ผู้เช่าซื้อ) ตัดสินใจจะเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัท ABC (ผู้ให้เช่าซื้อ) โดย 
ผู้เช่าซื้อตกลงช าระเป็นรายงวดตามจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีก าหนด รักชาติ
สามารถน ารถยนต์มาใช้งานได้ก่อน โดยกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของรักชาติต่อเมื่อได้
ช าระค่ารถยนต์ครบถ้วนแล้ว ซึ่งบริษัท ABC จะต้องด าเนินการจดทะเบียนโอนรถ
ให้เป็นชื่อของรักชาติภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับ เอกสารประกอบการจด
ทะเบียนครบถ้วน 

ลีสซิ่ง บริษัทไทยทอผ้าท าสัญญาลีสซิ่งกับบริษัทส าราญลีสซิ่ง เพื่อเช่าเครื่องจักรส าหรับ
ทอผ้าจ านวน 10 เครื่อง โดยท าสัญญา 5 ปี ซึ่งบริษัทส าราญลีสซิ่งยินดีเปลี่ยน
เครื่องให้หากเครื่องขัดข้อง เมื่อครบก าหนดสัญญา บริษัทไทยทอผ้าเห็นว่ า 
มีเทคโนโลยีการทอผ้าแบบใหม่จากญี่ปุ่นซึ่งต้นทุนต่ ากว่า จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ 
เครื่องทอผ้ารุ่นเดิมอีกต่อไป จึงตัดสินใจคืนเคร่ืองทอผ้าให้กับบริษัทส าราญลีสซิ่ง  
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การเช่าซื้อรถ 
ลักษณะของการเช่าซื้อรถ 

1)  วงเงิน  กรณี ให้ เช่าซื้ อรถใหม่
ประมาณ 75 - 80% กรณีรถใช้แล้วจะขึ้นอยู่กับ
สภาพรถและราคาประเมินรถ  

 

2) ระยะเวลาการผ่อนช าระ ประมาณ 12 - 72 เดือน  
3) อัตราดอกเบี้ย ส่วนใหญ่จะก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงท่ี (fixed rate) ตลอด

อายุสัญญา 
 4) วิธีการคิดดอกเบี้ย ส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี (flat rate)  
คือ การคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นท้ังจ านวนและระยะเวลาในการผ่อนช าระท้ังหมด จากนั้น 
ผู้ให้เช่าซื้อจะน าดอกเบี้ยท่ีค านวณได้มารวมกับเงินต้น แล้วหารด้วยจ านวนงวดท่ีจะผ่อนช าระ 
ซึ่งเงินท่ีผ่อนช าระจะเท่ากันทุกงวด โดยมีหลักการค านวณ ดังนี้ 

 

 ตัวอย่าง  นายยอดชายต้องการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 60,000 บาท ผู้ให้เช่าซื้อ 
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี 4% ต่อปี โดยให้ระยะเวลาผ่อน 60 งวด (5 ปี) จะต้องจ่าย 
ค่างวดเป็นเงินเท่าไหร ่

  วิธีค านวณดอกเบี้ย 
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ข้อควรรู้ 

1) หากผู้เช่าซื้อเคยค้างช าระ และงวดต่อมาช าระหนี้ไม่ครอบคลุมยอดหนี้ 
คงค้างของงวดก่อน หรือไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บ อาจส่งผลให้เงินท่ีช าระ 
ค่างวดนั้นไม่พอตัดเงินต้น และยังคงเป็นหนี้ค้างช าระซึ่งจะถูกคิดเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามทวงถามหนี้ในงวดถัดไปได้อีก (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 ระบุ
ว่า หากเงินท่ีลูกหนี้จ่ายเพื่อช าระหนี้ไม่เพียงพอ ให้น าเงินท่ีลูกหนี้ช าระนั้นไปหักค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อน แล้วจึงหักดอกเบี้ย ท่ีเหลือจึงน าไปหักเงินต้น) 

2) หากผู้เช่าซื้อต้องการช าระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีก่อนครบก าหนด 
ผู้ให้เช่าซื้อต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อท่ียังไม่ถึง
ก าหนดช าระ โดยให้คิดค านวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่า 

3)  ผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ หากผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระ 
ค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดกัน อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ช าระหนี้ 
ท่ีค้างช าระภายใน 30 วันนับจากวันท่ีผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ หากเลยก าหนดและผู้เช่าซื้อยังไม่มา
ช าระ ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและด าเนินการน ารถกลับคืนได้  แต่หากผู้เช่าซื้อได้
น าเงินไปช าระครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้เช่าซื้อก าหนดไว้ ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์ท่ีจะยึดรถ
คืนจากผู้เช่าซื้อ 

4)  การยึดรถจะใช้ก าลังขู่เข็ญหรือท าร้ายร่างกายไม่ได้ หากมีการกระท า
ดังกล่าวให้แจ้งความด าเนินคดีที่สถานีต ารวจ และร้องเรียนตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้  
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กรมการปกครอง สถานีต ารวจ
ท้องท่ี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กองบัญชาการต ารวจนครบาล ท่ีท าการปกครองจังหวัด  
และท่ีว่าการอ าเภอ  

 ข้อควรระวัง  

กรณีมีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่าซื้อรถมาติดต่อ  
ผู้เช่าซื้อควรขอตรวจสอบเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้รับมอบอ านาจจริงหรือไม่ เช่น ใบรับมอบ
อ านาจ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี และโทรศัพท์ติดต่อผู้ให้เช่าซื้อโดยตรงว่ามีการมอบอ านาจให้
บุคคลตามท่ีกล่าวอ้างมายึดรถจริงหรือไม่ด้วย รวมถึงตรวจสอบประวัติการค้างช าระของตนเอง
ว่าไดเ้ข้าสูก่ระบวนการยึดรถแล้วหรือไม่ อย่างไร 
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5)  หลังจากผู้ให้เช่าซื้อยึดรถไปแล้ว ก่อนที่จะน ารถออกขาย ต้องแจ้ง 
ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อ
ใช้สิทธิซ์ื้อรถคืน หากผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิ ์ผู้ให้เช่าซื้อก็จะน าออกประมูลขาย  

- หากขายได้ราคามากกว่ายอดหนี้ท่ีค้างช าระ ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนเกิน
ให้แก่ผู้เช่าซื้อ  

- หากขายได้ราคาน้อยกว่ายอดหนี้ ท่ีค้างช าระ ผู้เช่าซื้อยังต้องช าระหนี้ 
ส่วนต่างให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนครบจ านวน 

6)  แม้ว่ารถจะให้ความสะดวกสบายแต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากมายตามมา 
นอกเหนือไปจากค่าผ่อนรถในแต่ละเดือน ถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะรับมือกับค่าใช้จ่ายได้ก็ควร 
ชะลอการซื้อรถออกไปก่อน และใช้เวลาช่วงท่ียังไม่พร้อมนี้เก็บเงินดาวน์เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ 
ลดภาระค่าผ่อนช าระในอนาคต  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถ 

 
ก่อนตัดสินใจเช่าซื้อรถสักคัน ควรส ารวจความพร้อมของตนเอง ดังนี้  

- ความสามารถในการผ่อนช าระกับรายได้ตนเอง ภาระผ่อนหนี้เมื่อรวมกับ
หนี้อื่นท่ีมีท้ังหมดแล้วไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน และมีความสามารถในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจะตามมาจากการเช่าซื้อรถ 

- มีเงินออมเพื่อจ่ายเงินดาวน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย 
ท่ีต้องจ่ายลงไปได้อีกมาก 



114 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

- ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนช าระ เงื่อนไข 
อื่น ๆ ของผู้ให้เช่าซื้อหลาย ๆ แห่ง และต้องดูว่าอัตราดอกเบี้ยท่ีเสนอให้นั้นเป็นอัตราดอกเบี้ย
ต่อเดือนหรอืต่อปี  

- เลือกระยะเวลาผ่อนที่สั้นลง จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยลงไปได้ 
 

3. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน เป็นการให้กู้เพื่อน าไปใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค แต่ไม่รวมถึงการให้เช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์หรือจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อ
การศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล สินเชื่อ
เพื่อสวัสดิการพนักงาน  

ในปัจจุบันสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ มี 3 รูปแบบ คือ  

1) เช่าซื้อสินค้ารายชิ้น ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจะออกบัตรสมาชิกให้ 
หรือท่ีมักเรียกกันว่า “บัตรผ่อนสินค้า” เพื่อน าไปใช้เมื่อต้องการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้า
ร่วมรายการ เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นทยอยช าระคืนเป็นรายเดือน โดยมีระยะเวลาผ่อน
ช าระค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ผู้ให้บริการก าหนด 

2) รับเงินสดทั้งก้อน แล้วทยอยผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือน เหมาะกับผู้ ท่ี
ต้องการเงินไปใช้จ่ายเป็นก้อน  

3) วงเงินส ารองพร้อมใช้ผ่านบัตรกดเงินสด 
หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอน
เงินออกมาใช้ได้ตลอดเวลา  

 

นอกจากนี้  ยังมีการพัฒนารูปแบบให้สามารถเช่าซื้อสินค้ารายชิ้นและ 
กดเงินสดจากวงเงินส ารองพร้อมใช้ได้ในบัตรใบเดียว ผู้ ใช้บริการจึงควรศึกษารูปแบบ  
อัตราดอกเบ้ีย และเงื่อนไขให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการ 
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ลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1) คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นบุคคลท่ีผู้ให้สินเชื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีฐานะ 
ทางการเงินเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้ 

2) วงเงิน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือของกระแสเงินสด
หมุนเวียนในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

3) อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 28% ต่อปี (effective rate) ซึ่งผู้ขอกู้แต่ละรายอาจได้รับเงื่อนไขท่ีต่างกันขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของผู้ขอกู้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจจะเรียกเก็บได้ไม่เกินจากท่ีได้ประกาศไว้ 

4) วิธีการคิดดอกเบี้ย คิดดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก (effective rate) 

 ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ควรส ารวจความพร้อม
ของตนเองก่อน ดังนี้  

- เลือกใช้บริการจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมี
ข้อดีหลายประการ เช่น ได้รับเงินกู้เต็มจ านวน ดอกเบี้ยถูกกว่าเงินกู้นอกระบบ และมีหน่วยงาน
ทางการก ากับดูแล 

- ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูล เรื่องอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อนการเลือกใช้บริการ 

- ระมัดระวังโฆษณาท่ีระบุในท านองว่า “ดอกเบี้ยต่อเดือนน้อยนิด” โดยต้อง 
ดูว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้หน่วยอะไร เช่น ถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน ให้คูณ 12 จึงจะ
ได้อัตราดอกเบ้ียต่อป ี

- อย่าใช้บริการเพียงเพราะต้องการของแถม 
4. บัตรเครดิต    

เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต (ผู้ออกบัตร)  เพื่อให้ผู้บริโภค (ผู้ถือบัตร) น าไปใช้ช าระค่าสินค้าและบริการแทน
เงินสด โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก หรือท ารายการซื้อสินค้าและบริการแบบออนไลน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้ออกบัตรจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าไปก่อน และผู้ถือบัตรสามารถใช้ 
บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วย โดยไม่เกินวงเงินท่ีผู้ออกบัตร
ก าหนดไว้ และจะถูกเรียกเก็บเงินพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) จากผู้ออกบัตรตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 ลักษณะส าคัญของบัตรเครดิต 

1) คุณสมบัติผู้สมัคร มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือมีเงินฝาก
หรือสินทรัพย์ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนด 

2) วงเงิน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือขึ้นกับประเภทเงินฝาก
หรือสินทรัพย์ตามเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด 

3) อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันแล้วไม่เกิน 
20% ต่อปี 

- หากช าระหนี้บัตรเครดิตตรงเวลาและเต็มจ านวน (โดยไม่ได้เบิกถอนเงินสด
เลย) จะได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ประมาณ 45 – 55 วัน  

- หากช าระหนี้บัตรเครดิตล่าช้า ช าระขั้นต่ าหรือช าระบางส่วน หรือมีการ
เบิกถอนเงินสด จะถูกคิดดอกเบ้ียฯ  

- กรณีเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตจะไม่มีช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ยและ 
ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนได้อีกไม่เกิน 3% ของจ านวนเงินสดท่ีถอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7% ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอน 

 4) วิธีการคิดดอกเบี้ยฯ เป็นแบบลดต้นลดดอก (effective rate) โดยจะแยก
การคิดเป็นสองช่วง คือ 
  4.1) ก่อนช าระ  
 4.2) หลังช าระ (บางส่วนหรือท้ังหมด) 

 

ตัวอย่าง นางสาวพลอยรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าเป็นเงิน 10,000 บาท 
ต่อมาผู้ออกบัตรได้ส่งใบเรียกเก็บให้ช าระหนี้ 10,000 บาท ภายในวันท่ี 10 ก.พ. เมื่อถึงวันช าระ 
พลอยได้ไปช าระหนี้แต่เลือกช าระขั้นต่ า (10%) 1,000 บาท ดังนั้น ในรอบบิลถัดไป พลอยจะ
เสียดอกเบี้ยฯ 20% ต่อปี ซึ่งธนาคารผู้ออกบัตรจะคิดดอกเบี้ย ดังนี้  

1) ก่อนช าระ คิดจากเงินต้นเต็มจ านวน 10 ,000 บาท โดยผู้ออกบัตร 
ส่วนใหญ่จะนับจ านวนวันตั้งแต่วันบันทึกรายการจนถึงวันก่อนหน้าวันท่ีช าระเงิน 

2) หลังจากที่ได้ช าระเข้ามาบางส่วน คิดจากยอดหนี้คงเหลือ 9,000 บาท 
(10,000 - 1,000) โดยจะนับจ านวนวันตั้งแต่วันที่ช าระจนถึงวันสรุปยอดรอบต่อไป 
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ข้อควรรู้   

 1) การน าบัตรเครดิตไปใช้ในต่างประเทศ ผู้ออกบัตรอาจคิดค่าความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2 – 2.5% ของยอดใช้จ่าย จึงควรศึกษาเงื่อนไขจากผู้ออกบัตรว่ามี
การคิดหรือไม่ อย่างไร  

2) การช าระเงิน ควรช าระเต็มจ านวนและตรง
เวลา แต่หากไม่สามารถช าระเต็มจ านวนได้ ก็ต้องช าระหนี้ 
ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 10% ของยอดหนี้คงค้างในแต่ละงวด  
(ผู้ออกบัตรจะก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าไว้ด้วย เช่น ช าระขั้นต่ า
ไม่น้อยกว่า 10% ของยอดหนี้คงค้างแต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 
บาท)  

 

 อย่างไรก็ดี หากมีรายการผ่อนช าระเงื่อนไข 0% อยู่ในใบแจ้งหนี้ ยอดผ่อน
ช าระอาจจะมากกว่า 10% ได้ 

 ตัวอย่าง หากมีการใช้จ่ายซื้อโซฟา 10,000 บาท และมีรายการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า  
20,000 บาท ซึ่งตกลงผ่อนช าระ 0% จ านวน 4 เดือน เดือนละ 5,000 บาท  

การค านวณรายการเรียกเก็บขั้นต่ า 
ยอดขั้นต่ าของรายการซื้อโซฟา = 1,000 บาท (10,000 x 10%)  
ยอดผ่อนช าระรายการซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า = 5,000 บาท  
ดังนั้น ยอดขั้นต่ าในรอบบิลนั้นจะเรียกเก็บเท่ากับ 6,000 บาท (1,000 + 5,000) 
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 3) กรณีค้างช าระบัตรเครดิตติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันท่ีครบก าหนด
ช าระ ผู้ออกบัตรสามารถระงับการใช้บัตรเครดิต (อายัดบัตร) ได้ทันที และลูกหนี้อาจถูกส่งฟ้อง
ศาลเพื่อเรียกให้ช าระหนี้ที่ค้างอยู่ท้ังหมด 

  ข้อคิดก่อนตัดสินใจมีบัตรเครดิต 

1) ท าความเข้าใจเงื่อนไขก่อนสมัคร  
2) ใช้บัตรเครดิตเท่าท่ีจ าเป็นและมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายคืนได้ 
3) ช าระเต็มจ านวน ตรงเวลา หรือจ่ายให้ได้มากท่ีสุด เพื่อ ให้จ่ายดอกเบี้ยฯ  

น้อยท่ีสุด 
4) อย่าท าบัตรเพราะเห็นแก่ของแถม  
 

  รู้หรือไม่ว่า  

หากได้ รับอนุมัติ วง เงินบัตรเครดิต  75,000 บาท แล้ วใช้บัตรเครดิตซื้ อของ 
ครั้งเดียวเต็มวงเงนิและไม่ซื้ออะไรเพิ่มเลย จากนั้นก็ทยอยจ่ายขั้นต่ าทีละ 10% ของยอดคงค้าง
ไปเร่ือย ๆ จะต้องใช้ระยะเวลาถึง 43 เดือนหรือเกือบ 4 ปีกว่าจะช าระหนี้ทั้งหมดได้ 
 

 

เกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

การพิจารณาว่าจะให้สินเชื่อหรือไม่นั้น ผู้ให้สินเชื่อจะพิจารณาข้อมูลจากหลายด้าน 
เช่น คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ อาชีพ แหล่งรายได้ ประวัติการขอสินเชื่อ ประวัติการช าระหนี้ 
วงเงินท่ีขอ และวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ซึ่งผู้ให้สินเชื่อจะน ามาพิจารณาว่าสามารถอนุมัติ
สินเชื่อให้ได้หรือไม่   

สาเหตุที่สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อ อาจเกิดจาก 

1. มีประวัติค้างช าระ หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติค้างช าระหนี้และยัง 
ไม่สะสางภาระหนี้ ผู้ให้สินเชื่ออาจเห็นว่ามีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับการช าระคืน จึงไม่อนุมัติ
สินเชื่อ ดังนั้น ควรติดต่อเจ้าหนี้ท่ีตนเองมีประวัติค้างช าระเพื่อช าระหนี้ท่ีค้างให้เสร็จสิ้น และ
พยายามสร้างประวัติการช าระเงินท่ีดีอย่าให้มีประวัติการค้างช าระอีก  เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ได้รับอนุมัติสินเชื่อในอนาคต  
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2. แหล่งรายได้ขาดความน่าเชื่อถือ อาจเกิดจากผู้ขอสินเชื่อประกอบอาชีพ
อิสระหรือมีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งผู้ให้สินเชื่ออาจเห็นว่าจะส่งผลต่อการช าระหนี้คืนในอนาคต 
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้สินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อควรเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน 
และน าเงินท่ีได้จากการประกอบอาชีพเข้าบัญชีอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 6 เดือนหรือ 1 ปี เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้เพียงพอและมีความสามารถในการช าระหนี้  

3. ขาดความสามารถในการช าระหนี้ สถาบันการเงินอาจเห็นว่า วงเงินสินเชื่อ
ท่ีขอสูงเกินกว่าความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอสินเชื่ออาจต้องหารายได้เพิ่ม
และน าหลักฐานมาแสดง หรือหาผู้กู้ร่วม เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อท่ีต้องการ 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2  ลกัษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 เครดิตบูโร 

 
หน้าที่ของเครดิตบูโร  

1. จัดเก็บ รักษา รวบรวม ข้อมูลของลูกค้าสินเชื่อทุกบัญชีท่ีมีกับสถาบันการเงิน
และบริษัทท่ีเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรซึ่งจะเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมี 
การช าระหนี้ตามปกติหรือการผิดนัดช าระหนี้ โดยเครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 3 ปี 
นับแต่วันที่เครดิตบูโรได้รับข้อมูลจากสมาชิก 

2. แสดงข้อเท็จจริงการช าระเงินของลูกหนี้ เพื่อท่ีสถาบันการเงินจะน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการให้สินเชื่อ 
ประวัติเครดิตมีข้อมูลอะไรบ้าง 

ประวัติเครดิตหรือรายงานข้อมูลเครดิตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ขอสินเชื่อ รายละเอียดของบัญชีสินเชื่อท่ีใช้บริการ ประวัติการได้รับอนุมัติและช าระ
สินเชื่อ เช่น วันเปิดบัญชี ประเภทบัญชี เลขท่ีบัญชี ยอดหนี้คงเหลือ และจ านวนวันคงค้าง  
ซึ่งสถาบันการเงินและบริษัทท่ีเป็นสมาชิกจะน าส่งข้อมูลดังกล่าวทุกเดือนให้แก่เครดิตบูโร  
ประโยชน์ของเครดิตบูโร 

1. ผู้ขอสินเชื่อรู้จักข้อมูลประวัติสินเชื่อของตนเอง ในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูล
ควรรู้ว่าตนเองมีสินเชื่ออะไรบ้าง และมีภาระหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินหรือบริษัทไหนบ้าง  
ถ้าพบว่ามีบัญชีสินเช่ือท่ีไม่ได้ขอ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกปลอมเอกสารไปสมัคร ต้องรีบแจ้งแก้ไข
ทันที ไม่เช่นนั้นอาจต้องมารับภาระหนี้ท่ีไม่ได้ก่อ 

2. สถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อดูว่าผู้ขอสินเชื่อมีประวัติค้างช าระหรือไม่ หรือมีภาระหนี้สินมากน้อย
เพียงใด เพื่อพิจารณาความเสี่ยงว่าหากให้กู้ไปแล้วผู้ขอสินเชื่อจะสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ ถ้า
ไม่เคยผิดนัด ก็จะเป็นตัวช่วยให้ขอสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินและบริษัทท่ี
เป็นสมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน จึงจะเข้าไปดูข้อมูลได้  โดยมักให้
ลูกค้าลงนามยินยอมตอนขอสินเชื่อ อย่างไรก็ดี ประวัติข้อมูลเครดิตเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย เช่น รายได้ อาชีพ หลักประกัน 
(ถ้ามี) 

วิธีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง 

 ติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้ท่ี ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยสามารถรอรับได้
ภายในเวลา 15 นาที เสียค่าบริการ 100 บาท เพียงใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการขอตรวจสอบ
ข้อมูล (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  
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 หากถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีเป็นสมาชิก และ 
ผู้ขอสินเชื่อได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธสินเชื่อท่ีมีข้อความว่า “เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูล
เครดิต” ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ โดยน าหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อ
น ามายื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ท้ังนี้ บริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียม 
ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตหากยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธ
ดังกล่าว  
 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้จากเว็บไซต์ 
www.ncb.co.th  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 1250 หรืออีเมล : 
consumer@ncb.co.th  
สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด 

 เครดิตบูโรขึ้นบัญชีด า (Blacklist) รายชื่อผู้ที่ค้างช าระหนี้ ความจริงคือ 
เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นหนี้ปกติหรือหนี้ค้างช าระ ไม่ได้จัดท า
บัญชีด าเพื่อขึ้นรายชื่อผู้ท่ีค้างช าระแต่อย่างใด  

 หากช าระหนี้ที่ค้างช าระหมดแล้ว เครดิตบูโรจะลบข้อมูลให้ ต้องท าความ
เข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า สถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีเป็นสมาชิกจะส่งข้อมูลแสดงยอดคงค้าง  
ณ วันสิ้นเดือนไปยังเครดิตบูโร เช่น เดือน มิ.ย. 58 ไม่ได้ช าระ ก็จะขึ้นว่า “ไม่ค้างช าระหรือค้าง
ช าระไม่เกิน 30 วัน” ต่อมาเดือน ก.ค. 58 ไม่ได้ช าระอีก ก็จะขึ้นว่า “ค้างช าระ 31 - 60 วัน” 
ต่อมาเดือน ส.ค. 58 ได้ช าระหนี้ท่ีค้างช าระของเดือน มิ.ย. 58 ถึงเดือน ส.ค. 58 เสร็จสิ้น  
ในสิ้นเดือนนั้นก็จะรายงานว่า “ไม่ค้างช าระหรือค้างช าระไม่เกิน 30 วัน” ซึ่งข้อมูลที่ส่งเดือน
ใหม่จะไม่ไปลบหรือทับข้อมูลเดือนก่อนหน้า และประวัติของแต่ละเดือนจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 
3 ปี นับแต่วันที่เครดิตบูโรได้รับข้อมูล  ดังนั้น การลบประวัติเครดิตที่ค้างช าระออกจาก 
เครดิตบูโรทันทีจึงไม่สามารถท าได้ แต่สามารถสร้างประวัติเครดิตให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้ โดยกรณี
มีหนี้ค้างช าระก็ควรติดต่อเจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้ท่ีค้างให้เสร็จสิ้น หลังจากช าระแล้ว ประวัติใน
เดือนล่าสุดจะขึ้นสถานะว่าปกติ หลังจากนั้น ควรพยายามสร้างประวัติการช าระเงินท่ีดีอย่าให้มี
ประวัติค้างช าระอีก 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  3  เครดิตบูโร   

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)

http://www.ncb.co.th/
mailto:consumer@ncb.co.th
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เร่ืองที่ 4  วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้

 
บางครั้งปัญหาเพียงเล็กน้อย เช่น น าเงินกู้ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีขอ

(บอกเจ้าหนี้ว่าจะกู้มาขยายธุรกิจ แต่กลับแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเท่ียว) ลืมจ่าย เดือนไหนไม่มีเงิน  
ก็ไม่จ่าย หรือไม่เคยอ่านเงื่อนไขของสินเชื่อ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้หากไม่รู้จัก
ป้องกัน 

กรณศึีกษา 

 

วารีตั้งใจจะขอสินเชื่อกับธนาคาร A เพื่อน าเงินไปเป็นทุนซื้อสินค้ามาขาย 
ธนาคาร A ให้กู้จ านวน 50,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อก็น าเงิน
บางส่วนไปให้แฟนซื้อเครื่องปรับอากาศ จึงเหลือเงินไม่พอท่ีจะซื้อของ
เข้าร้าน ยอดขายสินค้าจึงได้น้อยกว่าท่ีตั้งเป้าไว้  

เมื่อถึงคราวต้องช าระหนี้ ก็ช าระบางส่วนเพราะเงินไม่พอ เดือนต่อ ๆ มา 
ก็ช าระบ้าง ไม่ช าระบ้าง จึงถูกธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงขึ้นเนื่องจากวารีผิดนัดช าระ 
นานวันเข้าก็เริ่มถูกติดตามทวงถามหนี้ เพราะขาดการผ่อนช าระมากกว่า 3 เดือน สุดท้ายวารี
จึงต้องไปกู้เงินจากธนาคาร B อีก 50,000 บาท เพื่อหวังจะน าเงินมาเป็นทุน จะได้มีเงินพอ
ช าระหนี้ แต่ปรากฏว่าธนาคาร B ปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากวารีมีประวัติค้างช าระ 

จากกรณีศึกษาข้างต้น จะเห็นว่าปัญหาเล็กน้อยได้ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ 
เพยีงเพราะการน าเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงไม่ได้ศึกษาเงื่อนไขว่าสินเชื่อท่ีตนเอง
กู้มานั้นจะคิดดอกเบี้ยปรับในอัตราท่ีสูงขึ้นหากไม่ช าระหนี้ตามท่ีตกลงกันไว้  

ดังนั้น ก่อนท่ีหนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อได้รับสินเชื่อแล้ว ควรปฏิบัติตน 
ดังนี้ 

1. ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ เช่น กู้เงินมาเพื่อประกอบ
อาชีพ ก็ไม่แบ่งเงินไปท าอย่างอื่น เพราะอาจท าให้เราเหลือเงินไม่พอท่ีจะท าในสิ่งท่ีตั้งใจและมี
ประโยชน ์

2. จ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไข เพื่อจะได้ไม่เสียค่าปรับกรณีช าระล่าช้า 
หรือถูกคิดค่าติดตามทวงถามหนี้ และสร้างประวัติเครดิตท่ีดี นอกจากนี้ ควรศึกษาเงื่อนไขและ
ค่าธรรมเนียมของสินเชื่อนั้น ๆ ด้วย  

3. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน เช่น ยอดเงิน
ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหนี้โดยเร็ว 
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4. ช าระหนี้ทันทีเมื่อมีเงินก้อน จะช่วยลดภาระหนี้ได้ (แต่ต้องมั่นใจว่าไม่เสีย
ค่าปรับหากช าระหนี้ก่อนก าหนด หรือถ้ามีค่าปรับต้องดูก่อนว่าคุ้มกับดอกเบี้ยท่ีประหยัดได้
หรือไม่) 

5. แจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่ เพื่อป้องกันการขาดการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

6. หากจะก่อหนี้ เพิ่มอีก อย่าลืมตรวจสอบภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือน  
ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถช าระหนี้ได้ หาก
เกินแล้วควรชะลอการก่อหนี้ไว้ก่อน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  4  วธิีการป้องกันปัญหาหนี้ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

 
จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน บางคนอาจเป็นหนี้

เพราะความจ าเป็นในชีวิต หรือบางคนอาจเป็นหนี้เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ตกงาน  
ล้มป่วยกะทันหัน หรือบางคนเป็นหนี้เพราะต้องการความสะดวกสบายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหนี้
จากสาเหตุใด หากก้าวเข้าสู่บ่วงหนี้จนถึงขั้นท่ีเป็นปัญหากับชีวิตแล้ว ก็ควรยอมรับความจริง
และพยายามท่ีจะไม่สร้างภาระหนี้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้นอีก ท่ีส าคัญคือต้องหาทางปลดหนี้ให้แก่
ตนเองโดยเร็ว เพราะการเป็นหนี้มีภาระดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายนอกเหนือไปจากเงินต้น และอาจมี
ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมาถ้าผู้เป็นหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

กรณีศึกษา 

ธิดาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ งมีรายได้ เดือนละ 20,000 บาท
จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้เกิดจากความอยากได้ของแถมจากการสมัครบัตรเครดิต โดย 
ผู้ออกบัตรได้เสนอเงื่อนไขว่า ถ้าสมัครบัตรและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพียง 1 รอบบัญชี 
ก็จะได้กระเป๋าล้อลาก เธอจึงตกลงใจท าบัตรเครดิต 

เมื่อมีบัตรเครดิตแล้ว เธอก็ยิ่งสามารถซื้อ
ของได้สะดวกขึ้นและมากขึ้น เพราะไม่ต้องจ่ายเงินก่อน 
และยังได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นจากร้านค้าอีก
ต่างหาก เธอจึงใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิด ท้ังซื้อเสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า และการเสริมความงาม  

 

ตอนนั้นธิดาคิดเพียงว่ารู้สึกมีความสุขและสนุกกับการใช้  และได้สมัคร 
บัตรเครดิตเพิ่มอีกหลายใบ พอมีบัตรมากก็ใช้มากขึ้น แต่กลับช าระหนี้ได้ลดลงไปเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังช าระได้เพียงยอดหนี้ขั้นต่ าของบัตรแต่ละใบ นานวันเข้าหนี้ก็เริ่มพอกพูนจนท าให้  
มีหนี้เกินกว่า 300,000 บาท ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี แม้เธอจะน าเงินเก็บบางส่วนไปโปะหนี้
บ้างแล้ว แต่หนี้ก็ยังไม่ลดลงเท่าไหร่นัก 

 

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น ปัญหาหนี้เกิดจากความเพลิดเพลินในการใช้จ่ายเพื่อ
ความสะดวกสบายให้แก่ตนเอง จึงใช้เงินโดยไม่ทันคิดว่าตนเองมีความสามารถในการช าระคืน
หรือไม่ นอกจากนั้น การช าระหนี้คืนเพียงขั้นต่ าหรือบางส่วน ท าให้ภาระหนี้และดอกเบี้ย 
พอกพูน กลายเป็นปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ 

1. ยอมรับว่าตนเองเป็นหนี้ และมีความตั้งใจท่ีจะแก้ปัญหา 

2. ส ารวจภาระหนี้ทั้งหมด เพื่อรวบรวมรายละเอียดหนี้ที่มีท้ังหมด และหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป โดยการจดลงบนกระดาษหรือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ 

- รายการหนี้ เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้อะไรบ้าง 
- ยอดหนี้ทั้งหมด เพื่อให้รู้จ านวนเงินกู้แรกเริ่มของหนี้แต่ละรายการ  
- ยอดหนี้คงเหลือ เพื่อให้รูภ้าระหนี้คงเหลือ  
- หลักประกัน เพื่อให้รูว้่าหนี้รายการนั้น มีสินทรัพย์ใดค้ าประกันหรือไม่  
- อัตราดอกเบี้ย  เพื่อให้รู้ ว่าหนี้แต่ละก้อนมีอัตราดอกเบี้ย เท่าใด 

ต่อปีซึ่งควรเป็นอัตราดอกเบี้ยท่ีค านวณแบบลดต้นลดดอก (effective rate) หากเป็นหนี้ 
ท่ีคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี (flat rate) เช่น การเช่าซื้อรถยนต์ ก็สามารถแปลงเป็นแบบ 
ลดต้นลดดอกได้อย่างคร่าว ๆ โดยน าอัตราดอกเบ้ียท่ีคิดแบบ flat rate คูณด้วย 1.8  

- วันครบก าหนดช าระ เพื่อให้รูก้ าหนดเวลาจ่ายหนี้แต่ละงวด  
- ยอดเงินผ่อนต่อเดือนของหนี้แต่ละรายการ  เพื่อให้รู้จ านวนเงิน 

ท่ีต้องจ่ายแต่ละงวด 
- รวมหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือน เพื่อให้รู้จ านวนเงินท้ังหมดท่ีจะต้องจ่ายหนี้

ในแต่ละเดือน 

การส ารวจภาระหนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนจัดการหนี้  
ซึ่งข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ สามารถหาได้จากสัญญาเงินกู้ ใบแจ้งหนี้ หรือหลักฐาน 
การช าระหนี้  
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 ตัวอย่างตารางภาระหนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการหนี้ 
 

รายละเอียดเงินกู้ 
เงินต้น
ทั้งหมด 
(บาท) 

เงินต้น
คงเหลือ
(บาท) 

หลัก 
ประกัน 

อัตราดอกเบี้ย
(คิดแบบ 

ลดต้นลดดอก) 

วันครบ
ก าหนด
ช าระ 

เงินผ่อน 
ต่อเดือน 
(บาท) 

1. หนี้นอกระบบ 10,000 10,000 - 252% ทุกวัน 4,500 
(150 บาทต่อ

วัน) 
2. กู้สหกรณ์ 40,000 14,235 หุ้น

สหกรณ์ 
7.5% ทุกวันที่ 8 3,400 

3. เช่าซื้อรถ 
จักรยานยนต์ 

40,000 40,000 - 7.2%* ทุกวันที่ 
25 

966.67 

 รวม 90,000 64,235    8,866.67 

* ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยคิดแบบเงินต้นคงที่ 4% คูณด้วย 1.8 

3. จัดล าดับความส าคัญของหนี้ที่ต้องช าระ เมื่อทราบจ านวนหนี้ท้ังหมด 
ท่ีตนเองมีแล้ว การจัดล าดับการปลดหนี้จะท าให้จัดการหนี้ให้หมดไปได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้วิธี
จัดล าดับหนี้ท่ีต้องช าระ ดังนี้ 

- ก าจัดหนี้แพงก่อน ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยของหนี้แต่ละก้อนต่างกัน
มาก ให้เลือกจ่ายหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยสูงก่อน เช่น หนี้นอกระบบ เพื่อป้องกันดอกเบี้ยท่ีอาจ 
พอกพูนอย่างรวดเร็ว  

- จ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อน ในกรณีท่ีหนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหรือไม่แตกต่าง 
กันมาก ให้เลือกจ่ายหนี้ที่มีมูลค่าน้อยก่อน เพื่อลดจ านวนรายการหนี้ให้น้อยลงเมื่อเห็นจ านวน
บัญชีหรือเจ้าหนี้ลดลงเรื่อย ๆ ก็จะมีก าลังใจเพิ่มขึ้นในการปลดหนี้ก้อนท่ีเหลือต่อไป 

4. มองหาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  ซึ่งหากเป็นปัญหาหนี้ท่ีไม่ถึงขั้นล้นพ้นตัว 
ก็สามารถปลดหนี้ด้วยตนเองได้ แต่หากปัญหาหนี้นั้นมากเกินจะจัดการด้วยตนเองไหวก็ควร
เจรจากับเจ้าหนี ้

4.1 การแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ส าหรับผู้ท่ีรู้ว่าตนเองมีปัญหาหนี้ แต่ยังไม่ถึงขั้นล้นพ้นตัว การปลดหนี้
ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ยากเกินไป ซึ่งเริ่มต้นง่าย ๆ ดังนี ้

(1) ลดรายจ่าย บางคนอาจไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร อาจใช้วิธี 
“บันทึกรายรับ-รายจ่าย” ซึ่งจะช่วยหาพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนเอง ว่าจ่ายไปกับ
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อะไรบ้างรวมท้ังช่วยในการทบทวนตนเองเพื่อหาข้อบกพร่องหรือ “รูรั่ว” เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีจ่าย
ไปนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นหรือไม่ อะไรเป็นรายจ่ายเพราะความอยากได้หรือไม่จ าเป็น แล้วพยายาม
หาทางงดหรือลดค่าใช้จ่ายนั้น เมื่อลดค่าใช้จ่ายได้ ก็จะน าเงินไปจ่ายหนี้ได้มากขึ้น 

(2) เพ่ิมรายได้ อาจหารายได้เสริม หรือเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็น
รายได้เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นกจ็ะช่วยให้สามารถช าระหนี้ได้เพิ่มขึ้น 

(3) ส ารวจสินทรัพย์ที่มีและขายสินทรัพย์ที่ไม่จ าเป็น เพื่อน าเงินไป
ช าระหนี้ 

(4) ตั้งเป้าหมายปลดหนี้ ปลดหนี้ในท่ีนี้หมายถึง มุ่งมั่นตั้งใจและเพิ่ม
ความพยายามในการใช้หนี้ให้หมดโดยเร็ว แต่ยังคงช าระหนี้อื่น ๆ ตามก าหนดเพื่อรักษาประวัติ
เครดิตที่ดีเอาไว้ อย่างไรก็ดี อย่าน าเงินไปใช้หนี้หมดจนไม่มีเงินเก็บออม เพราะหากมีเหตุฉุกเฉิน
ต้องใช้เงิน อาจต้องหันกลับไปเป็นหนี้อีก จึงควรใช้หนี้และออมไปพร้อม ๆ กัน  

(5) ติดตามอย่างใกล้ชิด ว่าสามารถท าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ หาก
ไม่เป็นไปตามแผน อาจหาทางปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เมื่อปลดหนี้ได้แล้ว
ก็ไม่ควรกลับไปก่อหนี้อีก แต่ควรหาทางปลดภาระหนี้ก้อนอื่น ๆ ต่อไป (ถ้ามี) และสะสม 
เงินออมให้มีมากขึ้นเพื่อไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

4.2  การเจรจากับเจ้าหนีเ้พ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาหนี้ท่ีไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้ ก็จ าเป็นต้อง
เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งท าได้หลายรูปแบบ เช่น  

(1) การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนช าระ เช่น การขอลดจ านวนเงินท่ี
ต้องผ่อนช าระต่องวดลง ขอขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ  

ข้อดีของวิธีนี้ คือ เป็นการปรับเงื่อนไขการผ่อนช าระให้ไม่เกิน
ความสามารถในการช าระหนี้ต่องวดของตนเอง  

(2) การช าระหนี้ปิดบัญชี คือ การช าระหนี้เป็นเงินก้อนตามท่ีเจ้าหนี้
ยอมลดให้และต้องช าระภายในเวลาท่ี เจ้าหนี้ก าหนด ซึ่งกรณีของการช าระหนี้ปิดบัญชี  
ฝั่งเจ้าหนี้จะเป็นผู้เสนอเงื่อนไขให้แก่ลูกหนี้  

ข้อดีของวิธีนี้ คือ มีโอกาสท่ีลูกหนี้จะได้รับการลดหนี้บางส่วน 
เนื่องจากเป็นการช าระหนี้คืนท้ังหมดในคราวเดียว ซึ่งลูกหนี้ควรมองหาแนวทางท่ีจะน าเงินมา
ช าระหนี้ปิดบัญชีให้ครบจ านวนและภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหนี้ก าหนด เช่น อาจกู้ยืมเงินญาติ 



128 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

หรือกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น แต่สิ่งส าคัญคือ ต้องไม่กู้เงินที่ดอกเบี้ยแพงมาช าระหนี้ที่
ดอกเบี้ยถูก หรือไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งจะท าให้ลูกหนี้ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงมาก และ
สร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นไปอีก 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหนี้ 
และเป็นกระบวนการท่ีลูกหนี้และเจ้าหนี้เจรจาหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งจะส าเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
การเจรจาเหตุผลและความจ าเป็นของท้ังสองฝ่าย 

ในกรณีท่ีมีภาระหนี้กับสถาบันการเงินและต้องการจะขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ควรท าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสถาบันการเงินเพื่อขอความอนุเคราะห์ โดยสิ่งท่ี
ควรระบุในหนังสือ ได้แก่  

1) ข้อมูลของลูกหนี้ เช่น เลขท่ีสัญญา ประเภทสินเชื่อท่ีมี หนี้คงค้าง
ช าระ ประวัติการช าระท่ีผ่านมา  

2) ปัญหาท่ีท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ เช่น รายได้ลดลงเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ตกงาน หรือต้องใช้จ่ายเงินเพื่อรักษาพยาบาลคนในครอบครัว โดยควรแจ้ง
รายได้ท่ีได้รับในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายจ าเป็นท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือน และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุฉุกเฉิน (ถ้ามี) ซึ่งส่งผลท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามจ านวนท่ีเคยท าข้อตกลงไว้ และควร
มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมาแสดงให้เจ้าหนี้ดูด้วย เช่น สลิปเงินเดือน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 
บันทึกรายรับ-รายจ่ายท่ีจดเป็นประจ า 

3) แนวทางท่ีต้องการให้สถาบันการเงินช่วยเหลือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  5  วธิีการแก้ไขปัญหาหนี ้

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 6 หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้

 
 เมื่อพบปัญหาหนี้ หลายคนอาจยังนึกไม่ออกว่าตนเองจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
มีทางใดท่ีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากปัญหาหนี้ได้บ้าง มีคนจ านวนไม่น้อยท่ีเมื่อ
เจอกับปัญหาหนี้ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ใช้วิธีการหลบหน้า ไม่รับโทรศัพท์ หรือย้ายท่ีอยู่เพื่อหนี 
ท้ังท่ีบางครั้งปัญหาหนี้ยังมีหนทางท่ีจะแก้ไขได้ เพียงแค่เริ่มต้นท่ีมีคนช่วยชี้แนะแนวทางท่ี
ถูกต้อง 

หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้   

 หากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาหนี้อย่างไร หรือต้องการหาทางออกจาก
ปัญหาหนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งพร้อมให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อ
ชี้แนะแนวทางแก่ผู้มีปัญหาหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบ โดยมีหน่วยงานหลัก  
ท่ีสามารถติดต่อขอค าแนะน า ค าปรึกษา ดังนี้  

หนี้ในระบบ 

 

- ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โทร. 1213  

หนี้นอกระบบ  - ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359 

 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อีก ท่ีมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ
ประชาชนและพร้อมให้ค าแนะน าหรือช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ อาทิ 

- สายด่วนของรัฐบาล สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โทร. 1111 
- ศูนย์ด ารงธรรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 
- ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สังกัด

ส านักงานอัยการสูงสุด โทร. 0 2142 2034 
- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สังกัด

กระทรวงยุติธรรม โทร. 0 2575 3344 
- กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โทร. 1135 

อย่างไรก็ตาม ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ เท่านั้น 
การตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้แบบไหน หรือวิธีการใดท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง 
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ขึ้นอยู่กับผู้มีปัญหาหนี้เป็นผู้พิจารณาว่าแบบใดจึงจะเหมาะกับตนเองโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น สถานการณ์ ความเป็นไปได้ และข้อจ ากัด 

เมื่อถูกติดตามทวงถามหนี้ 

 ถ้าถึงเวลาช าระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช าระ หรือช าระล่าช้า เจ้าหนี้สามารถติดตาม
ทวงหนี้ได้ แต่การทวงหน้ีต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เช่น 

 ต้องแสดงตัวตนต่อลูกหนี้ โดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการติดต่อ หาก
เป็นผู้รับมอบให้ทวงถามหนี้ ให้แสดงหลักฐานการมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้ด้วย  

 ให้ติดต่อลูกหนี้ตามสถานท่ีท่ีลูกหนี้ระบุไว้  ในวันเวลาท่ีก าหนด  คือ  
วันจันทร-์ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 18.00 น. โดยติดต่อ 
ในจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสม  

 ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือใช้วาจาดูหมิ่น  

 ห้ามติดต่อลูกหนี้โดยใช้ไปรษณียบัตร โทรสาร หรือใช้ข้อความ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์บนซองจดหมายท่ีสื่อว่าเป็นการทวงหนี้  

 ห้ามทวงหนี้ ในลักษณะท่ีเป็นเท็จ หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น  
ใช้สัญลักษณ์ท่ีท าให้เข้าใจว่าเป็นการกระท าของศาล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

 ท้ังนี้  หากถูกติดตามทวงถามหนี้อย่างไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนกับ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยตรง ได้แก่ 
กรมการปกครอง สถานีต ารวจท้องท่ี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กองบัญชาการต ารวจ 
นครบาล ท่ีท าการปกครองจังหวัด และท่ีว่าการอ าเภอ 
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บัญญัติ 8 ประการ เพ่ือเป็นหนี้อย่างเป็นสุข 

 1. ก่อหนี้เมื่อจ าเป็น ควรเลือกก่อหนี้ท่ีดี และต้องเป็นหนี้ท่ีเกิดจากความจ าเป็น
มากกว่าความต้องการหรือความอยากได้ 

2. ไม่เน้นตามกระแส ไม่ควรเป็นหนี้เพื่อน าไปซื้อของฟุ่มเฟือยท่ีไม่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะจะยิ่งท าให้สร้างหนี้เกินความจ าเป็น 

3. ไม่ดีแน่ถ้าภาระหนี้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน เมื่อใดท่ีจะก่อหนี้ควรดู
ความสามารถในการผ่อนช าระของตนเองด้วย โดยภาระผ่อนหนี้ท่ีมีอยู่ (ถ้ามี) บวกกับภาระ  
ผ่อนหนี้ใหม่ เมื่อรวมกันแล้วไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน  

4. อ่านและถามก่อนเซ็นสัญญา ในการท าสัญญาเงินกู้  ก่อนท่ีจะเซ็นชื่อใน
สัญญา ต้องอ่านสาระส าคัญและท าความเข้าใจเงื่อนไขการให้กู้ยืม เช่น จ านวนเงินท่ีกู้ยืมท้ังท่ี
เป็นตัวเลขและตัวอักษรต้องตรงกัน ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการผิดนัดช าระหนี้ 
และเงื่อนไขการช าระหน้ี  

5. ใช้เงินกู้ที่ได้มาตามวัตถุประสงค์ เมื่อได้สินเชื่อมาก็ควรใช้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ไม่น าไปใช้นอกลู่นอกทาง  

6. จ่ายตรงตามเวลา การช าระหนี้ล่าช้าอาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป  
เช่น ดอกเบี้ยหรือค่าปรับกรณีช าระล่าช้า ค่าติดตามทวงถามหนี้  

7. รีบเจรจาก่อนหนี้ท่วม ลูกหนี้ท่ีไม่ค่อยมีวินัย เช่น ผ่อนบ้าง ไม่ผ่อนบ้าง 
ผ่อนไม่ตรงก าหนดบ้าง อาจส่งผลให้ภาระหนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ หากมีปัญหาการช าระหนี้ ควรรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหา  

8. ไม่ติดบ่วงหนี้นอกระบบ เพราะนอกจากดอกเบี้ยสูงเกินไปแล้ว หากไม่ช าระ
อาจถูกทวงหนี้โหดได้ 

 
 

 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  6  หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

สาระส าคัญ 

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิท่ีพึงตระหนัก 4 ประการเพื่อให้สามารถเลือกใช้
บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง และยังมีหน้าท่ีท่ีควร
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบอีก 5 ประการเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ
ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงรู้จักบทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 
และหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ  

ตัวชี้วัด 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน  
2. บอกหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และ

หน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 
4. บอกขั้นตอนการร้องเรียน 
5. บอกหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
เรื่องท่ี 2  หน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
เรื่องท่ี 3  บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานท่ี

รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 
เรื่องท่ี 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  10 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 
2. หนังสือรู้รอบเรื่องการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  

ตอน รู้หน้าท่ี รักษาสิทธิ เข้าใจผลิตภัณฑ์การเงิน  
3. เว็บไซต์ www.1213.or.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213  
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เรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซ้อน และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงควรศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ รวมท้ังสิทธิและหน้าท่ีในการเป็น
ผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการอย่างมั่นใจ ตรงกับความต้องการ ไม่เสียสิทธิ
ท่ีพึงได้ และเป็นผู้ใช้บริการทางการเงินท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด 
โดยผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิ 4 ประการ ดังนี้ 

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) ผู้ใช้บริการทาง
การเงินมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบริการท่ีสนใจ โดยเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินต้อง
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ เช่น ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ท่ี 
คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยง ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อไม่ท าตาม
เงื่อนไข และการใช้สื่อทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการ
เข้าใจผิด 

เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินก็ควรพิจารณา 
ตรวจสอบ และสอบถามรายละเอียดให้แน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ (right to choose) 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ท่ี
ผู้ใช้บริการทางการเงินต้องการ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงินควรเลือกผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินท่ีต้องการจริง ๆ เท่านั้น โดยค านึงถึงความจ าเป็น ประโยชน์ท่ีได้รับ ความคุ้มค่า รวมถึง
ความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเจ้าหน้าท่ีเสนอขาย ก็สามารถปฏิเสธได้ 

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) หาก
ผู้ใช้บริการทางการเงินพบว่าตนเองได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบ เช่น ได้รับ
ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ถูกบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีไม่ต้องการ ถูกท าให้   
เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค านวณดอกเบี้ยผิด ก็สามารถร้องเรียนไปยังสถาบันการเงินท่ีใช้
บริการ และหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีก ากับดูแลได้ 
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4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to 
redress) ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความผิดพลาดของสถาบันการเงิน เช่น ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีเ กี่ยวข้องกับ 
การน าเสนอข้อมูลหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การให้บริการทางการเงินอย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้
ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น เจ้าหน้าท่ีธนาคารขโมยเงินฝากจากบัญชี ระบบไม่ตัดเ งิน
จากบัญชีท าให้มียอดหนี้ค้างช าระ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงินจะไม่ได้รับการชดเชยหากความ
ผิดพลาดนั้นเกิดจากผู้ใช้บริการเอง เช่น ฝากสมุดบัญชีไว้กับเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพื่อท ารายการ
แทน โอนเงินจากเคร่ืองเอทีเอ็มไปผิดบัญชีหรือใส่ตัวเลขจ านวนเงินผิด 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  1  สทิธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เร่ืองที่ 2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 
นอกจากสถาบันการเงินต้องให้บริการด้วยความรับผิดชอบแล้ว ผู้ใช้บริการทาง

การเงินยังมี “หน้าท่ี” ท่ีควรปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการทางการเงิน โดยหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงินมีดังนี้ 

1. วางแผนการเงิน เพื่อจัดการรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ ซึ่งจะท าให้
ทราบฐานะทางการเงินของตนเอง และหากมีปัญหาทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็นสัญญาณ
และวางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้ 

2. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจากข่าวสาร
เกี่ยวกับบริการทางการเงินแล้ว ภัยทางการเงินก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีผู้ใช้บริการทางการเงินไม่ควร
ละเลยเพราะการติดตามข่าวสารจะท าให้เข้าใจและรู้ทันรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพ 
และสามารถป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพได้ 

3. ศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ จะท าให้เข้าใจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความเสี่ยง และ
ต้องไม่ลืมท่ีจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น สถาบันการเงิน ผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) เพื่อเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของตนเองมากท่ีสุด เช่น สอบถามพนักงาน อ่านและท าความเข้าใจหนังสือชี้ชวนหรือ
เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (fact sheet) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์  
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  รู้หรือไม่ว่า  
fact sheet ช่วยคุณได้อย่างไร 

fact sheet หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลท่ีสถาบัน
การเงินจัดท าขึ้นเพ่ือเปิดเผยให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทท่ีมีความซับซ้อน เช่น สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันได 

 

มีอะไรอยู่ใน fact sheet 
1. ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย 

วิธีคิดดอกเบ้ีย 
2. ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมท่ีสถาบันการเงินอาจเรียกเก็บจากการซื้อ

ผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านี้ 
3. เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ควรทราบ  

fact sheet จะเป็นตัวช่วยท่ีท าให้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากขึ้น และยัง
สามารถใช้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของสถาบันการเงินอื่น ๆ จึงช่วยให้คุณ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และตรงกับความต้องการด้วย 

อ่าน fact sheet ทุกครั้งก่อนตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเอง 

นอกจากนี้ ก่อนลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาท าธุรกรรมใด ๆ ผู้ใช้บริการทาง
การเงินควรอ่านรายละเอียดสัญญาให้ถี่ถ้วน และต้องเข้าใจเงื่อนไขของสัญญาก่อนลงนาม หาก
ไม่เข้าใจ ให้สอบถามเจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 

4. ตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง  เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จ านวนเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที 

5. ช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ ก่อนก่อหนี้ให้ดูความสามารถในการช าระหนี้ของ
ตนเอง ซึ่งหากมีความจ าเป็นและสามารถผ่อนช าระไหว ก็สามารถก่อหนี้ได้ และเมื่อเป็นหนี้แล้ว 
ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระหนี้นั้น หากไม่ช าระหนี้ นอกจากจะท าให้หนี้
เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยแล้ว ก็จะท าให้ประวัติเครดิตเสีย และเมื่อต้องการกู้เงินเพื่อสิ่งจ าเป็นใน
อนาคต อาจถูกปฏิเสธการขอกู้ได้ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2  หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เรื่องที่  3  บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่รับ 
เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติได้ก าหนดให้การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงินเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการ
เงิน (ศคง.) ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2555 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ ผ่านการส่งเสริมความรู้และดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
บริการทางการเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเอื้อ
ต่อการด าเนินการท่ีสอดประสานกับหน่วยงานภายนอกโดยมีหน้าท่ีหลัก 3 ประการ คือ 

1. ดูแลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินของผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับของ ธปท.  (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทบัตรเครดิต บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับ บริษัทสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (นาโนไฟแนนซ์)  
ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงินตราต่างประเทศ 
(เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) รวมท้ังบริการทางการเงินอื่นท่ีแบงก์ชาติดูแล เช่น 
ธนบัตร พันธบัตร กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานทางการเงินเพียงพอท่ีจะดูแลตนเองได้ ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนการเงิน 
การมีวินัยทางการเงิน เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง สามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้
อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

3. ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในการก ากับดูแลให้สถาบันการเงิน
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการส่งข้อมูลปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ธปท.  เพื่อน าไปใช้ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินให้
ด าเนินการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
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หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการทางการเงินท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
ของแบงก์ชาติ ผู้ใช้บริการสามารถขอค าแนะน าหรือร้องเรียนได้ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.)   
มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  โทร. 1207 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบริษัทประกันภัย เช่น 
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย โทร. 1186 

3. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินนอกระบบ เช่น หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ โทร. 1359   

4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร)  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา 
แนะน า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลประวัติเครดิต  โทร. 0 2643 1250 

5. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา 
แนะน า ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ัวไป เช่น การโฆษณาเกินจริง การไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา โทร. 1166 

6. หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงหนี้อย่างไม่เหมาะสม 
1) กรมการปกครอง โทร. 0 2356 9660 
2) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359 
3) ท่ีท าการปกครองจังหวัด 
4) กองบัญชาการต ารวจนครบาล โทร. 0 2354 5249 
5) สถานีต ารวจ 
6) ท่ีว่าการอ าเภอ 

 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  3  บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศดง.)  
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

 

ขั้นตอนการร้องเรียน 

หากได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากสถาบันการเงินหรือผู้
ให้บริการทางการเงิน เช่น ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องท าให้เข้าใจผิดในตัวผลิตภัณฑ์ ค านวณดอกเบี้ย
ผิด ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถร้องเรียนได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ร้องเรียนท่ีศูนย์บริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ให้บริการทางการเงินนั้น ๆ เพื่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือปัญหาท่ีพบ 

2.  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน10 
หรือไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถขอรับค าปรึกษาได้ท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 
13.00 - 16.30 น. หรือช่องทางอื่น ๆ ดังนี้ 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ ศคง. fcc@bot.or.th โดย
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใน www.1213.or.th11 

2) เว็บไซต์ ศคง. www.1213.or.th 
3) ร้องเรียนด้วยตนเอง เพื่อติดต่อขอพบเจ้าหน้าท่ีตามเวลาราชการ 

โดยการนัดหมายล่วงหน้า 
4) จดหมาย/โทรสาร (fax) ตามท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรสาร ดังนี้ 

 
 

ภาคกลาง 

ผู้อ านวยการ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 
โทรสาร (fax) 0 2283 6151 

                                         
10 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยศูนยค์ุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ร่วมกับสมาคม

ธนาคารไทย และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีให้บริการลกูค้าบุคคลธรรมดารายย่อย รวม 18 ธนาคาร ก าหนด
มาตรฐานการให้บริการของแต่ละธนาคาร (SLA) โดยจดัท าเป็นตารางแสดงระยะเวลาการให้บริการของธนาคารแต่ละแห่ง
เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ ศคง. www.1213.or.th โดยเลือก ข้อมูลเปรียบเทียบ เลือก SLA 

11 สามารถพิมพไ์ด้จาก www.1213.or.th โดยเลือก เกี่ยวกับ ศคง. เลอืก ขอรับค าปรึกษาหรือ
ร้องเรียน เลือก 04 อีเมล 

mailto:fcc@bot.or.th
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ภาคเหนือ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ 
68/3 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50300 
หมายเลขโทรสาร (fax) 0 5393 1103  

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
393 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 
หมายเลขโทรสาร (fax) 0 4324 1045 

ภาคใต้ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ 
472 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
หมายเลขโทรสาร (fax) 0 7423 4701 

อย่างไรก็ดี มีเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตการด าเนินการของ ศคง. เช่น 

 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ 
การก ากับดูแลของ ธปท. 

 เรื่องร้องเรียนท่ีศาลมีค าวินิจฉัย ค าสั่ง หรือค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว หรือ
เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

 เรื่องท่ีขอให้ ธปท. ฟ้องร้องคดีแทน/ช่วยเหลือเงินในการต่อสู้คดี/ช่วยจัดหาหรือ
ว่าจ้างทนายความให้ผู้ร้องเรียน 

 เรื่องท่ีขอให้ ธปท. เรียกร้อง/สั่งการให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้
การก ากับดูแลของ ธปท. ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อพิพาทท่ีคู่สัญญาผูกพันกันทางแพ่ง 

 เรื่องท่ีเป็นกรณีพิพาทระหว่างพนักงานของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจข้างต้น ท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายท่ี ธปท. ก ากับดูแล 

 เรื่องท่ีร้องเรียนซ้ าเรื่องเดิม ซึ่ง ธปท. ได้เคยด าเนินการจนผู้ร้องเรียนได้รับค าชี้แจงแล้ว 
หรือเรื่องร้องเรียนท่ีขอโต้แย้งผลการพิจารณาโดยผู้ร้องเรียนไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม/
การด าเนินการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ/ผู้ก ากับดูแลอื่น 
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 เรื่องขอความอนุ เคราะห์ซึ่ งเป็นดุลยพินิจทางธุรกิจของสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. และไม่มีข้อขัดต่อกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์หรือแนวนโยบายของ ธปท. เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขอเพิ่ม
วงเงินสินเชื่อ การขอลด/ยกเว้นดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับต่าง ๆ เป็นต้น 

 เรือ่งท่ีเป็นกรณีสมมติและให้พิจารณาแสดงความเห็นว่าถูกหรือผิด 
 การขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลอื่น 
 การขอข้อมูลท่ี ธปท. ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล 

หลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ในการร้องเรียน ควรเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น เอกสารแสดง
ตัวตน (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง) เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน (เช่น 
ส าเนาใบแจ้งหนี้/สัญญา) โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 

 เล่าเหตุการณ์ส าคัญโดยมีการเรียงล าดับเหตุการณ ์
 ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นให้ครบถ้วน 
 แจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันการเงินด าเนินการ 
 แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
 แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 
 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  4  ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ภัยทางการเงิน 

สาระส าคัญ 
รูปแบบการด ารงชีวิตและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มิจฉาชีพพัฒนาสารพัดกลโกงเพื่อหลอก
ขโมยเงินจากเหยื่อ โดยมักจับจุดอ่อนของเหยื่อ คือ ความกลัว ความโลภ และความไม่รู้มาเป็นตัว
ช่วย ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าตามทันกลโกงของมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกลโกงท่ีมา
ใน รู ป แ บบขอ งก า ร เ งิ น นอ ก ระ บบ ท่ี มี ท้ั ง หนี้ น อก ระ บบ แ ละ แ ช ร์ ลู ก โ ซ่  ภั ย ใ ก ล้ ตั ว  
ภัยออนไลน์ และภัยท่ีแฝงมากับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจาก 
ภัยเหล่านี้ได้ รวมไปถึงรู้จักหน่วยงานหรือองค์กรท่ีให้ค าปรึกษาหากตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงิน 

ตัวชี้วัด 
1.  บอกประเภทและลักษณะของภัยทางการเงิน และยกตัวอย่างภัยทางการเงิน

ท่ีมีในชุมชน 
2.  บอกวิธีการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงิน 
3.  บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดจากภัยทางการเงิน 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เรื่องท่ี 1  หนี้นอกระบบ 
เรื่องท่ี 2  แชร์ลูกโซ่ 
เรื่องท่ี 3  ภัยใกล้ตัว 
เรื่องท่ี 4  ภัยออนไลน์ 
เรื่องท่ี 5  ภัยธนาคารออนไลน์ 
เรื่องท่ี 6  ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์

เวลาที่ใช้ในการศึกษา   20  ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 
2. หนังสือรู้รอบเรื่องการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน  

ตอน รู้รอบระวังภัย 
3. เว็บไซต์ www.1213.or.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 
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เร่ืองที่  1 หนี้นอกระบบ 

 
เมื่อจ าเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ หลายคนคงนึกถึงการกู้เงิน
นอกระบบท่ีได้เงินเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ าประกัน จนอาจลืมนึกถึง
เล่ห์เหลี่ยมหรือกลโกงท่ีอาจแฝงมากับการกู้เงินนอกระบบ  

ลักษณะกลโกงหนี้นอกระบบ 

1. ใช้ตัวเลขน้อย ๆ เพื่อจูงใจ 

นายทุนเงินกู้นอกระบบมักบอกตัวเลขน้อยเพื่อจูงใจผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นจ านวน
เงินผ่อนต่องวดหรือดอกเบี้ย เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ให้ผ่อนวันละ 150 บาทเป็นระยะเวลา  
90 วัน แต่เมื่อค านวณแล้วต้องจ่ายหนี้คืน 13,500 บาทภายใน 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 35% ต่อ
สามเดือนหรือ 140% ต่อปี  

เจ้าหนี้บางรายก็บอกแค่อัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อ
วัน ต่อเดือน หรือต่อปี เช่น เจ้าหนี้รายหนึ่งปล่อยเงินกู้ 3% ลูกหนี้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า
สถาบันการเงินก็แห่ไปกู้เงิน แต่เมื่อค านวณดอกเบี้ยท้ังปีแล้ว ลูกหนี้ก็ตกใจ เพราะดอกเบี้ย 3% 
นั้นเป็นดอกเบี้ยต่อวัน ถ้าคิดเป็นต่อปี ก็สูงถึง 1,080%  

2. ให้เซ็นเอกสารที่ไม่ได้กรอกตัวเลข 

นอกจากจะใช้ตัวเลขค่างวดหรือดอกเบี้ยน้อย ๆ ดึงดูดลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้ 
บางรายก็ให้ลูกหนี้เซ็นสัญญากู้ยืมโดยท่ียังไม่ได้กรอกตัวเลข ลูกหนี้รายหนึ่งต้องใช้เงินคืนเจ้าหนี้ 
100,000 บาท ท้ัง ๆ ท่ีกู้เงินมาแค่ 20,000 บาท เพียงเพราะไปเซ็นสัญญาในเอกสารท่ียังไม่ได้
กรอกจ านวนเงินกู้ 

3. ไม่ให้ลูกหนี้อ่านเอกสารที่ต้องเซ็น 

เจ้าหนี้บางรายไม่ยอมให้ลูกหนี้อ่านเอกสารท่ีจะต้องเซ็น เช่น เจ้าหนี้หวังจะ 
ยึดเอาท่ีดินของลูกหนี้ท่ีน ามาค้ าประกันเงินกู้ จึงหลอกว่าเป็นการท าสัญญาจ านอง แต่แท้จริง
เป็นสัญญาขายฝาก  

4. บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริง 

เจ้าหนี้บางรายบีบบังคับให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริง เช่น ขอกู้ 10,000 
บาท แต่บังคับให้เซ็นในเอกสารท่ีเขียนว่าขอกู้ 30,000 บาท ลูกหนี้บางรายมีความจ าเป็นต้องใช้
เงิน ก็จ าใจเซ็นสัญญานั้น 
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5. ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจ านอง 

เจ้าหนี้หลายรายหลอกลูกหนี้ให้ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจ านอง ถึงแม้
เจ้าหนี้จะอ้างว่าเป็นการค้ าประกันเงินกู้เหมือนกัน แต่การบังคับหลักประกันต่างกัน สัญญาขาย
ฝากจะท าให้กรรมสิทธิ์ของบ้านหรือท่ีดินนั้นตกเป็นของเจ้าหนี้ตั้งแต่วันท่ีท าสัญญา ซึ่งลูกหนี้
จะต้องไถ่บ้านหรือท่ีดินคืนภายในเวลาท่ีก าหนด หากช้าเพียงวันเดียว บ้านหรือท่ีดินนั้นก็จะ  
ตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือฟ้องศาลเพื่อบังคับคดี 

ด้วยเหตุนี้เจ้าหนี้นอกระบบบางคนจึงบ่ายเบี่ยง หลบหน้าลูกหนี้เพื่อไม่ให้มี
โอกาสได้ไถ่ถอนบ้านหรือท่ีดินนั้นคืนในเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ยอมขยายเวลาไถ่ให้ (การขยาย
เวลาไถ่ ต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ) โดยเฉพาะบ้านหรือท่ีดินท่ีอยู่ในท าเลดี
และมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ 

6. หลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรง  

หลายครั้งท่ีสัญญาอ าพรางเงินกู้ถูกน ามาใช้เพื่อหลอกล่อผู้ท่ีเดือดร้อนเรื่อง
เงิน เช่น ลูกหนี้รายหนึ่งติดต่อขอกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบจ านวน 20,000 บาท เจ้าหนี้บังคับ
ให้ลูกหนี้ใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิตซื้อสินค้าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมมูลค่า 23,000 บาทเพื่อมา
แลกกับเงินกู้ 20,000 บาท 

ลูกหนี้ได้เงินมาแค่ 20,000 บาท แต่กลับต้องแบกภาระเงินกู้สูงถึง 23,000 
บาทกับบริษัทบัตรผ่อนสินค้าหรือบริษัทบัตรเครดิต และยังมีภาระดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายอีก
ต่างหาก ส่วนเจ้าหนี้แทบจะไม่มีความเสี่ยงใดเลย แถมยังได้สินค้าในราคาถูกอีกด้วย 

7. ทวงหนี้โหด 

นอกจากภาระดอกเบี้ยท่ีแสนแพงแล้ว ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอาจต้องเจอกับ
การทวงหนี้โหดหากไม่ช าระตรงตามเวลา ซึ่งเจ้าหนี้อาจไม่ได้แค่ขู่หรือประจานให้ได้อาย แต่ 
บางรายก็ถึงขั้นท าร้ายร่างกาย  

วิธีป้องกันภัยหนี้นอกระบบ 

1. หยุดใช้เงินเกินตัว – ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองโดยการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่าย แล้ววางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้และความจ าเป็น  

2. วางแผนการเงินล่วงหน้า – ค านึงถึงค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น ค่าเล่าเรียนลูก แล้ววางแผนทยอยออมล่วงหน้า รวมถึงออมเงินเผื่อเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้วย 
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3. คิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อหนี้ – ทบทวนดูความจ าเป็นว่าต้องใช้เงินจริง ๆ 
หรือไม่ และหากต้องกู้จริง ๆ จะสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ เพราะนอกจากดอกเบี้ยท่ีแสนแพง
แล้ว อาจต้องเจอกับเหตุการณ์ทวงหนี้แบบโหด ๆ อีกด้วย 

4. เลือกกู้ในระบบ – หากจ าเป็นต้องกู้ ควรเลือกกู้ในระบบดีกว่า เพราะ
นอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแลแล้ว ยังระบุดอกเบ้ียในสัญญาชัดเจนและเป็นธรรมกว่า 

5. ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ – ดูว่าผู้ให้กู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีเงื่อนไขช าระเงิน
หรืออัตราดอกเบี้ยท่ีเอาเปรียบผู้กู้เกินไปหรือไม่ 

6. ศึกษาวิธีคิดดอกเบี้ย – หน้ีนอกระบบมักคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีเงินต้นคงท่ี 
(flat rate) ซึ่งท าให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
(effective rate) เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นท้ังก้อนแม้ว่าจะทยอยจ่ายคืนทุกเดือน 
ก็ตาม 

7. หากจ าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบต้องใส่ใจ 

 ไม่เซ็นสัญญาในเอกสารท่ียังไม่ได้กรอกข้อความหรือวงเงินกู้ไม่ตรงกับ
ความจริง 

 ตรวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้ รวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเราท าได้จริง ๆ 

 เก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ 

 ท าสัญญาจ านองแทนการท าสัญญาขายฝาก เพราะการขายฝากจะท าให้
กรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหากผู้กู้ไม่มาไถ่คืนตามก าหนด 

8. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ 

หากเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบแล้ว ผู้กู้ควรหาแหล่งเงินกู้ในระบบท่ีมีดอกเบี้ย 
ถูกกว่ามาช าระคืน แต่หากไม่สามารถกู้ยืมในระบบได้ ผู้กู้อาจต้องยอมขายทรัพย์สินบางส่วน
เพื่อน ามาช าระหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถช าระคืนได้ ท้ังนี้ ลูกหนี้เงินกู้
นอกระบบสามารถขอรับค าปรึกษาได้จากองค์กรดังต่อไปนี ้

1. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359 
2. กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โทร. 1135 
3. สายด่วนรัฐบาล ส านักนายกรัฐมนตรี โทร. 1111 
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4. ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ส านักอัยการสูงสุด โทร. 0 2142 2034 

5. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  กระทรวง
ยุติธรรม โทร. 0 2575 3344 

6. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 
7. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ได้แก่ 

กรมการปกครอง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ท่ีท าการปกครองจังหวัด กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล สถานีต ารวจท้องท่ี และท่ีว่าการอ าเภอทุกแห่ง 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  1  หนี้นอกระบบ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2  แชร์ลูกโซ่ 

 
แชร์ลูกโซ่เป็นภัยทางการเงินท่ีอาจสร้างความเสียหายได้ตั้งแต่เงินจ านวนน้อย ๆ 

จนไปถึงเงินหลักแสนหลักล้าน มิจฉาชีพมักใช้ “โอกาสรวย” หรือ “สินค้าราคาถูกมาก” มาหลอก
ล่อให้เหยื่อร่วมลงทุนหรือซื้อสินค้าแล้วเชิดเงินหนีไป  

ลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่ 

1. แชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง 

มิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อท าธุรกิจขายตรงท่ีมีผลตอบแทนสูง โดย
ท่ีเหยื่อไม่ต้องท าอะไร เพียงแค่ชักชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องให้ร่วมท าธุรกิจ ไม่เน้นการขาย 
สาธิต หรือท าให้สมาชิกเข้าใจในตัวสินค้า เมื่อเหยื่อเริ่มสนใจ จะให้เหยื่อเข้าร่วมฟังสัมมนา และ 
โน้มน้าวหรือหลอกล่อให้เหยือ่จ่ายค่าสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าแรกเข้าซึ่งมีมูลค่าท่ีค่อนข้างสูง 
(สินค้าส่วนมากมักไม่มีคุณภาพ) หรืออาจให้เหยื่อซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าไป
ขาย แล้วก็รอรับเงินปันผลได้เลย  

ค่าสมัครสมาชิก ค่าซื้อสินค้าแรกเข้า ค่าหุ้นหรือค่าหน่วยลงทุนของสมาชิก
ใหม่จะถูกน ามาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกเก่า เมื่อไหร่ท่ีไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได้ 
แชร์ก็จะล้มเพราะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายผลตอบแทนและเงินท่ีลงทุนคืนสมาชิกได้ 

ปัจจุบันยังมีการโฆษณาชักชวนผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยมิจฉาชีพ
จะหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต แล้วติดต่อเหยื่อเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมงาน
สัมมนาโดยอ้างว่ามีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเข้าร่วมด้วย  

2. แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน 

มิจฉาชีพมักอ้างว่ามีสิทธิพิเศษ หรือได้โควตาซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจ านวน
มาก หรือมีการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงและแน่นอน จึงอยากชักชวนให้เหยื่อลงทุนร่วมกัน เช่น 
โควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (แชร์ลอตเตอรี่) อุตสาหกรรมปลูกป่าเพื่อส่งขายตลาดใน
ต่างประเทศ (แชร์ไม้) เก็งก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (แชร์ FOREX) โดยสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ดู
น่าเชื่อถือ หรือบางรายก็อ้างว่ามีสาขาในต่างประเทศ แต่ความจริงแล้ว ไม่ได้ท าธุรกิจดังกล่าวจริง 

มิจฉาชีพจะใช้วิธีหมุนเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่ไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่ 
ผู้ลงทุนรายเก่า จึงต้องพยายามหาผู้ลงทุนรายใหม่อยู่ เรื่อย ๆ เพื่อให้มีเงินไปจ่ายเป็น
ผลตอบแทน แต่หากไม่สามารถหาผู้ลงทุนรายใหม่ได้ ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนคืนให้แก่
รายเก่าได้ 
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3. แชร์ลูกโซ่หลอกขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 

มิจฉาชีพจะแฝงตัวเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้า แล้วอ้างว่าสามารถหาสินค้าหายาก
หรือสินค้าท่ีก าลังอยู่ในความต้องการของตลาด (เช่น สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด หรือยังไม่มีขายใน
ประเทศไทย) ได้ในราคาถูก จึงประกาศขายสินค้าดังกล่าวในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาดเป็น
จ านวนมากผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้าและโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพในครั้งแรก มิจฉาชีพ
จะส่งสินค้าให้เหยื่อตามจ านวนท่ีสั่งซื้อ และเมื่อเหยื่อได้สินค้าในราคาถูก ก็จะบอกต่อชักชวน
ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงให้มาซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากแล้วโอนเงินค่าสินค้าท้ังหมดให้แก่
มิจฉาชีพ หลังจากนั้นมิจฉาชีพก็จะเชิดเงินนั้นหนีไปโดยไม่ส่งสินค้าใด ๆ ให้แก่เหย่ือเลย 

วิธีป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่ 

1. ไม่โลภไปกับผลตอบแทนหรือสินค้าราคาถูกที่น ามาหลอกล่อ  เพราะ
ผลตอบแทนย่ิงสูง ยิ่งมีความเสี่ยงมากท่ีจะเป็นแชร์ลูกโซ่ 

2. ไม่กรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ หรือตอบกลับอีเมลที่ 
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจกลายเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

3. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ใจ  เพราะอาจถูก 
หว่านล้อมให้ร่วมลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 

4. อย่าเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ เมื่อมีคนชักชวนท าธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ายแชร์
ลูกโซ่ เพราะอาจท าให้สูญเสียเงินได้ 

5. ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินค้าให้ดีก่อนการลงทุน  โดยเฉพาะ
ธุรกิจหรือสินค้าท่ีให้ผลตอบแทนสูงมากในเวลาอันสั้น หรือมีราคาถูกผิดปกติ 

6. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 
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ท าอยา่งไรเมื่อตกเป็นเหยือ่แชร์ลูกโซ่ 

หากตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ควรรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด แล้วติดต่อขอรับ
ค าปรึกษาได้ท่ี  

ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ  
ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน  
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 1359 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2  แชร์ลูกโซ่ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่  3  ภัยใกล้ตัว 

 
หลายครั้ง ท่ีความโลภกลายเป็นจุดอ่อนท่ีมิจฉาชีพใช้โจมตีเหยื่อ โดยน า

ผลประโยชน์จ านวนมากมาหลอกล่อ ให้เหยื่อยอมจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้ก่อน แล้วน าเงินหนีไป 

ลักษณะกลโกงของภัยใกล้ตัว 

1. เบี้ยประกันงวดสุดท้าย  

มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิตติดต่อญาติของผู้ตายว่า 
ผู้ตายท าประกันชีวิตไว้กับบริษัท แต่ขาดการช าระเบี้ยประกันงวดสุดท้าย หากญาติจ่ายค่าเบี้ย
ประกันท่ีค้างอยู่ ก็จะได้รับเงินคืนตามกรมธรรม์ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่อนข้างมาก เมื่อเหยื่อ
จ่ายเงินให้ ผู้ท่ีอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยก็จะหายตัวไปพร้อมเงินประกันงวดสุดท้าย 

2. ตกทอง/ลอตเตอร่ีปลอม  

มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีทองหรือลอตเตอรี่รางวัลท่ีหนึ่ง แต่ไม่มีเวลาไปขายหรือ 
ขึ้นเงิน จึงเสนอขายให้เหยื่อในราคาถูก กว่าจะรู้ว่าเป็นทองหรือลอตเตอรี่ปลอม มิจฉาชีพก็
หายไปพร้อมกับเงินท่ีได้ไป 

3. นาย (พัน) หน้า...หลอกลวงเงิน  

มิจฉาชีพจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีในองค์กรหรือสถาบันการเงินท่ีสามารถ
ช่วยเหยื่อหางาน หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ แต่เหยื่อต้องจ่ายค่านายหน้าให้ก่อน  
มิจฉาชีพบางรายก็หลอกให้เหยื่อเป็นนายหน้าขายท่ีดิน โดยท างานกันเป็นทีม คนแรกหลอกว่า
อยากขายท่ีดิน คนท่ีสองหลอกว่าอยากซื้อท่ีดิน แล้วขอให้เหยื่อเป็นนายหน้าให้ จากนั้นคนซื้อ
จะอ้างว่าเงินไม่พอจ่ายค่ามัดจ าจึงขอให้เหยื่อช่วยออกเงินค่ามัดจ า สุดท้ายคนซื้อและคนขาย 
หนีหาย เหยื่อไม่ได้ค่านายหน้าแถมยังเสียเงินค่ามัดจ าไปอีกด้วย 

4. แก๊งเงินด า  

มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีเคลือบด้วยสารเคมีสีด าเป็น
จ านวนมาก และมีน้ ายาพิเศษท่ีสามารถล้างน้ ายานั้นออกได้ พร้อมท้ังสาธิตการล้างเงินด าให้
เหยื่อดู เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ จะหลอกเหยื่อว่า น้ ายาพิเศษนั้นอยู่ท่ีสถานทูต แต่ไม่สามารถน า
ออกมาได้เพราะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการด าเนินการค่อนข้างสูง  

มิจฉาชีพจึงชักชวนเหยื่อให้ร่วมหุ้นจ่ายค่าธรรมเนียม แล้วจะแบ่งธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีล้างเรียบร้อยแล้วให้เหยื่อ หากเหยื่อหลงเชื่อจ่ายเงินไป มิจฉาชีพก็จะหายไป
พร้อมกับเงินของเหย่ือ 
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วิธีป้องกันจากภัยใกล้ตัว 

1. ไม่โลภ ไม่อยากได้เงินรางวัลท่ีไม่มีท่ีมา หากมีคนเสนอให้ ควรสงสัยไว้ก่อน
ว่าอาจเป็นภัยทางการเงิน 

2. ไม่รู้จัก...ไม่ให้  ไม่ให้ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขท่ีบัญชี รหัสบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และ  
ไม่โอนเงิน แม้ผู้ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงิน 

3. ศึกษาหาข้อมูล ก่อนเซ็นสัญญา ตกลงจ่ายเงิน หรือโอนเงินให้ ใคร ควร
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อตกลง ความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็นไปได้ก่อน 

4. อ้างใคร ถามคนนั้น อ้างถึงใครให้สอบถามคนนั้น เช่น ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย โทร. 1213  หรือ DSI โทร. 1202 

5. สงสัยให้ปรึกษา ควรหาท่ีปรึกษาท่ีไว้ใจได้ หรือปรึกษาเกี่ยวกับภัยทาง
การเงินได้ท่ี ศคง. โทร. 1213 และศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359 

6. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

รู้ไว้...ไม่เสี่ยงเป็นเหยื่อ 
1. อ้างหน่วยงานราชการไม่ได้แปลว่าเชื่อถือได้  มิจฉาชีพมักอ้างถึง

หน่วยงานราชการหรือองค์กรขนาดใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หากมีการอ้างถึง ควร
สอบถามหน่วยงานนั้นโดยตรง 

2. ธุรกิจที่จดทะเบียนแล้วไม่ได้แปลว่าไม่โกง บางธุรกิจจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจริง แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจตามท่ีขออนุญาตไว้ 

3. ไม่มี “ทางลัดรวยที่มีน้อยคนรู้” หากทางลัดนี้มีจริง คงไม่มีใครอยากบอก
คนอื่นให้รู้ แอบรวยเงียบ ๆ คนเดียวดีกว่า 

4. หัวขโมยไม่หมิ่นเงินน้อย มิจฉาชีพไม่ได้มุ่งหวังเงินหลักแสนหลักหมื่น
เท่านั้น มิจฉาชีพบางกลุ่มมุ่งเงินจ านวนน้อยแต่หวังหลอกคนจ านวนมาก 

5. อย่าระวังแค่เร่ืองเงิน มิจฉาชีพบางรายก็หลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูล
ท่ีใช้ท าธุรกรรมการเงิน เพื่อน าไปท าธุรกรรมทางการเงินในนามของเหยื่อ 

6. มิจฉาชีพไม่ใช้บัญชีตนเองรับเงินจากเหยื่อ มิจฉาชีพบางรายจ้างคนเปิด
บัญชีเพื่อเป็นท่ีรับเงินโอนจากเหยื่ออีกรายหนึ่ง เพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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  รู้หรือไม่ว่า 
การรับจ้างเปิดบัญชีหรือการหลอกให้ผู้อื่นโอนเงินให้เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งใน
ค ว า ม ผิ ด มู ล ฐ า น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น  
พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ดังนั้น การเห็นแก่ค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทจึงอาจท าให้ 
คุณต้องตกเป็นผู้ต้องหาและไปใช้ชีวิตในเรือนจ าได้ จึงไม่ควรหลงเชื่อหรือรับจ้างเปิดบัญชีโดย
เด็ดขาด 

 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  3  ภยัใกล้ตัว 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เร่ืองที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์ 

 
แก๊งคอลเซนเตอร์มักใช้วิธีสุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรไปหาเหยื่อแล้วใช้ข้อความ

อัตโนมัติสร้างความตื่นเต้นหรือตกใจให้แก่เหย่ือ บางครั้งก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
หลอกให้เหยื่อท ารายการท่ีเครื่องเอทีเอ็มเป็นเมนูภาษาอังกฤษ โดยแจ้งว่าเป็นการท ารายการ 
เพื่อล้างหนี้ หรืออาจหลอกให้เหยื่อไปโอนเงินให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อตรวจสอบ  

ลักษณะกลโกงแก๊งคอลเซนเตอร์ 

1. บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิต 
มิจฉาชีพจะหลอกเหยื่อว่า บัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต

จ านวนหนึ่ง โดยเริ่มจากการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งเหยื่อว่าจะอายัดบัญชีเงินฝาก
เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือกระท าการผิดกฎหมาย โดยอาจมีเสียง
อัตโนมัติ เช่น “คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตกับทางธนาคาร กด 0 เพื่อติดต่อพนักงาน” ซึ่งเหยื่อ
ส่วนมากมักจะตกใจและรีบกด 0 เพื่อติดต่อพนักงานทันที 

หลังจากนั้นมิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงินของเหยื่อ หากเหยื่อมี 
เงินฝากจ านวนไม่มากนัก มิจฉาชีพอาจหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มโดยหลอกว่า
เป็นการท ารายการเพื่อล้างบัญชีหนี ้

2. บัญชีเงินฝากพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน 
แต่หากมิจฉาชีพพบว่า เหยื่อมีเงินฝากค่อนข้างมาก ก็จะหลอกเหยื่อให้ตกใจ

ว่า บัญชีเงินฝากนั้นพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน และจะให้เหยื่อโอนเงินท้ังหมด
ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม / เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM หรือ ADM) เพื่อท าการตรวจสอบกับ
หน่วยงานราชการ  ท้ังนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อได้มีโอกาสสอบถามความจริงจากพนักงาน
ธนาคาร 

3. เงินคืนภาษี 
นอกจากจะหลอกให้เหยื่อตกใจแล้ว มิจฉาชีพบางรายก็อ้างว่าตนเป็น

เจ้าหน้าท่ีสรรพากร หลอกให้เหยื่อตื่นเต้นดีใจว่า เหยื่อได้รับเงินคืนค่าภาษี แต่ต้องท ารายการ
ยืนยันการรับเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็ม และวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่ีจะยืนยันรั บเงินคืน หากเลย
ก าหนดเวลาแล้ว เหยื่อจะไม่ได้รับเงินคืนค่าภาษี ด้วยความรีบเร่งและกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืน 
เหยื่อก็จะรีบท าตามท่ีมิจฉาชีพบอก โดยไม่ได้สังเกตว่ารายการท่ีมิจฉาชีพให้ท าท่ีเครื่องเอทีเอ็ม
นั้น เป็นการโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพ 
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4. โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ 
มิจฉาชีพบางรายก็หลอกให้เหยื่อดีใจว่า เหยื่อได้รับรางวัลใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง

จากการจับสลากรางวัล หรือเปิดบริษัทใหม่จึงจับสลากมอบรางวัลแก่ลูกค้า แต่ก่อนท่ีลูกค้าจะ
รับรางวัล ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าภาษีให้กับทางผู้แจกรางวัลก่อน จึงจะสามารถส่งของรางวัลไปให้ 

5. ข้อมูลส่วนตัวหาย 
มิจฉาชีพประเภทนี้จะโทรศัพท์แอบหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเพื่อใช้

ประกอบการปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้บริการทางการเงินในนามของเหยื่อ โดยมิจฉาชีพจะ
อ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงินท่ีเหยื่อใช้บริการอยู่ แต่เกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าสูญหาย เช่น น้ าท่วม จึงขอให้เหยื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันความถูกต้อง 
เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีเงินฝาก 

เมื่อได้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อแล้ว มิจฉาชีพจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปแอบอ้างใช้
บริการทางการเงินในนามของเหย่ือ เช่น ขอสินเชื่อ 

6. โอนเงินผิด 
หากมิจฉาชีพมีข้อมูลหรือเอกสารส่วนตัวของเหยื่อ มิจฉาชีพอาจใช้วิธีหลอก

เหยื่อว่าโอนเงินผิดแล้วขอให้เหยื่อโอนเงินคืน โดยเริ่มจากใช้เอกสารและข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ
ติดต่อขอสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ สถาบันการเงินจะโอนเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติเข้าบัญชี 
เงินฝากของเหย่ือ หลังจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรศัพท์ไปแจ้งเหยื่อว่า โอนเงินผิดเข้าบัญชีของเหยื่อ
และขอให้เหยื่อโอนเงินคืนให้ 

เมื่อเหยื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากของตนเองและพบว่ามีเงินโอนเงินเข้ามาใน
บัญชีจริง เหยื่อก็รีบโอนนั้นให้แก่มิจฉาชีพทันที โดยไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินสินเชื่อท่ีมิจฉาชีพขอใน
นามของเหยื่อ 
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วิธีป้องกันภัยแก๊งคอลเซนเตอร์ 
1. คิดทบทวน ว่าเรื่องราวท่ีได้ยินมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เคยท า

ธุรกรรมกับหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงหรือไม่ หรือเคยเข้าร่วมชิงรางวัลกับองค์กรไหนจริงหรือเปล่า 
2. ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ไม่ให้ข้อมูล ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประชาชน 

วัน/เดือน/ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี รหัสกดเงิน 
3. ไม่ท ารายการที่เครื่องเอทีเอ็มตามค าบอก แม้คนท่ีโทรมาจะบอกว่าเป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือสถาบันการเงิน เพราะหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินไม่มีนโยบาย
สอบถามข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

4. ไม่โอนเงินคืนเอง หากมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชี ควรสอบถามโดยตรงกับ
สถาบันการเงินถึงท่ีมาของเงินดังกล่าว หากเป็นเงินท่ีโอนผิดจริง จะต้องให้สถาบันการเงินเป็น
ผู้ด าเนินการโอนเงินคืนเท่านั้น 

5. ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน สอบถามสถาบันการเงินหรือหน่วยงานท่ีถูก
อ้างถึงโดยตรง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) หรือสาขาของสถาบันการเงินนั้น ๆ  

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อภัยแก๊งคอลเซนเตอร์ 

1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อระงับ
การโอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการ
โอนและถอนเงิน ท้ังนี้ แต่ละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนจากสถาบันการเงินโดยตรง 

2. แจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 1202 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  4  แก๊งคอลเซนเตอร ์

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 5  ภัยออนไลน์ 

 
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง 

หรือคนท่ีไม่รู้จัก สามารถติดต่อหากันได้อย่างง่ายดาย ความสะดวกสบายเหล่านี้นอกจากจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแล้ว ก็เอื้อประโยชน์ต่อมิจฉาชีพเช่นกัน อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นอีก
ช่องทางท่ีมิจฉาชีพจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากเหยื่อ 

ลักษณะกลโกงภัยออนไลน์ 

1. แอบอ้างเป็นบุคคลต่าง ๆ 

มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นบุคคลต่าง ๆ และหลอกเหยื่อว่าจะโอนเงินจ านวน
มากให้แก่เหยื่อ พร้อมท้ังส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้ดูว่ามีการโอนเงินจริง แต่แท้จริงไม่มี
การโอนเงินใด ๆ ท้ังสิ้น หลังจากนั้นจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ธนาคารกลางของประเทศต้นทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสหประชาชาติ แจ้งเหยื่อว่า 
เงินที่โอนมาถูกระงับและขอตรวจสอบเงิน  

จากนั้นจะขอให้เหยื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อยกเลิกการระงับเงินโอน โดย
จะเริ่มจากค่าธรรมเนียมท่ีไม่มากนักแล้วค่อย ๆ เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าเหยื่อจะรู้ตัว 
เหยื่อบางรายโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพมากกว่าสิบคร้ัง มูลค่าความเสียหายรวมกันเป็นหลักล้าน ซึ่ง
มิจฉาชีพเหล่านี้มักใช้มุกอ้างดังนี้ 

 นักธุรกิจต้องการสั่งสินค้าจ านวนมาก – เหยื่อส่วนมากเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นนักธุรกิจต่างชาติท่ีต้องการ
สั่งซื้อสินค้าจ านวนมาก แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้เหยื่อตายใจว่าโอนเงินแล้ว ส่วน
เหยื่อ นอกจากจะไม่ได้เงินค่าสินค้าแล้ว ยังเสียเงินทุนและเวลาในการผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อ
อีกด้วย (บางรายส่งสินค้าไปให้มิจฉาชีพแล้ว)  

 ผูใ้จบุญต้องการบริจาคเงินจ านวนมาก – เหยื่อมักจะเป็นองค์กรการกุศลท่ี
เปิดรับเงินบริจาคอยู่แล้ว โดยมิจฉาชีพจะส่งอีเมลติดต่อเหยื่อว่า ต้องการบริจาคเงินพร้อมท้ังขอ
เลขท่ีบัญชีของเหยื่อ เมื่อได้ข้อมูลทางการเงินของเหยื่อแล้ว มิจฉาชีพจะน าข้อมูลดังกล่าวไป
สร้างหลักฐานการโอนเงินปลอมแล้วส่งมาให้เหยื่อดูเสมือนว่ามีการโอนเงินจริง  

 ทายาทที่ไม่สามารถรับมรดกได้ – มิจฉาชีพมักติดต่อเหยื่อผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย (social media) ต่าง ๆ แล้วอ้างว่าตนเองได้รับมรดกเป็นเงินจ านวนมากใน
ประเทศหนึ่ง แต่ไม่สามารถรับมรดกนั้นได้ด้วยติดเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลอื่น ๆ จึงขอใช้
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ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากของเหยื่อในการรับมรดก แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้เหยื่อดู
เสมือนว่ามีการโอนเงินมรดกไปให้เหยื่อจริง 

 ชายหนุ่มที่ต้องการหารักแท้ – มิจฉาชีพจะเริ่มท าความรู้จักกับเหยื่อผ่าน
ทางโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าตนเป็นชาวต่างชาติท่ีมีรายได้และหน้าท่ีการงานท่ีดี แล้วใช้เวลา 
ตีสนิทเป็นปีก่อนจะบอกว่าอยากย้ายมาแต่งงานและอยู่เมืองไทยกับเหยื่อ และหลอกว่าได้  
โอนเงินมาให้เพื่อเตรียมซื้อบ้านพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมมาให้แก่เหยื่อ 

นอกจากหลอกว่าจะโอนเงินมาให้เหยื่อแล้ว มิจฉาชีพบางรายก็อ้างว่า 
ส่งของขวัญพร้อมเงินสดมาให้เหยื่อ แล้วอ้างตัวเป็นกรมศุลกากรเรียกเก็บค่าภาษี หรือ
ค่าธรรมเนียมในการน าเงินสดออกมา 

 องค์กรใจดีแจกเงินทุนหรือรางวัล – เหยื่อจะได้รับอีเมลแจ้งว่าเหยื่อได้รับ
เงินทุนหรือรางวัล แต่เหยื่อจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแจ้งมาตามอีเมล ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเปิด
บัญชี ค่าธรรมเนียม ค่าเอกสารต่าง ๆ สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินทุนหรือรางวัลใด ๆ  

  รู้หรือไม่ว่า 
ผู้รับสินค้าหรือรับเงินโอนจากต่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องเสียภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดแก่เจ้าหน้าท่ีในต่างประเทศ ส าหรับการส่งสินค้าเข้ามาให้ผู้รับใน
ประเทศ เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเก็บอากรจากผู้รับตามกฎหมายไทยในขั้นตอนการรับสินค้า โดย  
ไม่มีการเปิดตรวจหรือเก็บภาษีท่ีต่างประเทศ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี
สายด่วนศุลกากร โทร. 1164 หรือ www.customs.go.th 

ส าหรับการโอนเงินระหว่ างประเทศ ผู้ โอนสามารถเลือกได้ว่าจ่ าย
ค่าธรรมเนียมเอง หรือระบุให้หักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินโอนได้โดยผู้รับโอนไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายเป็นเงินสด 

2. แอบอ้างเป็นคนรู้จัก 

มิจฉาชีพบางรายอาจแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการอีเมลโดยส่งอีเมลแจ้งเหยื่อว่า
จะปิดการให้บริการบัญชีอีเมลของเหยื่อ หากเหยื่อไม่ท าการยืนยันการใช้งานโดยการกรอก
ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมล (email address) และรหัสผ่าน (password) ในหน้าจอของอีเมล
ที่ส่งมา หากไม่ยืนยันก็จะปิดบัญชีอีเมลของเหย่ือ 

เหยื่อหลายรายหลงเชื่อและกรอกชื่อบัญชีผู้ ใช้อี เมลและรหัสผ่านไป 
มิจฉาชีพจึงน าข้อมูลดังกล่าวไปเข้าใช้บัญชีอีเมลของเหยื่อ หลังจากนั้นจะส่งอีเมลหาเพื่อน
ของเหยื่อโดยสร้างเรื่องเพื่อหลอกให้โอนเงิน เช่น เหยื่อไปต่างประเทศและได้ท ากระเป๋าเงิน
หาย จึงใช้ความเป็นห่วงเพื่อนในการหลอกให้เพื่อนของเหยื่อโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพ 
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3. หลอกขายของออนไลน์ 

มิจฉาชีพมักประกาศขายสินค้าดีราคาถูกในเว็บไซต์แล้วหลอกให้เหยื่อโอน
เงินค่าสินค้าหรือเงินมัดจ าให้ เมื่อถึงเวลาส่งของ ผู้ซื้อก็ไม่ได้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อ
คนขายได้ เงินค่าสินค้าหรือเงินมัดจ าท่ีโอนไปก็ไม่ได้คืน เมื่อตรวจสอบก็พบว่า มิจฉาชีพใช้วิธี
จ้างคนอื่นเปิดบัญชีหรือหลอกใช้บัญชีคนอื่นรับเงินโอนเพื่อหลีกหนีการจับกุม 

มิจฉาชีพบางรายก็ประกาศขายสินค้าโดยใช้เลขท่ีบัญชีของผู้ขายรายอื่น 
เมื่อมีเหยื่อสั่งซื้อและโอนเงินให้ มิจฉาชีพจะติดต่อเจ้าของบัญชีนั้นแล้วอ้างว่าตนโอนเงินผิด
ไปและขอรับคืนเป็นเงินสด ขณะเดียวกันเหยื่อท่ีสั่งซื้อสินค้าก็ไม่ได้รับสินค้า เจ้าของบัญชีราย
นั้นจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันที ดังนั้น หากมีผู้อื่นอ้างว่าได้โอนเงินผิดเข้าบัญชี ไม่ควรถอนเงิน
สดหรือโอนเงินคืนด้วยตนเอง ควรให้ผู้ท่ีอ้างว่าโอนผิดติดต่อแจ้งยกเลิกการโอนเงินและขอเงิน
คืนผ่านธนาคาร 

4. ขอเลขที่บัญชีเงินฝากเป็นที่พักเงิน 
มิจฉาชีพจะประกาศรับสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจติดต่อเหยื่อ

ไปเองว่าเป็นบริษัทจากต่างประเทศท่ีส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย ต้องการพนักงานที่
คอยรวบรวมเงินค่าสินค้าในประเทศไทย จึงต้องใช้บัญชีเงินฝากของเหยื่อเป็นที่พักเงิน โดย 
ตกลงว่าจะแบ่งส่วนแบ่งจากการขายสินค้าให้ (เช่น ร้อยละ 25 ของเงินค่าสินค้า) 

วันหนึ่งเหยื่อได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพแจ้งว่า มีคนโอนค่าสินค้า ให้เหยื่อ 
หักส่วนแบ่งไว้ตามท่ีตกลงกัน และให้โอนเงินท่ีเหลือให้แก่บริษัทแม่ เมื่อเหยื่อตรวจสอบบัญชี
เงินฝาก ก็พบว่ามีเงินเข้ามาจริง จึงโอนเงินท่ีเหลือหลังหักส่วนแบ่งแล้วให้แก่มิจฉาชีพ 

เวลาผ่านไป เหยื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่า เงินท่ีเข้ามาใน
บัญชีเงินฝากของเหยื่อนั้นเป็นเงินท่ีมิจฉาชีพไปหลอกเหยื่อรายอื่นมา สุดท้ายเหยื่อกลายเป็น  
ผู้ต้องสงสัย ส่วนมิจฉาชีพตัวจริงก็ลอยนวลหายไป 

5. เงินกู้ออนไลน์ 
เหยื่อรายหนึ่งต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนแต่ไม่มีเงินส ารองไว้ จึงคิดหาทาง

ออกโดยการกู้เงินนอกระบบ พอดีได้อ่านประกาศบริการเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยต่ าใน
อินเทอร์เน็ต จึงรีบติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ทันที 

เมื่อเหยื่อติดต่อไป มิจฉาชีพ (ผู้ให้กู้) ก็อ้างว่าจะส่งสัญญามาให้เหยื่อเซ็น 
โดยเหยื่อจะต้องช าระค่าท าสัญญา ค่าเอกสาร ค่ามัดจ า หรือดอกเบี้ยล่วงหน้าภายในเวลาที่
ก าหนด เช่น ภายในวันนี้เวลา 18.00 น. (เพื่อเร่งให้เหยื่อตัดสินใจโดยไม่ไตร่ตรอง) แต่เมื่อเหยื่อ
โอนเงินไปแล้ว กลับไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้ได้อีกเลย  
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6. เรียกค่าไถ่ข้อมูลด้วยมัลแวร์ 

มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัทขนส่งสินค้า 
ส่งอีเมลท่ีแนบไฟล์เรียกค่าไถ่หรือไฟล์แรนซัมแวร์ (ransomware) หรือแนบลิงก์ให้เหยื่อติดตั้ง
แรนซัมแวร์ในคอมพิวเตอร์ของเหยื่อ ซึ่งแรนซัมแวร์เป็นมัลแวร์ (malware) หรือไวรัสชนิดหนึ่ง 
เมื่อถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์จะท าการเข้ารหัสลับ (encryption) ในไฟล์เอกสารต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดใช้งานหรือแก้ไขไฟล์ได้ หากไม่มีรหัสจาก
ผู้สร้างแรนซัมแวร์เพ่ือถอดรหัสลับข้อมูล (decryption) เสมือนถูกเรียกค่าไถ่ 

หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าต่างเรียกค่าไถ่ โดยผู้ใช้งานจะต้องจ่ายเงิน
จ านวนหนึ่งเพื่อแลกกับการถอดรหัสใช้งานไฟล์ดังกล่าว แต่ก็ไม่มีใครรับประกันว่าจ่ายเงินแล้ว 
เราจะได้รับรหัสหรือใช้ไฟล์งานเอกสารเหล่านั้นหรือไม่ เหยื่ออาจต้องลบข้อมูลท้ังหมดเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือก าจัดแรนซัมแวร์  

วิธีป้องกันภัยร้ายบนโลกออนไลน์ 

1. คิดทบทวน ว่าเรื่องท่ีเจอหรือได้ยินมามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หาก
โอนเงินไปแล้วมีปัญหา จะมีโอกาสได้คืนไหม 

2. เปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลมีเดียที่มิจฉาชีพอาจ
น าไปแอบอ้างใช้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ 

3. ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน หากอ้างถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ 
ควรติดต่อสอบถามบุคคลนั้น หรือองค์กรนั้น ๆ โดยตรง 

4. ติดตามข่าวสารกลโกงเปน็ประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยือ่ภัยร้ายบนโลกออนไลน ์
1. หากถูกแอบอ้างใช้บัญชีอีเมล ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลทันที เพื่อเปลี่ยน

รหัสผ่านหรือปิดบัญชี 
2. หากโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้ว ให ้
1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของธนาคารนั้น ๆ เพื่อระงับการโอน

และถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการโอนและถอนเงิน ท้ังนี้ 
แต่ละธนาคารมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถามขั้นตอนจากธนาคารโดยตรง 

2) แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อติดตามคนร้าย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  5  ภยัออนไลน์ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 6  ภัยธนาคารออนไลน์ 

 
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาก้าวหน้าท าให้ธนาคารอยู่เพียงปลายนิ้วมือ ผู้ใช้บริการ

สามารถจัดการบัญชีเงินฝากของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ซึ่ง
ขั้นตอนหลัก ๆ ในการโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต (โอนเงินออนไลน์) มีดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการเข้าระบบธนาคารออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (username) และ
รหัสผ่าน (password) และส่งค าสั่งโอนเงิน 

2. ธนาคารส่งรหัสผ่านชั่วคราว (OTP หรือ One Time Password) ผ่านทาง 
SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือท่ีผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการท าธุ รกรรมท่ี
ต้องการท า ซึ่ง OTP นี้เป็นรหัสผ่านท่ีธนาคารออกให้ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ยืนยันการท าธุรกรรม
ธนาคารออนไลน์ท่ีส าคัญ โดยจะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ ธนาคารจะส่ง 
OTP มาพร้อมกับรายละเอียดของธุรกรรมท่ีจะใช้ OTP นั้น 

3. เมื่อผู้ใช้บริการได้รับ OTP แล้ว ก็กรอก OTP เพื่อยืนยันการโอนเงิน 

 
ความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี้ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการเงิน
ในบัญชีได้อย่างง่ายดาย แต่ใครจะรู้...ธนาคารออนไลน์ท่ีมาพร้อมกับความสะดวกสบายเหล่านี้ 
หากใช้ไม่ระวัง เงินท่ีอยู่ในบัญชีอาจหายไปได้ 

ลักษณะกลโกงที่แฝงอยู่ในธนาคารออนไลน์ 

1. แฝงโปรแกรมร้ายหรือมัลแวร์ (Malware) มาให้ดาวน์โหลด 

1) โปรแกรมร้ายในคอมพิวเตอร ์

โปรแกรมร้าย หรือมัลแวร์ (Malware) เช่น ไวรัส โทรจัน เป็น
โปรแกรมท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อท าลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
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เครือข่าย รวมถึงขโมยข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งมิจฉาชีพสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปท าธุรกรรม
ทางการเงินแทนเหยื่อได้ 

มิจฉาชีพจะแฝงโปรแกรมร้ายในลิงก์ดาวน์โหลด ไฟล์ หรือโปรแกรม
ต่าง ๆ และมักจะใช้ข้อความหลอกล่อให้คลิกลิงก์หรือติดตั้งโปรแกรม เช่น “คุณเป็นผู้โชคดี 
คลิกท่ีนี่เพ่ือรับรางวัล” “คลิปฉาวลับสุดยอดของคู่จิ้นเบอร์ 1 ของวงการ คลิกท่ีนี่”  

เมื่อโปรแกรมร้ายถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะท าหน้าท่ีขโมย
ข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลการใช้งานของเจ้าของเครื่อง เช่น รหัสผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน 
(password) หรืออาจเข้าควบคุมการใช้งาน รวมไปถึงปลอมแปลงค าขอท าธุรกรรมการเงินให้
เหมือนเป็นค าสั่งจากเจ้าของบัญชี 

หากปลอมแปลงค าสั่งโอนเงินแล้ว โปรแกรมร้ายจะสร้างหน้าต่างปลอม
หรือหน้าจอ pop-up เพื่อหลอกถาม “รหัสผ่านชั่วคราว (OTP)” หรืออาจใช้โปรแกรมบันทึก
การกด OTP แล้วน ามาใช้ยืนยันการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเหย่ือ 

 
2) แอปพลิเคชันร้ายในสมาร์ตโฟน 

ไม่เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นท่ีมีโปรแกรมร้ายแฝงอยู่ ในสมาร์ต
โฟนก็มีแอปพลิเคชันร้ายแฝงอยู่ได้เช่นกัน โดยมิจฉาชีพจะส่งลิงก์ผ่าน SMS หรืออีเมลให้
เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันร้ายในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต  

เมื่อแอปพลิเคชันร้ายถูกติดตั้งในสมาร์ตโฟนแล้ว จะท าหน้าท่ีเหมือน
โปรแกรมร้ายในคอมพิวเตอร์คือขโมยข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลการใช้งาน หรือเข้าควบคุมการใช้
งานธนาคารออนไลน์ของเหยื่อ รวมถึงเข้าใช้งานธนาคารออนไลน์แทนเหยื่อ 
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2. ปลอมแปลงอีเมลหลอกเหยื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์ปลอม 

นอกจากการแฝงโปรแกรมร้ายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนแล้ว 
มิจฉาชีพก็อาจสร้างอีเมลและเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกขอข้อมูลจากเหยื่อ โดยเริ่มจาก
ส่งอีเมลท่ีสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อท าให้เหยื่อตกใจ เช่น อ้างว่าจะอายัดบัญชี หรืออยู่ระหว่าง
การปรับปรุงระบบความปลอดภัย จึงขอให้เหยื่อกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ตามลิงก์ท่ีแนบมา 

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อคลิกลิงก์ เหยื่อจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ปลอมท่ีมี
ลักษณะคล้ายหรือเกือบจะเหมือนเว็บไซต์จริง  หากเหยื่อไม่ระวัง ลงชื่อเข้าใช้ธนาคารออนไลน์
ในหน้าเว็บไซต์ปลอม ท าให้ข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการ
ใช้งานธนาคารออนไลน์ของเหยื่อ ถูกมิจฉาชีพบันทึกเก็บไว้และน าไปเข้าใช้ท าธุรกรรมธนาคาร
ออนไลน์เพื่อถอนเงินเหยื่อออกมา 
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วิธีป้องกันภัยธนาคารออนไลน์ 

1. ไม่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดโปรแกรมแปลก ๆ หรือผิดกฎหมาย  เพราะอาจ
เป็นช่องทางให้มัลแวร์เข้ามาในอุปกรณ์ท่ีใช้ (คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแทบเล็ต) ได ้

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ท าธุรกรรมออนไลน์เป็นประจ าว่ามีมัลแวร์แฝงอยู่
หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบและป้องกันไวรัสท่ีถูกกฎหมายและเป็นปัจจุบัน 

3. สังเกตอีเมลและเว็บไซต์ ก่อนคลิกลิงก์หรือลงชื่อเข้าใช้งานธนาคารออนไลน์ 
โดยสามารถสังเกตจุดต่าง ๆ ดังนี้ 

1) อีเมล 

 
 

2) เว็บไซต์ 

 
 
4. จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์ เพื่อลดความเสียหาย

หากถูกแอบเข้าใช้บัญชี 
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5. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชี และการเข้าใช้ระบบธนาคารออนไลน์
อยู่เสมอว่าเป็นรายการท่ีได้ท าไว้หรือไม่ 

6. หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ  หรือ  
ฟร ีWi-Fi เพื่อป้องกันการดักขโมยข้อมูล แต่หากจ าเป็นต้องใช้ ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากการ
ใช้งาน 

7. หลีกเลี่ยงการใช้งานธนาคารออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ที่มีการดัดแปลง  หรือ
แก้ไขระบบปฏิบัติการ เพราะมีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกขโมยข้อมูล 

8. ควรกดปุ่ม “ออกจากระบบ” (log out) ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อภัยธนาคารออนไลน์ 

1. หากได้รับอีเมลหรือ SMS ท่ีต้องสงสัย หรือเผลอคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด
โปรแกรมท่ีแนบมา หรือหลงเชื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์ปลอมไป รวมท้ังได้รับรหัสผ่านชั่วคราวโดย
ท่ีไม่ได้ส่งค าสั่งโอนเงิน  ให้แจ้งเหตุการณ์แก่เจ้าหน้าท่ีธนาคารหรือฝ่ายบริการลูกค้า (call 
center) ของธนาคารทันที พร้อมท้ังขอค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีแก้ไขและการใช้งานท่ีปลอดภัย 

2. หากพบเว็บไซต์ปลอมของสถาบันการเงิน ให้รีบแจ้งสถาบันการเงินนั้น ๆ 
ทันที เพื่อด าเนินการต่อไป เช่น แจ้งปิดเว็บไซต์ดังกล่าว ด าเนินคดี 
 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  6  ภยัธนาคารออนไลน์ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 7  ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต 

บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรกดเงินสด ซึ่งข้อมูลของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้ภายในบัตร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
เป็นกุญแจส าคัญในการเข้าถึงบัญชีของเจ้าของบัตร จึงเป็นสิ่งท่ีเหล่ามิจฉาชีพต้องการ 

ลักษณะกลโกงภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ขโมยข้อมูลในบัตรแถบแม่เหล็ก (ผ่านเครื่องขโมยข้อมูล) 

1) สกิมเมอร์ (Skimmer): เครื่องขโมยข้อมูลในบัตรที่เครื่องเอทีเอ็ม 

มิจฉาชีพจะติดตั้งอุปกรณ์ คือ เครื่อง skimmer ไว้ที่ช่องสอดบัตรท่ีเครื่อง
เอทีเอ็ม และแป้นครอบตัวเลขหรือกล้องขนาดจิ๋วไว้บริเวณท่ีมองเห็นการกดรหัส เมื่อเหยื่อใช้
บัตรท่ีเครื่องเอทีเอ็ม เครื่อง skimmer จะท าหน้าท่ีอ่านข้อมูลท่ีอยู่ในแถบแม่เหล็กของบัตรแล้ว
บันทึกเก็บไว้ ในขณะเดียวกันแป้นครอบตัวเลขหรือกล้องขนาดจิ๋วจะท าหน้าท่ีบันทึกการกดรหัส
ผ่านของผู้ใช้บริการ 

เมื่อได้ข้อมูลครบ มิจฉาชีพจะน าข้อมูลดังกล่าวไปผลิตบัตรปลอมแล้ว
น าไปใช้โอนเงินของเหยื่อออกจากบัญชี ซึ่งส่วนมากจะน าบัตรไปใช้ในต่างประเทศเพื่อป้องกัน
การถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุม 

2) แฮนด์เฮลด์ สกิมเมอร์ (Handheld Skimmer): เครื่องขโมยข้อมูล
ขนาดพกพา 

เครื่อง handheld skimmer เป็นเครื่องขโมยข้อมูลขนาดเล็กท่ีสามารถ
พกพาได้ มิจฉาชีพจะใช้เล่ห์เหลี่ยมขอบัตรจากเหยื่อ เช่น แฝงตัวเป็นพนักงานเก็บเงินในร้านค้า 
หรืออ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีคอยให้ความช่วยเหลือท่ีหน้าเครื่องเอทีเอ็ม เมื่อเหยื่อเผลอ ก็จะ
น าบัตรมารูดกับเครื่องขโมยข้อมูลท่ีซ่อนไว ้

2. ปลอมเอกสารสมัครบัตร/บัญชีสินเช่ือ 

มิจฉาชีพจะขโมยเอกสารส่วนตัวของเหยื่อ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน แล้วน าไปสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด หรืออาจน าเอกสารดังกล่าวไป  
แจ้งเปลี่ยนบัตรพร้อมท้ังเปลี่ยนท่ีอยู่ในการส่งบิลเรียกเก็บ แล้วน าบัตรไปใช้ในนามของเหยื่อ 
กว่าเหยื่อจะรู้ตัวก็โดนทวงหนี้แล้ว 
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3. ขโมยข้อมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip)  

มิจฉาชีพจะเลือกใบบันทึกรายการท่ีตกอยู่บริเวณเครื่องเอทีเอ็ม โดยเลือกใบ
บันทึกรายการท่ีมียอดเงินคงเหลือมาก ๆ หลังจากนั้นจะน าข้อมูลในใบบันทึกรายการไปหา
ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเพื่อใช้ท าบัตรประจ าตัวปลอม (ท่ีมีรูปเป็นของมิจฉาชีพแต่ชื่อเป็นของ
เหยื่อ) 

เมื่อได้บัตรประจ าตัวปลอมท่ีมีรูปเป็นของมิจฉาชีพแต่ชื่อเป็นของเหยื่อแล้ว 
มิจฉาชีพจะน าบัตรนั้นไปขอเปิดบัญชีเงินฝากและท าบัตรเอทีเอ็มเพิ่มในชื่อของเหยื่อ พร้อมท้ัง
ขอเปิดบริการธนาคารออนไลน์กับบัญชีเงินฝากท่ีเป็นของเหยื่อจริง ๆ ทุกบัญชี แล้วโอนเงิน
ท้ังหมดมาไว้ในบัญชีที่เปิดใหม่ แล้วถอนออกด้วยบัตรเอทีเอ็มท่ีเพิ่งเปิดใหม่ 

วิธีป้องกันภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรเอทีเอ็ม บัตร
เครดิต หรือข้อมูลทางการเงิน หรือให้คนอื่นท าธุรกรรมแทน 

2. สังเกตเครื่องเอทีเอ็ม ว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ท่ีช่องสอดบัตร แป้นกด
ตัวเลข และบริเวณโดยรอบว่ามีกล้องขนาดจิ๋วแอบดูการกดรหัสหรือไม่ 

3. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือบ่อยกว่า โดยรหัสผ่านจะต้อง
เดายาก เป็นความลับ แต่เจ้าของบัตรต้องจ าได้ 

4. อยู่ในระยะที่มองเห็นการท ารายการเมื่อใช้บัตรที่ร้านค้า เพื่อป้องกัน
พนักงานน าบัตรไปรูดกับเคร่ืองขโมยข้อมูล 

5. ตรวจสอบใบบันทึกรายการของบัตรเอทีเอ็มทุกครั้ง และควรเก็บไว้เพื่อ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

6. ตรวจสอบรายการใช้จ่ายของบัตรเครดิตอย่างสม่ าเสมอ 
7. แจ้งธนาคารผู้ออกบัตรทันที หากมีรายการผิดปกติ 

 
ท าอยา่งไรเมื่อตกเป็นเหยือ่ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

1. หากพบรายการถอนเงินหรือโอนเงินผิดปกติ ควรแจ้งอายัดบัตรทันที  
พร้อมท้ังตรวจสอบรายการและยอดเงินคงเหลือ 

2. หากถูกขโมยข้อมูลจากเครื่อง skimmer ที่ติดอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของ
ธนาคาร  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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1) ทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แล้วรีบติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) 
ของธนาคารเพื่ออายัดบัตร และขอทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ แต่ละธนาคาร
มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป 

2) รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ต าแหน่งท่ีตั้งเครื่องเอทีเอ็ม และไป 
แจ้งความ ณ สถานีต ารวจในท้องท่ีท่ีเกิดเหตุ 

ท้ังนี้ หากพิสูจน์แล้วว่าลูกค้าด าเนินการตามขั้นตอนปกติและสูญเสียเงิน
จากการท่ีบุคคลภายนอกใช้เครื่อง skimmer ติดกับเครื่องเอทีเอ็มและลักลอบบันทึกข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กหรือกระท าทุจริตอื่น ๆ จนเกิดความสูญเสียต่อลูกค้า ธนาคารจะต้องรับผิดชดใช้
ความสูญเสียให้แก่ลูกค้ารายนั้น (ตามประกาศ ธปท. เลขท่ี สนส. 26/2551 เรื่อง การอนุญาต
ให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551) 

3. แจ้งเบาะแส แก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อติดตามคนร้าย 

 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  7  ภยับัตรอิเล็กทรอนิกส ์

(ให้ผู้เรยีนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้)
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
 

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน  

1. ก 2. ง 3. ง 4. ค 5. ค 

6. ง 7. ก 8. ข 9. ข 10. ก 

11. ง 12. ก 13. ค 14. ก 15. ค 

16. ง 17. ข 18. ง 19. ก 20. ง 

21. ข 22. ค 23. ข 24. ง 25. ก 

26. ค 27. ง 28. ข 29. ก 30. ข 

 
เฉลย แบบทดสอบหลังเรยีน  

1. ก 2. ง 3. ง 4. ค 5. ค 

6. ง 7. ก 8. ข 9. ข 10. ก 

11. ง 12. ก 13. ค 14. ก 15. ค 

16. ง 17. ข 18. ง 19. ก 20. ง 

21. ข 22. ค 23. ข 24. ง 25. ก 

26. ค 27. ง 28. ข 29. ก 30. ข 
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เฉลย/แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเร่ือง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข) เงินมี 2 รูปแบบเท่านั้น คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ 

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการให้เงิน 

ค) วารีให้เงินน้องชายไปดาวน์รถ 

3. ข้อใดคือสิ่งท่ีไม่ควรท า 

ค) ใช้จ่ายก่อน เหลือแล้วค่อยออม 

4. ภาวะเงินฝืด หมายถึงข้อใดต่อไปนี้ 

ก) ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปลดต่ าลงเร่ือย ๆ 

5. สมใจเคยซื้อข้าวราดแกงกับไก่ทอด 1 ชิ้น จานละ 20 บาท แต่ 10 ปีต่อมาเงิน 20 บาท  
ได้เพียงข้าวราดแกงอย่างเดียว เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเกิดจากสาเหตุใด 

ข) ภาวะเงินเฟ้อ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่กล่าวถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย X 
หน้าข้อหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

 1. ยกส่อง มองเห็น “ลายน้ า” พระบรมฉายาสาทสิลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

 2. แถบฟอยล์ท่ีผนึกอยู่บนด้านหน้าธนบัตรจะมองเห็นลวดลายเป็นหลายมิติ 
เมื่อพลิกธนบัตรไปมา 

 3. กระดาษธนบัตรมีความเหนียวแกร่งต่างจากกระดาษท่ัวไป เพราะผลิตจาก 
ใยฝ้าย 

 4. แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี คือ จุดสังเกตธนบัตรแบบสิบหก ชนิดราคา  
500 บาท และ 1000 บาท 

X 5. ตัวเลขแฝง จะมองเห็นเมื่อพลิกเอียงธนบัตรโดยจะเห็นเป็นเลขไทย 

 6. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีผลิตและน าธนบัตรออกใช้หมุนเวียน คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

X 7. ลายน้ าโปร่งแสงในธนบัตรแบบปัจจุบัน (แบบสิบหก) จะเห็นเป็นตัวเลขอารบิก 

 8. สินทรัพย์ท่ีใช้หนุนหลังธนบัตร เพื่อให้มีมูลค่าตามราคาท่ีตราไว้หน้าธนบัตรคือ 
ทุนส ารองเงินตรา 

X 9. ธนบัตรแบบปัจจุบันทุกชนิดราคา (แบบสิบหก)  มีความกว้างไม่เท่ากัน  

 10. วิธีสังเกตธนบัตรแบบง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ คือ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง 
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กิจกรรมที่ 2.2 ใหค้ านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามโจทย์ที่ให้มาดังต่อไปนี ้

1. ซื้อรองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คู่ ราคา 120 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาท
ไทยจ านวนเงินเท่าไร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35 บาท) 

 1 USD = 35 บาท 

 120 USD = [120 x 35] ÷ 1 

  = 4,200 บาท 

ค าตอบ คิดเป็นเงินบาทไทยเท่ากับ 4,200 บาท 

2. ดวงแก้วจะเดินทางไปฮ่องกง ต้องการน าเงินบาทจ านวน 10,000 บาท ไปแลกเป็นเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง ดวงแก้วจะได้เงินดอลลาร์ฮ่องกงเป็นจ านวนเงินเท่าไร (อัตราแลกเปลี่ยน  
1 ดอลลาร์ฮ่องกงเท่ากับ 4.50 บาท) 

 4.50 บาท = 1 HKD 

 10,000 บาท = [10,000 x 1] ÷ 4.5 

  = 2,222.22 HKD 

ค าตอบ คิดเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกงเท่ากับ 2,222.22 HKD 

3. พิพัฒน์กลับจากท่องเท่ียวเมืองจีน มีเงินหยวนติดตัวกลับมาด้วย 3,000 หยวน ต้องการน ามา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย พิพัฒน์จะได้เงินบาทเป็นจ านวนเงินเท่าไร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน 
เท่ากับ 5 บาท) 

 1 หยวน = 5 บาท  

 3,000 หยวน  = [3,000 x 5] ÷ 1 

  = 15,000 บาท  

ค าตอบ คิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 15,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 2.3 ใหท้ าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ และ X หน้าข้อความที่ไม่ถูกตอ้ง 

 

 ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับอนุญาต  X ธนาคารแห่งประเทศไทย 

X สหกรณ์ออมทรัพย์  X ร้านค้าสะดวกซื้อ 

 โรงแรมท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

  บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ท่ีได้รับอนุญาต 
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กิจกรรมที่ 2.4 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

X 1. เงินเสมือนในประเทศไทย มีรัฐบาลควบคุมดูแลเหมือนอย่าง
เงินตราท่ีใชใ้นปัจจุบัน 

 2. เงินเสมือนมีความเสี่ยงท่ีผู้ถือครองอาจสูญเสียหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
จากการถูกโจรกรรมข้อมูล 

 3. เงินเสมือนเป็นหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น coin, point 

 4. เงินเสมือนไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย 

 5. มูลค่าของเงินเสมือนมีความผันผวนไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ 

X 6. สามารถน าเงินเสมือนฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ 

 7. หากโอนเงินเสมือนไปให้ผิดคน อาจยากที่จะตามเงินคืนกลับมาได้ 

X 8. เงินเสมือนเป็นเงินตราต่างประเทศชนิดหนึ่ง 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน 

กิจกรรมที่ 3.1 ให้พิจารณาลักษณะของบัญชีเงินฝากด้านล่างว่าเป็นลักษณะของบัญชี 
เงินฝากประเภทใด จากนั้นให้น าหมายเลขมาใส่ในตารางให้ถูกต้อง (แต่ละบัญชีสามารถมี
หมายเลขซ้ ากันได้) 

บัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ 

บัญชีเงินฝากประจ า
ทั่วไป 

บัญชีเงินฝากประจ า
ปลอดภาษ ี

บัญชีเงินฝากประจ า 
แบบขั้นบันได 

5, 7, 8 2, 4, 9 1, 3, 9, 10 4, 6, 9 

 

 

ลักษณะของบัญชีเงินฝาก 

1. ต้องฝากต่อเนื่องในจ านวนท่ีเท่ากันทุก ๆ 
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน  

2. มีระยะเวลาการฝากหลายแบบ เช่น  
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน  
 

3. เป็นบัญชีเงินฝากประจ าท่ีได้รับยกเว้น
ภาษี แต่เปิดได้เพียงบัญชีเดียว 
 

4. เสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 15% 

5. สามารถฝากหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ 
 

6. ในแต่ละช่วงเวลาการฝาก ดอกเบี้ยจะ 
ค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เดือนสุดท้าย
อัตราดอกเบ้ียจะสูงท่ีสุด 

7. เหมาะกับการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับ
เงินเดือน/ค่าจ้าง 

8. ถ้าดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท  
ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของ
ดอกเบี้ยท่ีได้รับ (รวมรับจากทุกสถาบัน
การเงินใน 1 ปี) 

9. เป็นบัญชีเก็บออมเพื่อเพิ่มรายได้จาก
ดอกเบี้ย และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงิน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

10.  ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 3.2 ให้ค านวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้นอย่างง่ายตามโจทย์ที่ให้มาดังนี้ 

โจทย์ ช านาญเปิดบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารมุ่งมั่น เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 จ านวน 6,000 บาท 
ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 5% ต่อปี ซึ่งธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง หากส าราญฝาก
เงินไว้ 3 ปี โดยไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี และไม่ได้ฝากเงินเพิ่ม ส าราญ
จะมีเงินรวมเมื่อครบ 3 ปีเป็นเงินเท่าไร แสดงวิธีการค านวณ 

ตอบ  
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 3.3 ผลิตภัณฑใ์ดดังต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก โดยท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 1. เงินฝากออมทรัพย์ 

 2. บัตรเงินฝาก 

X 3. เงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

X 4. เงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน  

 5. เงินฝากประจ า 

 6. เงินฝากกระแสรายวัน 

X 7. เงินฝากในสหกรณ์ 

X 8. กองทุนรวม  

 9. เงินฝากใน “บัญชีร่วม” หรือ“บัญชีเพื่อ” 

 10. ใบรับฝากเงิน  

X 11. สลากออมทรัพย์ 

X 12. พันธบัตรรัฐบาล 

X 13. หุ้นกู้ 

X 14. ตั๋วแลกเงิน 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 3.4 ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) การท าประกันภัยเป็นการโอนความเสี่ยงในอนาคตไปให้ผู้รับประกันภัย 

2.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกันวินาศภัย 

ก) ประกันภัยรถยนต์ 

3. ลักษมีต้องการท าประกันภัยเพื่อท่ีว่าหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมรถ หรือรถสูญหาย หรือไฟไหม้ตัวรถยนต์ และคุ้มครองชีวิตร่างกายและ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย ลักษมีควรท าประกันภัยแบบใด 

 ค) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 

4.  ประกันภัยประเภทใดท่ีเหมาะกับผู้มีรายได้น้อย 

 ก) ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย  

5.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของประกันคุ้มครองสินเชื่อ 

 ข) ผู้รับประกันภัยจะช าระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

6.  พันธบัตรรัฐบาล คือ 

ข) ตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานภาครัฐออกจ าหน่ายเพื่อ
ระดมทุนจากประชาชนและสถาบันการเงินในประเทศ 

7.  ข้อใดต่อไปนี้ที่ผู้จะลงทุนในหุ้นควรใช้ในการศึกษาข้อมูล 

ค) ถูกทุกข้อ 

8.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

 ข) LTF ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปี  

9.  กฎหมายให้ลูกจ้างส่งเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราใด 

 ค) ไม่ต่ ากว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 

10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

 ข) ผลตอบแทนของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจได้ก าไร ขาดทุน 
หรือเท่าทุน  



178 
 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมที่ 4.1  

1. ให้ท าเครื่องหมาย หน้าข้อที่เป็นการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และท าเครื่องหมาย 
X หน้าข้อที่เห็นว่าไม่ใช่ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

X 1. สมชายให้เงินสมหญิงเพื่อน าไปให้พ่อท่ีอยู่ต่างจังหวัด 

 2. เสน่ห์จ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ผ่าน internet banking 

 3. ครูสมปองช าระค่าไฟผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารมุ่งมั่น 

X 4. กรกนกจ่ายเงินสดซื้อของท่ีร้านสะดวกซื้อ 

 5. รัตนาน าบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้า 

X 6. พงศน์ าเงินไปช าระหนี้ญาติด้วยตนเอง 

 7. เสาวนีย์ช าระค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 8. อมรน าบัตรเดบิตไปซื้อสินค้าออนไลน์ 

X 9. ทอมน าเงินสดมาจองซื้อบ้าน 

 10. วารีใช้บัตรรถไฟฟ้าจา่ยค่าโดยสารแทนการจ่ายเงินสด 

2. ใหร้ะบุประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประชาชน 

1) โอนเงินหรือช าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา 
2) ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3) ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวเงินหายหรือถูกขโมย 
4) ตรวจสอบได้ มีหลักฐานชัดเจน 
5) มีรูปแบบการช าระเงินให้เลือกได้หลากหลายตามความสะดวก 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 4.2 ให้น าตัวเลือกด้านล่างมาเติมในช่องประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของระบบการช าระเงิน 

ประเภทสื่อ
อิเล็กทรอนิ
กส์/ช่อง
ทางการ
ช าระเงิน 

ลักษณะของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บัตรเอทีเอ็ม 
1. ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน/สอบถามยอดเงินใน
บัญชีผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม 

บัตรเดบิต 
2. ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน 
ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ณ สถานท่ีขายสินค้า/บริการ และซื้อ
ออนไลน์โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝากทันที 

บัตรเครดิต 
3. มีวงเงินในบัตร สามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม ใช้ช าระค่าสินค้า
และบริการแทนเงินสด และผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บเงินจากเจ้าของบัตรตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

internet 
payment 

4. โอนเงิน/ช าระเงินในการซื้อสินค้าและบริการ ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ 

mobile 
payment 

5. ช าระค่าสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต โดยผู้ใช้มี
บัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร 

 

บัตรเครดิต  
internet 
payment 

 บัตรเดบิต  
mobile 

payment 
 บัตรเอทีเอ็ม 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 4.3 ใหน้ าประเภทสถาบันการเงินด้านล่างมาใส่ในตารางด้านบนให้สัมพันธ์กัน 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับบริการ e-Payment 
ประเภทสถาบันการเงิน 

ที่ถูกควบคุมดูแล 
พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 

ธนาคารพาณิชย์ 
ผู้ประกอบธุรกิจบริการการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน (non-
bank) 

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ประกาศกระทรวงการคลังซึ่งออกตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 58 (บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่สถาบัน
การเงิน (non-bank) 

 

ประเภทสถาบันที่ถูกควบคุมดูแล 

ธนาคารพาณิชย์  สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

 บริษัทเงินทุน/ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

   

ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน  

(non-bank) 

 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน (non-bank) 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 5.1 ให้เขียนชื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลในช่องขวามือ โดยใหม้ีความสัมพันธ์กัน 

ผู้ให้บริการทางการเงิน หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก.ล.ต. 

2. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ธปท. 

3. สถานธนานุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 

4. ธนาคารพาณิชย์ ธปท. 

5. สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

6. บริษัทประกันชีวิต คปภ. 

7. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธปท. 

8. ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธปท. 

9. บริษัทหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

10. บริษัทประกันวินาศภัย คปภ. 
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กิจกรรมที่ 5.2 ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดคือบทบาทหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์ 

ค) ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข) ก ากับดูแลสถาบันการเงิน 

3. ธปท. ไม่ได้ก ากับดูแลผู้ให้บริการใดต่อไปนี้ 

ค) บริษัทประกันชีวิต 

4. คปภ. คือหน่วยงานใด 

ค) ถูกทุกข้อ 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ก) ให้บริการกู้ยืมแก่สมาชิกเมื่อเกิดความจ าเป็น 

6. ข้อใดต่อไปนี้คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ก) ธนาคารออมสิน 

7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าท่ีของ ก.ล.ต. 

ค) ถูกทุกข้อ 

8. หากบริษัทว่องไว ด าเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่ ง ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังแล้ว บริษัทว่องไวจัดเป็นผู้ให้บริการทางการเงินประเภทใด 

ข) ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ท าธุรกิจประเภทใด 

ค) บริหารเงินให้แก่ลูกค้าในการจัดการกองทุนรวม  

10. บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินกิจการประเภทใดต่อไปนี้ 

ค) ประกันรถยนต์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. บุคคลในวัยไหนที่ต้องวางแผนการเงิน และต้องวางแผนอย่างไร 
ตอบ ทุกวัย โดยแต่ละวัยอาจวางแผน ดังนี้ 

 
วัยเด็ก 

เหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัยการออมอย่างสม่ าเสมอ ให้รู้จักค่าของเงิน
และใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เช่น ฝึกให้ออมเงินเพื่อซื้อของท่ี 
อยากได้ หรือฝึกจัดสรรเงินโดยให้เงินเมื่อไปเท่ียว แล้วให้วางแผน 
ใช้จ่ายเอง 

 
วัยท างาน 

ควรวางแผนการใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้ท่ีมีอยู่ ระมัดระวังการก่อหนี้ 
และควรเริ่มวางแผนการออมโดยก าหนดเป้าหมายการออมให้ชัดเจน 
เช่น ออมเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน หรือแม้กระท่ังเพื่อใช้จ่าย 
ในวัยชรา 

 
วัยสร้างครอบครัว 

ต้องวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ตั้งงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่าย 
แต่ละประเภทและพยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินงบ เพื่อป้องกันปัญหา 
เงินไม่พอใช้ นอกจากนี้ ควรวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร และ
ลงมือท าตามแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชราอย่างจริงจัง 

 
วัยชรา 

ควรวางแผนใช้จ่ายให้ไม่เกินเงินท่ีมีอยู่ จ ากัดวงเงินในการใช้จ่าย 
แต่ละประเภท และกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล แต่ 
ทางท่ีดีควรออมเงินเพื่อใช้ในยามชราและควรเตรียมความพร้อมเรื่อง
สวัสดิการหรือการประกันสุขภาพตั้งแต่ยังหนุ่มสาวจะได้มีชีวิต 
ในวัยชราอย่างสุขสบาย 
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2. ศึกษากรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 

จากกรณีศึกษา ให้เรียงล าดับขั้นตอนวางแผนการเงินเพื่อซื้อมือถือของนางมาลีลงใน
ช่องว่าง 
ตอบ ขั้นตอนท่ี 1: ก. ดูเงินเก็บท่ีมีตอนนี้ เพื่อประเมินฐานะทางการเงิน 
 ขั้นตอนท่ี 2: ง. ตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อมือถือราคากี่บาทและจะซื้อเมื่อไหร่ 

ขั้นตอนท่ี 3: จ. วางแผนการเงินว่าจะออมเงินวันละหรือเดือนละเท่าไรเพื่อให้ได้
เงินตามจ านวนท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

ขั้นตอนท่ี 4: ข. ปฏิบัติตามแผนการออมอย่างเคร่งครัด ไม่เผลอน าเงินไปซื้อ
อย่างอื่น 

ขั้นตอนท่ี 5: ค. หากท าตามแผนไม่ได้ ก็ให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

กิจกรรมที่  2.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. เราสามารถประเมินฐานะการเงินของตนเองในด้านใดได้บ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) การประเมินฐานะการเงิน (ภาพรวม) สามารถประเมินฐานะการเงิน 
โดยค านวณหาความมั่งคั่งสุทธิ ซึ่งก็คือ มูลค่าท่ีเหลืออยู่หลังจากท่ีน า
ทรัพย์สินท้ังหมดลบด้วยหนี้สินท้ังหมด โดยความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะ 
ท่ีแท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ท่ีเป็นของเราจริง ๆ เท่าไร  

 
2) การประเมินด้านหนี้ สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ 

ต่อเดือน ซึ่งเป็นสัดส่วนการช าระหนี้ต่อรายได้ นอกจากจะท าให้ทราบภาระ
หนี้ท่ีต้องจ่ายต่อเดือนแล้ว ยังสามารถใช้ประเมินความสามารถในการช าระ
หนี้หากต้องการกู้เงินในอนาคตอีกด้วย  

 
3) การประเมินด้านการออม สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนเงินออม 

ต่อรายได้ต่อเดือน  

 

4) การประเมินด้านรายรับ-รายจ่าย สามารถประเมินได้จากการบันทึก 
รายรับ-รายจ่าย แล้วสังเกตดูว่าในแต่ละเดือนมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง 
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กิจกรรมที่ 2.2 ให้ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเอง 

ตอบ ในส่วนของการค านวณจะไม่มีเฉลย เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน ท้ังนี้ 
ความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะท่ีแท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ท่ีเป็นของเราจริง ๆ เท่าไร 

กิจกรรมที่ 2.3 ให้ประเมนิฐานะการเงินของตนเอง 

1. ประเมินด้านหนี้ พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของตนเอง 
ตอบ ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่าเราจ่ายหนี้เป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ 

2. ประเมินด้านการออม พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของ
ตนเอง 
ตอบ ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่าเราน ารายได้ท่ีมีไปเป็นเงินออมเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ 

กิจกรรมที่ 2.4 ให้ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ลักษณะของการมีสุขภาพการเงินที่ดีมีอะไรบ้าง 
ตอบ  

1) มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 33% 
2) มีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างน้อย 25% 
3) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน 

2. ให้ประเมินสุขภาพการเงินของตนเอง โดยเปรียบเทียบตัวเลขการประเมินฐานะ
การเงินของตนเองกับลักษณะของการมีสุขภาพการเงินที่ดี แล้วให้เขียนค าอธิบาย
และค าแนะน า โดยใช้ตารางต่อไปนี้ 
ตอบ 

1) มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 33% หรือมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของหนี้ท่ีคนท่ัวไปพอจะจ่ายไหว แต่หากมี
อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ี
ดี อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อ
รายได้มากกว่า 33% 

มีหนี้มากเกินไป จนอาจท าให้เงินไม่
พอใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือซื้อ
ของที่อยากได้ และยังมีโอกาสที่จะ
เกิดปัญหาทางการเงินได ้

ควรวางแผนการจ่ายหนี้ให้ดี และเมื่อมี
เงินได้ ควรแบ่งเงินไว้เป็นเงินออมเพ่ือใช้
จ่ายยามเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ต้องก่อ
หนี้เพิ่มจนกลายเป็นปัญหาทางการเงิน 
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อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อ
รายได้น้อยกว่า 33% 

มี ภ า ร ะ ห นี้ ไ ม่ ม า ก นั ก  
ท าให้การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันไม่
ติดขัด และสามารถกันเงินส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นเงินออมได้ 

ควรออมเงินไว้ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพ่ิม และอาจ
อ อ ม เ งิ น เ พ่ื อ เ ป้ า ห ม า ย 
อ่ื น  ๆ  เ ช่ น  เ พ่ื อ ใ ช้ จ่ า ย ใ น ย า ม ที่ 
ไม่สามารถหาเงินได้ 

2) มีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างน้อย 25% หรือมีเงินออมต่อเดือนอย่างน้อย 
1 ใน 4 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของเงินออมท่ีคนท่ัวไปควรมีไว้ซื้อของท่ีอยากได้ 
หรือไว้ใช้จ่ายในอนาคต แต่หากมีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้มากกว่าหรือ 
น้อยกว่านี้ อาจมีความหมายดังนี ้

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

อัตราส่วนเงินต่อ
รายได้มากกว่า 25% 

ออมเงินในระดับท่ีดี แต่หาก
ม า ก ไ ป  อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ความรู้สึกกดดันจนท าให้ชีวิต
ไม่มีความสุขได้ 

อาจแบ่ งส่ วนเงินออมไว้ เป็น 
ส่วน ๆ เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ เช่น 
เพื่อลงทุน หรือออมไว้ใช้จ่ายใน
วัยชรา หากมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน
แล้ว ก็อาจแบ่งเงินออมส่วนหนึ่ง
ไว้เติมฝันกับตัวเอง 

อัตราส่วนเงินออมต่อ
รายได้น้อยกว่า 25% 

ออม เงิ นน้ อย เกิน ไป เมื่ อ
ต้องการซื้ออะไรก็อาจต้อง 
ก่อหนี้  

ควรออมเงินให้มากขึ้น อาจเริ่ม
ออมจ านวนท่ีไม่มาก แล้วค่อย ๆ 
เพิ่มทีละนิด เช่น เริ่ม ท่ี  10% 
ของรายได้ แล้วพยายามเพิ่มให้
ได้จนถึง 25% 

3) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน โดย 
เงินออมเผื่อฉุกเฉินเป็นเงินท่ีเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและต้องใช้เงินจ านวนมาก เช่น 
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รายได้ลดกะทันหัน หรือ
ตกงาน ซึ่งควรมีอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่  3  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

กิจกรรมที่  3.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ให้ท าเครื่อง  หน้าความหมายของรายจ่ายที่เป็น “รายจ่ายจ าเป็น” และให้ท า
เครื่อง  หน้าความหมายของรายจ่ายที่เป็น “รายจ่ายไม่จ าเป็น” 
ตอบ 

1)              รายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได้ 

2)              รายจ่ายท่ีจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

3)              ค่ารักษาพยาบาล 

4)              ค่าเหล้า 

5)              รายจ่ายท่ีส าคัญส าหรับชีวิต เช่น อาหาร ค่าท่ีอยู่อาศัย 

6)               รายจ่ายท่ีไม่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต 

7)               ค่าหวย 

2. ขั้นตอนของการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  
ขั้นตอนท่ี 1:  ค. ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจดรายรับ-รายจ่ายว่าจะจดกี่วัน  
ขั้นตอนท่ี 2:  ก. หากระดาษหรือสมุดที่พกง่าย ๆ มาเป็นบันทึกรายรับ-รายจ่าย  
ขั้นตอนท่ี 3:  ง. จดทุกครั้งท่ีใช้เงิน ไม่ว่าจะรับหรือจ่าย  
ขั้นตอนท่ี 4:  ข. สรุปการใช้จ่ายเมื่อถึงสิ้นเดือน  
 

3. ส่วนประกอบที่ส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ การบันทึกรายรับ-รายจ่ายสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ผู้บันทึกสามารถ
ออกแบบตารางบันทึกได้ตามความถนัดหรือ ท่ีตนเองชื่นชอบ แต่การบันทึก 
รายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนนั้น ควรมีส่วนประกอบดังนี้ 

1) ส่วนของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ควรเป็นตารางท่ีมีความยาวเพียงพอต่อ
การบันทึกตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน (อาจใช้กระดาษมากกว่า  
1 หน้า) โดยจะต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 วันท่ี – กรอกวันท่ีท่ีมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้น 



189 
 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 รายการ – กรอกรายการรายรับหรือรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น และหากมี
ค าอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถกรอกลงในช่องนี้ได้ 

 รายรับ – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายรับ 
 เงินออม – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีการออมเงิน  
 รายจ่าย – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายจ่าย ซึ่งผู้บันทึก

ต้องแยกระหว่างรายจ่ายจ าเป็นและรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของรายจ่ายนั้นต่อการด ารงชีวิต 

2) ส่วนของการสรุปรายรับ-รายจ่าย เป็นสรุปการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้
ทราบว่า ผู้บันทึกใช้จ่ายเกินรายรับท่ีได้รับมาหรือไม่ สามารถค านวณได้จาก
น ายอดรวมของรายรับตลอดท้ังเดือน ลบออกด้วยเงินออมและรายจ่าย 
ท้ัง 2 ประเภทท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน  

3) ส่วนของการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เป็นการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยผู้บันทึกสามารถวิเคราะห์บันทึก
รายรับ-รายจ่ายของตนเองได้ 4 ด้านได้แก่ รายรับ เงินออม รายจ่าย 
ไม่จ าเป็น รายจ่ายจ าเป็น 

4. การจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร ให้อธิบาย 
ตอบ 

1) ท าให้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ การบันทึก
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง จะท าให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งใดบ้าง เช่น จ่าย 
ค่าสังสรรค์หรือค่าเหล้าเดือนละ 2,000 บาท (1 ปีก็เป็นเงิน 24,000 บาท) ซื้อ
หวยงวดละ 1,000 บาท  (แต่ในระยะเวลา 2 ปี ถูกรางวัลแค่ 1 ครั้ง ได้เงิน
รางวัลน้อยกว่าค่าหวยท่ีเสียไป) เมื่อทราบว่าเงินหายไปไหน ก็สามารถวางแผน
ให้มีเงินพอใช้ได้ เช่น ลดค่าเหล้าเหลือเดือนละ 1,000 บาท (ก็จะได้เงินเก็บปีละ 
12,000 บาท) หรืองดเหล้าไปเลย เลิกซื้อหวยเดือนละ 1,000 บาทแล้วน าเงิน
มาออมแทน (สิ้นปีก็เหมือนถูกรางวัล 24,000 บาท 4 ปีก็มีเงินเก็บเกือบแสน) 

2) ท าให้สามารถวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเองได้  การ
บันทึกจะท าให้ทราบลักษณะของรายรับและรายจ่ายว่ามีความถี่แค่ไหน จ านวน
เท่าไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดสรรเงินท่ีได้รับ ให้มี
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พร้อมและเพียงพอต่อรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือน และหากพบว่ารายรับ 
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก็สามารถวางแผนลดรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่มได้ 

3) ท าให้เห็นสัญญาณของปัญหาทางการเงินและสามารถวางแผนแก้ไขได้ การ
บันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ า จะท าให้ทราบทันทีหากมีสัญญาณของปัญหา
การเงิน เช่น มีรายจ่ายเกินรายรับติดต่อกันหลายเดือนจนต้อ งก่อหนี้  
(เงินไม่พอใช้อยู่แล้ว พอก่อหนี้เพิ่มก็ไม่มีเงินจ่ายหนี้) ต้องจ่ายหนี้มากกว่า  
1 ใน 3 ของรายรับ (อาจท าให้ไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอื่น ๆ จนต้องก่อหนี้เพิ่ม 
หนี้ก็มีมากอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนเงินไม่พอจ่าย) ไม่มีเงินออมเลย (เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินก้อน ก็ต้องก่อหนี้) และเมื่อทราบสัญญาณของปัญหา ก็
จะสามารถวางแผนแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต 

5. จากกรณีศึกษาและตามหลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย นายประชาควร
ท าอย่างไรกับค่าใช้จ่ายของเขาต่อไปนี้ 
ตอบ  

1) ค่ารักษาพยาบาลของพ่อ  ให้จ่ายก่อน      
2) ค่าเรยีนภาษาอังกฤษ  ให้ออมเงินก่อนแล้วค่อยจ่าย     
3) ค่าแต่งรถ  ให้พยายามตัดใจ แต่หากตัดใจไม่ได้ ก็ให้ออมเงินเพื่อแต่งรถ  

 

กิจกรรมที่ 3.2 ให้จัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกรายรับ-จ่ายเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน แล้ววิเคราะห์ดังนี้ 

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย 
ตอบ หากผลลัพธ์ท่ีได้เป็นบวก แสดงว่ามีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับท่ีมีอยู่ จึงมีเงินเหลือ
ตามจ านวนท่ีค านวณได้ และเมื่อเงินเหลือ ก็ควรวางแผนจัดสรรว่าจะน าเงินนั้นไปท า
อะไร เช่น น าไปเป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน เงินออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ หรือเงินออมเพื่อ
เกษียณ 
หากผลลัพธ์ติดลบ แสดงว่ามีการใช้เงินเกินรายรับท่ีมีอยู่ตามจ านวนท่ีติดลบ จึงต้องหา
สาเหตุของการใช้เงินเกิน เช่น อาจมีค่าใช้จ่ายเยอะเกินไป ดังนั้น จะต้องวางแผนลด
รายจ่าย โดยเร่ิมพิจารณาจาก “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ว่ามีรายการใดท่ีสามารถลดได้ หรือ
พิจารณาจาก “รายจ่ายจ าเป็น” ว่ามีรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นแอบแฝงอยู่หรือไม่ 
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2. วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
ตอบ  

1) รายรับ ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของรายรับ เช่น รายวัน  
รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนใช้เงินว่า เงินท่ีได้รับ
นั้นจะต้องใช้อีกกี่วัน จึงจะได้รับเงินรอบใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในวันท่ี
ยังไม่ได้รับเงิน จะน าเงินส่วนไหนออกมาใช้จ่าย และหากจ าเป็นต้องหา
รายได้เพิ่ม จะหารายได้เพิ่มจากแหล่งใด 

2) เงินออม  ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของการออม เช่น  
ออมทุกวัน วันละ 20 บาท หรือออมสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 500 บาท หรือ
เดือนละครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท ซึ่งจะท าให้ทราบความสามารถในการออม
ว่า สามารถออมได้เท่าไร และสามารถออมได้ทุกวัน สัปดาห์ละครั้ง หรือ
เดือนละครั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออม 

3) รายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเปรียบเทียบกับรายจ่ายจ าเป็นว่ารายจ่ายไหนสูงกว่า
กัน หากมี “รายจ่ายไม่จ าเป็น” สูงกว่า “รายจ่ายจ าเป็น” นั่นแสดงว่า ควร
ลดรายจ่ายไม่จ าเป็นลง ดังนั้น ควรวางแผนลดรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเริ่มดูว่า
มีรายจ่ายไหนในกลุ่มรายจ่ายนี้สามารถลดได้บ้าง เช่น ค่าหวย ค่าเหล้า  
ค่าบุหรี่  ค่ากาแฟ และลองค านวณดูว่าหากลดรายจ่ายเหล่านี้แล้ว  
ใน 1 เดือนจะมีเงินเหลือเท่าไร 

4) รายจ่ายจ าเป็น ให้ทบทวนรายจ่ายจ าเป็นอีกครั้งว่า ทุกรายการเป็นรายจ่าย
จ าเป็นท้ังหมดจริงหรือไม่ หากบางรายการสามารถลดหรือซื้อของท่ีถูกกว่า
มาทดแทนได้ ก็ควรลองลดหรือซื้อของท่ีถูกกว่ามาใช้แทน 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.1 ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ท าให้จัดท าแผนการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น มีเป้าหมายท่ีจะปลดหนี้จ านวน 
12,000 บาทภายใน 1 ปี ก็จะสามารถจัดท าแผนการเงินเพื่อการปลดหนี้ได้
ว่า ต้องเก็บเงินเพื่อจ่ายหนี้เดือนละ 1,000 บาทนาน 12 เดือน เพื่อให้ครบ 
12,000 บาท 

2) ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและบรรลุสิ่งท่ีต้องการง่ายขึ้น เป้าหมายและแผนการเงิน
ท่ีชัดเจนเปรียบเสมือนแผนท่ีน าทางชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่เสียเวลา
ไปกับสิ่งล่อใจอื่น ๆ เช่น มีเป้าหมายปลดหนี้จ านวน 12,000 บาทภายใน  
1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้อาจมีสิ่งล่อใจให้ซื้อหรือก่อหนี้ เพิ่ม เช่น ทีวีใหม่ 
โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ แต่เมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะปลดหนี้แล้ว ก็จะเกิด 
การยับยั้งชั่งใจขึ้น แทนท่ีจะซื้อของเหล่านั้นทันที ก็อาจเลื่อนไปซื้อหลังจาก
ปลดหนี้แล้วหรือไม่ซื้อเลย 

3) ท าให้ทราบถึ งอุปสรรคท่ีอาจท าให้ ไม่บรรลุ เป้ าหมายท่ีตั้ ง ไว้  เช่น  
เช่น มีเป้าหมายเก็บเงินเพื่อไปเท่ียวจ านวน 24,000 บาทภายใน 1 ปี จึง
จัดท าแผนออมเงินเดือนละ 2,000 บาท แต่นึกขึ้นได้อีกว่าในอีก 4 เดือน
ข้างหน้าจะต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนใหม่ จึงอาจต้องปรับเป้าหมายการ
ท่องเท่ียวหรือตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อซื้อชุดนักเรียนเพิ่มเติมด้วย 

4) ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านอื่น ๆ เช่น อยากมีรถไว้ขับรับจ้างเป็นอาชีพ  
ก็สามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินว่าจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถ หรืออยากไปเท่ียว
พักผ่อน ก็อาจตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อพักผ่อนได้ 
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2. ให้ยกตัวอย่างเป้าหมายการเงินที่ควรมีในชีวิตอย่างน้อย 2 เป้าหมายในแต่ละด้าน
ต่อไปนี้ 
ตอบ 

เป้าหมายด้านรายรับ เป้าหมายด้านการออม 

 เพิ่มรายได้จากการท าอาชีพเสริม 
เช่น ท าขนมขาย รับจ้างเย็บผ้า  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 ฯลฯ 

 ออมเผื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ออมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
 ออมเพื่อแต่งงาน 
 ออมเพื่อซื้อรถ/บ้าน 
 ออมเพื่อลงทุน 
 ออมเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
 ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
 ฯลฯ 

เป้าหมายด้านรายจ่าย เป้าหมายด้านหนี้สิน 

 ลดรายจ่ายค่าของใช้ไม่จ าเป็น เช่น 
ลดค่าหวย ลดค่าเหล้า ลดค่าบุหรี่ 

 งดรายจ่ายไม่จ าเป็น เช่น งดค่าน้ า
สมุนไพรดับกระหาย งดค่าหวย  

 ลดรายจ่ายจ าเป็นโดยใช้สินค้าท่ี
ราคาถูกกว่าแทน เช่น ใช้สบู่
ธรรมดาแทนสบู่น าเข้าจาก
ต่างประเทศราคาแพง 

 ฯลฯ 

 เพื่อปลดหนี้รถ/บ้าน/อื่น ๆ 
 เพื่อลดหนี้ (จ่ายหนี้ให้มากขึ้น 

เพื่อให้หนี้หมดเร็วขึ้น) 
 งดใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตร

เครดิต 
 ก่อหนี้เฉพาะรายจ่ายจ าเป็น 
 ฯลฯ 

3. ให้ตั้งเป้าหมายการเงินของตนเองทั้ง 3 ประเภทลงในตารางด้านล่าง 
ตอบ เป้าหมายการเงินสามารถตั้งได้ดังนี้ 

1) เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ในเวลา 1 ปี เช่น  
ออมเงินเผื่อฉุกเฉินให้ได้จ านวน 30,000 บาท ออมเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ 

2) เป้าหมายระยะกลาง เปน็เป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ในระยะเวลา 1 – 3 ปี 
เช่น ซื้อมอเตอร์ไซค์ หรือออมเงินเพื่อดาวน์รถยนต์ 



194 
 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3) เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายท่ีต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 3 ปีเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย เช่น ออมเงินเพื่อดาวน์บ้าน ออมเงินไว้ใช้ในยามสูงวัย 

 

กิจกรรมที่ 4.2 ให้วางแผนการเงินของตนเองลงในช่องว่าง 

ตอบ วางแผนการเงินสามารถท าได้ดังนี้ 

1) ระบุเป้าหมายการเงิน เพื่อบอกจุดมุ่งหมายของแผนท้ังหมด โดยจะต้องเป็นไป
ตามหลักเป้าหมายการเงินท่ีดี (SMART)  

2) ระบุจ านวนเงินท่ีต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องระบุเป็นจ านวน
เงินหรือตัวเลขให้ชัดเจนว่าต้องใช้เงินเท่าไร 

3) ระบุระยะเวลาท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงิน โดยระบุเป็นจ านวนวัน 
เดือน หรือปี  

4) ค านวณจ านวนเงินท่ีต้องออมต่อเดือน โดยค านวณว่าต้องออมเงินเท่าไร
เดือนละเท่าไรเพื่อให้ได้จ านวนตามท่ีต้องการ สามารถค านวณได้จากน าจ านวน
เงินท่ีต้องการหารด้วยระยะเวลา (เดือน) ก็จะท าให้ทราบว่าควรเก็บเงินเดือนละ
เท่าไรเพื่อให้ได้เงินตามจ านวนท่ีต้องการ  

5) จัดท าแผนการออม โดยก าหนดแหล่งเงินท่ีจะใช้เป็นเงินออมในแต่ละเดือน 
ซึ่งสามารถท าได้ทั้งการเพิ่มรายรับและลดรายจ่าย โดยพิจารณารายจ่ายจากการ
บันทึกรายรับ-รายจ่ายว่ามีรายจ่ายไม่จ าเป็นใดท่ีสามารถลดหรือเลิกแล้วน ามา
เป็นเงินออมได้หรือไม่ เช่น ลดค่ากาแฟจากท่ีดื่มทุกวันเป็นดื่มวันเว้นวัน หาก
กาแฟราคา 30 บาทต่อแก้ว ลดค่ากาแฟจ านวน 15 วัน จะได้เงิน 450 บาท  
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การออม 

กิจกรรมที่ 5.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้บอกความหมายของการออม 
ตอบ การออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันไปเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต ซึ่ง

สามารถท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บสะสมด้วยตนเอง เช่น หยอดกระปุก
ออมสิน เก็บสะสมไว้ท่ีบ้าน ไปจนถึงการน าไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมักอยู่
ในรูปแบบท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ า และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก
ประจ า การซื้อสลากออมทรัพย์ 

2. ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ต้องก่อหนี้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 

2) ช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะมีปัญหาการเงิน เมื่อมีเหตุท าให้เงินท่ีมีไม่พอต่อ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ก็สามารถน าเงินออมออกมาใช้ก่อนได้ ช่วยลดปัญหาเงิน
ไม่พอใช้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการเงินได้  

3) ช่วยท าให้ความฝันเป็นความจริง เงินออมท่ีมีอาจน าไปเป็นเงินทุนเพื่อท า
กิจการของตนเอง เรียนเพิ่มทักษะ คอมพิวเตอร์ ภาษา หรือปริญญาโท 
เป็นเงินดาวน์บ้าน ดาวน์รถ หรือเพื่อสร้างครอบครัว เช่น เพื่อจัดงาน
แต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อท่องเท่ียวกับครอบครัว  

4) ช่วยสร้างโอกาสให้มีรายได้มากขึ้น เช่น น าเงินออมไปซื้อหุ้น พันธบัตร 
กองทุนรวม หรือน าไปลงทุนซื้อห้องแถวให้เช่า ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้เงินท่ีมี
อยู่งอกเงยมากขึ้น 

3. ให้ตั้งเป้าหมายการออมที่ดีของตนเองลงในตาราง 
ตอบ อาจตั้งเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1) เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 
2) เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา 
3) เงินออมเพื่อค่าใช้จ่ายจ าเป็นท่ีเป็นก้อนใหญ่ 
4) เงินออมเพื่อการลงทุน 
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5) เงินออมเพื่อของท่ีอยากได้ 
6) เงินออมเพื่อปลดหนี้ 

4. หลักการออมให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ออมก่อนใช้ เมื่อได้รับเงินมา ควรแบ่งเงินไปออมไว้ทันที เพราะหากใช้ก่อน
ออม สุดท้ายอาจไม่เหลือเงินออมตามท่ีตั้งใจไว้ 

2) แบ่งเงินเป็นส่วน ๆ ตามเป้าหมายท่ีต้องการใช้ เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน  
เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา เงินออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ และใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์นั้น ๆ ไม่ปะปนกัน 

3) มีวินัยในการออม โดยใช้เทคนิคการออมท่ีสนุกสนาน ท าได้ง่าย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการออมให้ได้ตามท่ีตั้งใจไว้ เช่น  
 หยอดกระปุกก่อนออกจากบ้านวันละ 10 บาท 
 ผูกการออมกับพฤติกรรมท่ีชอบท า เช่น เล่นเกมชั่วโมงละ 10 บาท 
 ได้แบงก์ 50 มาเมื่อไหร่ ก็เก็บไว้ไปหยอดกระปุก ไม่น ามาใช้ 
 ไม่ชอบพกเหรียญเพราะมันหนัก พอได้เหรียญทอนมาก็หยอดกระปุกให้

หมด 
 ซื้อของไม่จ าเป็นไปเท่าไร ก็ให้น าเงินมาออมเท่านั้น เช่น ถ้าซื้อของ 

ไม่จ าเป็น 1,000 บาท ก็ต้องออมเงินให้ได้ 1,000 บาท 
 ออมให้พอ ท่ีเหลือใช้ให้เรียบ คือ การตั้งเป้าหมายว่าจะออมเดือนละ

เท่าไร แล้วน าไปออมหรือลงทุนเท่าท่ีวางแผนไว้ เงินท่ีเหลือก็ใช้ได้ตาม
สบาย 

 ตั้งค าส่ังหักเงินเดือนอัตโนมัติไปฝากเข้าบัญชีเงินออมหรือซื้อหุ้นสหกรณ ์

กิจกรรมที่ 5.2 ให้ตอบค าถามเกี่ยวกับกองทุนแห่งชาติ (กอช.) 

1. กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. คืออะไร 
ตอบ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่  

15 – 60 ปี ซึ่งไม่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชนหรือกองทุน 
ตามกฎหมายอื่นท่ีได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง  
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2. หลักการออมเงินของ กอช. มีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ หลักการออมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินท่ีสมาชิกออม และเงินท่ีรัฐจ่ายสมทบ ซึ่ง

สมาชิกทุกคนไม่จ าเป็นต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน ในกรณีท่ีส่งเงินสะสม
ต้องไม่ต่ ากว่าครั้งละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐจะจ่าย
สมทบให้ตามช่วงอายุ ดังนี้ 

ช่วงอาย ุ 15 – 30 ปี 30 – 50 ปี 50 – 60 ปี 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายสมทบ 

50% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 600 บาทต่อปี) 

80% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 960 บาทต่อปี) 

100% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี) 

ท้ังนี้หากเดือนใดสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายสมทบให้เช่นกัน  

3. เงื่อนไขการได้รับเงินคืนของสมาชิก กอช. มีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ 

1) กรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รวมท้ังสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เมื่อ
ครบระยะเวลา 10 ปี หรือลาออกเมื่ออายุครบ 60 ปี) หากค านวณเงิน
บ านาญได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับเงินบ านาญตลอดชีวิต หากได้น้อยกว่า
เกณฑ์จะได้รับเป็นเงินด ารงชีพเดือนละ 600 บาทจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด 

2) กรณีทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินท่ีสมาชิก
สะสมเองพร้อมดอกผลท้ังจ านวนหรือบางส่วน โดยขอรับได้เพียงครั้งเดียว 
และเงินส่วนท่ีรัฐจ่ายสมทบพร้อมดอกผลจะจ่ายเป็นเงินบ านาญหลังอายุ
ครบ 60 ปี หากยังมีเงินสะสมเหลืออยู่ในกองทุน ก็จะน ามาค านวณการจ่าย
บ านาญด้วย 

3) กรณีลาออกจากกองทุน จะได้รับเงินท่ีสมาชิกส่งสะสมเองพร้อมดอกผล 
ท้ังจ านวน แต่เงินส่วนท่ีรัฐสมทบจะตกเป็นของกองทุน  

4) กรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแจ้งชื่อไว้จะได้รับเงินในบัญชี
ท้ังหมด 

 

 

 

 



198 
 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 5.3 ให้ตอบค าถามเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพคืออะไร 
ตอบ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (provident fund) คือกองทุนท่ีลูกจ้างและนายจ้างจัดตั้งขึ้น

ด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว
ส าหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงาน  

2. เงินที่น าเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีกี่ส่วน อะไรบ้าง 
ตอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1) เงินท่ีลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า "เงินสะสม" ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้สะสมไม่ต่ ากว่า 2% แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 

2) เงินท่ีนายจ้างจ่ายเพิ่มให ้เรียกว่า "เงินสมทบ" ซึ่งกฎหมายก าหนดให้
สมทบไม่ต่ ากว่าเงินสะสมของลูกจ้าง 

3. ประโยชน์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ 

 ส าหรับลูกจ้าง  ส าหรับนายจ้าง 

ก่อนเกษียณ 

 เงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนสามารถ
น าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ไม่เกิน   
500,000 บาท และต้องไม่เกิน 15%  
ของค่าจ้าง 

หลังเกษียณ 

 ได้รับเงินกองทุน (ประกอบด้วยเงิน
สะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์
จ ากก ารล ง ทุน )   ไ ว้ ใ ช้ จ่ า ยยาม
เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออก
จากงาน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี 

 สร้างแรงจู งใจในการท างาน
ให้แก่ลูกจ้าง 

 เงินสมทบท่ีนายจ้างจ่ ายเข้ า
กอง ทุนแต่ ไ ม่ เกิ น  15% ของ
ค่าจ้าง สามารถน ามาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้น าหมายเลขข้อด้านล่างมาใส่ในช่อง “ลักษณะ” โดยให้มีความสัมพันธ์
กับผลิตภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ  

 

1. ผ่อนช าระได้นานถึง 25 - 30 ป ี
2. ควรมีเงินดาวน์อย่างน้อย 20%  
3. คิดดอกเบ้ียแบบเงินต้นคงที่ (flat rate) 
4. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 28% ต่อปี 
5. ผู้ใช้บริการต้องมีเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท 
6. ได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 45 - 55 วัน 
7. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 20% ต่อปี 
8. ให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
9. ใช้บัตรซื้อสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และไม่เสียดอกเบี้ยถ้าจ่ายตรงเวลาและ 

เต็มจ านวน 
10.  กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อช าระเงินครบตามจ านวน 
11. มักใชอ้ัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate)  
12. ขอกู้เพื่อน าเงินสดไปใช้ โดยทยอยผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือน 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่ 2.2 พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ และน าไปตอบค าถามให้ถูกต้อง 

ร้านขายรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง ติดป้ายขายรถยี่ห้อเดียวกันในราคาเท่ากัน คือ 50,000 บาท 
แต่ระยะการผ่อนช าระต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ร้าน ก  ร้าน ข 

รถจักรยานยนต์ราคา      50,000 บาท  รถจักรยานยนต์ราคา      50,000 บาท 

ดาวน ์ 10,000 บาท  ดาวน ์ 10,000 บาท 

ยอดเงินกู้ 40,000 บาท  ยอดเงินกู้ 40,000 บาท 

อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี  อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี 

ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 เดือน  
(5 ปี) 

 ระยะเวลาผ่อนช าระ 48 เดือน  
(4 ปี) 

 

1. ให้ค านวณหาดอกเบี้ยที่ต้องช าระทั้งหมด และจ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือนของทั้ง  
2 ร้าน พร้อมแสดงวิธีการค านวณ 

ร้าน ก 

 

ร้าน ข 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. จากการค านวณข้างต้น คิดว่าจะเลือกเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านใด เพราะเหตุใด 

เลือกซื้อรถจักรยานยนต์จากร้าน ข   เพราะระยะเวลาท่ีผ่อนช าระน้อย ท าให้เสียดอกเบี้ย 
น้อยกว่า ซึ่งหากสามารถผ่อนช าระเดือนละ 966.67 บาทได้ จะประหยัดดอกเบี้ยท่ีจะต้อง
จ่าย 1,600 บาท (8,000 - 6,400)   

กิจกรรมที่ 2.3 พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ และน าไปตอบค าถามให้ถูกต้อง 
รถกระบะยี่ห้อ A      850,000 บาท  รถกระบะยี่ห้อ B      700,000 บาท 
ดาวน ์ 170,000 บาท  ดาวน ์ 140,000 บาท 
ยอดเงินกู้ 680,000 บาท  ยอดเงินกู้ 560,000 บาท 
อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี  อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 เดือน  

(5 ปี) 
 ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 เดือน  

(5 ปี) 

1. ให้ค านวณหาดอกเบี้ยที่ต้องช าระทั้งหมด และจ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือนของ 
รถกระบะทั้ง 2 ยี่ห้อ 

รถกระบะยี่ห้อ A 

 

รถกระบะยี่ห้อ B 

 

  

2. หากผู้เรียนมีรายได้ 40 ,000 บาทต่อเดือน และมีภาระผ่อนช าระหนี้อื่นอยู่แล้วอีก 
เดือนละ 1,500 บาท ผู้เรียนควรเลือกเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อใด จึงจะไม่เดือดร้อน (ภาระการ
ผ่อนหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน) พร้อมให้เหตุผล  

เลือกซื้อรถกระบะยี่ห้อ B  เพราะมีรายได้ 40,000 บาท ภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนไม่ควรเกิน 
13,333.33 บาท ซึ่งปัจจุบันมีผ่อนช าระหนี้อยู่แล้วเดือนละ 1,500 บาท หากรวมกับค่าผ่อนรถ
ยี่ห้อ B รวมภาระหนี้ท้ังสิ้น 12,700 บาท (1,500 + 11,200) จึงไม่เกินความสามารถในการผ่อน
ช าระ  (ถ้าผ่อนรถยี่ห้อ A จะมีภาระหนี้ท้ังสิ้น 15,100 บาท (1,500 + 13,600) ซึ่ง 
เกินความสามารถในการผ่อนช าระ) 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 เครดิตบูโร 

ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X หน้าข้อ หากเห็นว่า 
ไม่ถูกต้อง 
 1. เครดิตบูโรท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลการช าระหนี้ของลูกหนี้ทุกราย 
 X 2. เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ 
 3. ประวัติเครดิตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่ อ 

รายละเอียดของบัญชีสินเชื่อท่ีใช้บริการ 
 4. หากค้างช าระหนี้ ประวัติการค้างช าระหนี้จะถูกบันทึกอยู่ในประวัติเครดิต 
 X   5. สถาบันการเงินและบริษัทท่ีเป็นสมาชิกสามารถเรียกดูประวัติเครดิตของ 

ผู้ขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ 
 6. ถ้าสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อเนื่องจากผลจากการตรวจสอบข้อมูล

เครดิต ผู้ถูกปฏิเสธสินเชื่อสามารถขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดย 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ หากยื่นค าขอภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีในหนังสือแจ้งปฏิเสธดังกล่าว 

 7. เครดิตบูโรจะจัดเก็บข้อมูลเครดิตไว้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันท่ีเครดิตบูโรได้รับ
ข้อมูลจากสมาชิก 

 8. หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง สามารถติดต่อได้ ท่ี 
ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 

 X 9. หากมีประวัติค้างช าระหนี้ เครดิตบูโรจะขึ้นบัญชีด าไว้ ท าให้หมดสิทธิ
ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 10. หากช าระหนี้ท่ีค้างหมดแล้ว ประวัติเครดิตก็จะรายงานว่า “ไม่ค้างช าระ
หรือค้างช าระไม่เกิน 30 วัน” แต่รายการท่ีเคยค้างช าระก่อนหน้านี้จะ 
ไม่ถูกลบออกไป จนกว่าจะครบ 3 ปี 

 



203 
 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธกีารป้องกันปัญหาหนี ้

อ่านพฤติกรรมตามโจทย์ที่ให้ต่อไปนี้ และวิเคราะห์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผล 

พฤติกรรม ด ี
ควร

ปรับปรุง 
เหตุผล 

1. สมหญิงมีรายได้ 18,000 บาท 
ปัจจุบันผ่อนหนี้เดือนละ 8,000 
บาท 

  ภาระผ่อนหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของ
รายได้ต่อเดือน ในกรณีนี้คือ 6,000 
บาท (18,000 ÷ 3) ดังนั้น สมหญิงควร
พยายามลดรายจ่าย หรือหารายได้เพิ่ม 
เพื่อน าเงินมาลดภาระหนี้ (เช่น โปะหนี้) 
เพื่อให้ภาระหนี้ต่อเดือนลดลง 

2. สมยศช าระหนี้ปิดบัญชี 
ค่าเช่าซื้อรถก่อนครบก าหนด 

  เพราะการปิดบัญชีค่าเช่าซื้อก่อนครบ
ก าหนด จะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 
50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อท่ียังไม่ถึง
ก าหนดช าระ 

3. สมหวังขอกู้เงินเพื่อเปิดร้านขาย
อาหาร แต่พอได้เงินมา ก็เอาเงินไป
ซื้อรถยนต์มาไว้ขับ 

  ควรน าเงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
(ถ้ า รถยนต์ ไ ม่ มี ประ โยชน์ ต่ อการ
ประกอบอาชีพก็ไม่ควรซื้อมาตั้งแต่แรก 
หรือควรน าไปขาย เพื่อน าเงินมาใช้ใน
ก ารท า ร้ านอาหารอย่ า ง เ ต็ ม เม็ ด 
เต็มหน่วย และสร้างรายได้ในอนาคต) 

4. นารีรีบติดต่อบริษัทบัตรเครดิต
เมื่อพบว่ามีรายการที่ตนเองไม่ได้
จ่าย 

 

 

 

  หา ก พบ ว่ า ร า ยก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ ห นี้ 
ไม่ถูกต้องควรรีบติดต่อเจ้าหนี้ เพื่ อ
ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว 
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พฤติกรรม ด ี
ควร

ปรับปรุง 
เหตุผล 

5. คมกฤชได้รับโบนัสและน าเงิน
ไปช าระหนี้ท้ังหมดทันที 

  เพื่อจะได้ไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ย  
แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีค่าปรับใน
การช าระหนี้ก่อนก าหนดด้วยหรือไม่ 
ถ้ามีให้ลองค านวณก่อนว่าคุ้มหรือไม่ 
ท่ีจะจ่ายค่าปรับเมื่อเปรียบเทียบกับ
ดอกเบี้ยท่ีจะประหยัดได้ 

6. สุพัฒนไ์ปหาแหล่งเงินกู้นอก
ระบบเพื่อน าเงินไปช าระหนี้ใน
ระบบ 

  เพราะหนี้นอกระบบอัตราดอกเบี้ย 
สูงมาก สิ่งท่ีสุพัฒน์ท ายิ่งเป็นการเพิ่ม
ภาระหนี้ให้มากขึ้นอีก 

7. ดนัยผ่อนรถจักยานยนต์ 
บางครั้งก็จ่ายตรงเวลา บางครั้ง 
ก็ช าระล่าช้าบ้าง แต่ก็จ่ายทุกงวด 

  การช าระล่าช้าท าให้เสียค่าปรับ หรือ 
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 

8. สมใจลืมบอกเจ้าหนี้ว่าตนเอง
ย้ายบ้าน 

  ควรแจ้งเจ้าหนี้ทราบหากเปลี่ยนแปลง
ท่ีอยู่ เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อโดยเฉพาะ
เรื่องท่ีส าคัญ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 วิธกีารแก้ไขปัญหาหนี้ 

ให้ศึกษาปัญหาหนี้ของนายณรงค์ แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

 

ณรงค์เป็นเกษตรกรปลูกล าไย มีรายได้จากการขาย
ล าไยเฉลี่ยปีละ 600,000 บาท  ต่อมาณรงค์อยากจะ
ปลูกบ้านใหม่บนท่ีดินของตนเอง จึงกู้ยืมเงินจากธนาคาร 
A เพื่อสร้างบ้านจ านวน 1,500,000 บาทโดยใช ้

ท่ีดินและบ้านเป็นหลักประกัน โดยณรงค์จะต้องผ่อนช าระเดือนละ 20,000 บาท ระยะเวลา 20 
ปี ซึ่งณรงค์คิดว่าตนเองมีรายได้เฉลี่ยก็ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน การผ่อนเพียงเดือนละ 
20,000 บาท ไม่น่ามีปัญหา 

แต่เมื่อผ่อนไปได้ 3 ปี ณรงค์เริ่มประสบปัญหาการเงินเนื่องจากราคาขาย
ล าไยตกต่ า จึงกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว เพราะนายณรงค์มีภาระท่ีต้องเลี้ยงดู
ภรรยาและมีบุตรอีก 2 คนท่ีก าลังเรียนหนังสือ และยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนล าไยท่ี
ต้องจ่ายทุกเดือน นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมีภาระผ่อนหนี้บ้าน ยังต้องผ่อนค่างวดรถ
กระบะท่ีตนเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงปีด้วยอีกเดือนละ 14,000 บาท 

 

เมื่อเงินเริ่มไม่พอใช้ ณรงค์จึงไปกู้เงินจากธนาคาร B เพื่อน ามาใช้จ่ายอีก  
ซึ่งต้องผ่อนเดือนละ 6 ,000 บาท ท าให้ภาระผ่อนหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 40 ,000 บาท  
เมื่อรายได้ไม่เพิ่ม ท าให้ณรงค์ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จึงเริ่มขาดการช าระหนี้ ในท่ีสุดเจ้าหนี้  
จึงมีจดหมายแจ้งให้ช าระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ท่ีค้างช าระภายใน 30 วัน หากไม่ช าระจะ  
บอกเลิกสัญญาและจะยึดรถคืน ส่วนธนาคาร A ก็ติดตามทวงถามหนี้เป็นระยะ แต่ณรงค์ 
ไม่รับโทรศัพท์ และไม่ติดต่อกลับใด ๆ จนธนาคาร A มีหนังสือให้ณรงค์รีบติดต่อธนาคาร 
เพื่อช าระหนี้ท่ีค้างอยู่ท้ังหมดโดยเร็ว มิฉะนั้นจะด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายและจะยึด
ทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันน ามาใช้หนี้ต่อไป 
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ในสถานการณ์นี้ ณรงค์ควรแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยวิธีการใดจึงเหมาะสมที่สุด พร้อมอธิบาย
เหตุผล 

 แก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง  เจรจากับเจ้าหนี ้

เนื่องจากณรงค์มีภาระผ่อนหนี้เกินกว่าท่ีควรจะมี และมีระยะเวลาจ ากัดในการช าระหนี้คืน 
แก่เจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้แต่ละรายได้แจ้งให้ช าระหนี้ท่ีค้างช าระภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น  
การเจรจากับเจ้าหนี้จึงเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันท่ีดีท่ีสุด ซึ่งณรงค์อาจขอปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยขอลดจ านวนเงินในการผ่อนช าระต่อเดือนลง หรือลดดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
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กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 6  หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้

อ่านสถานการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ และตอบค าถามให้ถูกต้อง 

1. สมหวังไปกู้ยืมเงินจากธนาคาร A  ต่อมาสมหวังมีปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้ แต่สมหวัง 
ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาหนี้ของตนเองอย่างไร 

กรณีดังกล่าวนี้ ท่านคิดว่าสมหวังควรขอค าปรึกษาไปยังหน่วยงานใด   

ตอบ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

2. สายใจหลวมตัวไปกู้ยืมเงินจากนายบีซึ่งเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยสูงถึง 365% ต่อปี 
ท าให้เงินท่ีจ่ายไปหมดไปกับการจ่ายดอกเบ้ีย  

ท่านคิดว่าสายใจควรขอค าปรึกษาหรือร้องเรียนหน่วยงานใด  (สามารถตอบได้มากกว่า  
1 หน่วยงาน) 

ตอบ  1) ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359  

 2) กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โทร. 1135 

3. วัลลภเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทมั่งมี ต่อมามีปัญหาค้างช าระ 3 งวดติดต่อกัน บริษัทมั่งมีจึง
ได้มีหนังสือติดต่อให้ไปช าระหนี้ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะยกเลิกสัญญา วัลลภก็ยังไม่ยอมจ่าย
อยู่ดี ในท่ีสุด บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมายึดรถ โดยเข้ามากระชากกุญแจรถและท าร้ายร่างกาย
วัลลภ จากสถานการณ์นี้วัลลภควรร้องเรียนไปที่ใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 

ตอบ หากมีการกระท าดังกล่าวให้แจ้งความด าเนินคดี และร้องเรียนตาม พ.ร.บ. การทวงถาม
หนี้ พ.ศ. 2558 โดยสามารถร้องเรียนได้ท่ีกรมการปกครอง สถานีต ารวจท้องท่ี ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กองบัญชาการต ารวจนครบาล ท่ีท าการปกครองจังหวัด และท่ีว่าการอ าเภอ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 1.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ 
1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) ผู้ใช้บริการทางการเงินมี

สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบริการท่ีสนใจ โดยเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน
ต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ เช่น ลักษณะส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเสี่ ยง ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อไม่ท าตามเงื่อนไข และการใช้สื่อทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการขายต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิด 

เมื่อได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินก็ควร
พิจารณา ตรวจสอบ และสอบถามรายละเอียดให้แน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2) สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ (right to choose) 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ควบคู่กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ใช้บริการทางการเงินต้องการ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงินควรเลือก
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีต้องการจริง ๆ เท่านั้น โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ประโยชน์ท่ีได้รับ ความคุ้มค่า รวมถึงความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเจ้าหน้าท่ีเสนอขาย ก็
สามารถปฏิเสธได้ 

3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) หากผู้ใช้บริการ
ทางการเงินพบว่าตนเองได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบ เช่น ได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ถูกบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีไม่ต้องการ ถูก
ท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค านวณดอกเบี้ยผิด ก็สามารถร้องเรียนไปยัง
สถาบันการเงินท่ีใช้บริการ และหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานท่ีก ากับดูแลได้ 

4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to redress) 
ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความผิดพลาดของสถาบันการเงิน เช่น ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
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กับการน าเสนอข้อมูลหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินอย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น เจ้าหน้าท่ีธนาคารขโมย 
เงินฝากจากบัญชี ระบบไม่ตัดเงินจากบัญชีท าให้มียอดหนี้ค้างช าระ แต่ผู้ใช้บริการ
ทางการเงินจะไม่ได้รับการชดเชยหากความผิดพลาดนั้นเกิดจากผู้ใช้บริการเอง เช่น 
ฝากสมุดบัญชีไว้กับเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพื่อท ารายการแทน โอนเงินจากเครื่อง
เอทีเอ็มไปผิดบัญชีหรือใส่ตัวเลขจ านวนเงินผิด 

 

กิจกรรมที่ 1.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กรณีที่ 1 บัตรเดบิตพ่วงประกัน: จากกรณีตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
สิทธิในข้อใด 
ตอบ 
1) สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ (right to choose) 

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิท่ีจะเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการใด ๆ ก็ได้ ตามความ
จ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

2) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) หากผู้ใช้บริการ
ทางการเงินยืนยันว่าต้องการบัตรธรรมดาหรือเปิดบัญชีเพียงอย่างเดียว และ
พนักงานปฏิเสธการเปิดบัญชีให้ สามารถร้องเรียนตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ร้องเรียนท่ีศูนย์บริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินหรือผู้

ให้บริการทางการเงินนั้น ๆ เพื่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือปัญหาท่ีพบ 
2) ห

ากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน หรือ 
ไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถขอรับค าปรึกษาหรือร้องเรียนได้ท่ี 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 (ผู้เรียนอาจกล่าวถึง
ช่องทางอื่น ๆ ด้วยก็ได้ เช่น e-mail เว็บไซต์ การร้องเรียนด้วยตนเอง และ
จดหมาย/โทรสาร) 
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2. กรณีที่ 2 กดเงินแต่ได้เงินไม่ครบ: จากกรณีตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
สิทธิในข้อใด 
ตอบ  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to 

redress) หากพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากความขัดข้องของเครื่องเอทีเอ็มจริง 
ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาค่าชดเชย โดยจะต้อง 
รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารท่ีเป็นเจ้าของเครื่องเอทีเอ็มทันที 
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนาน เพราะยิ่งท าให้การพิสูจน์ล าบากขึ้น 

 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 หนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 2.1  ให้เติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าที่อะไรบ้าง 
ตอบ 
1) วางแผนการเงิน – เพื่อจัดการรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ ซึ่งจะท าให้ทราบ

ฐานะทางการเงินของตนเอง และหากมีปัญหาทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็น
สัญญาณและวางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้ 

2) ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง 
นอกจากข่าวสารเกี่ยวกับบริการทางการเงินแล้ว ภัยทางการเงินก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ี
ผู้ใช้บริการทางการเงินไม่ควรละเลยเพราะการติดตามข่าวสารจะท าให้เข้าใจ
และรู้ทันรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพ และสามารถป้องกันตัวเองจาก
มิจฉาชีพได้ 

3) ศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ - จะท าให้เข้าใจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ความเสี่ยง และต้องไม่ลืมท่ีจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจจากหลาย ๆ แหล่ง 
เพื่อเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองมากท่ีสุด เช่น 
สอบถามพนักงาน อ่านและท าความเข้าใจหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูล
ส าคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (fact sheet) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์
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นอกจากนี้ ก่อนลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาท าธุรกรรมใด ๆ ผู้ใช้บริการ
ทางการเงินควรอ่านรายละเอียดสัญญาให้ถี่ถ้วน และต้องเข้าใจเงื่อนไขของ
สัญญาก่อนลงนาม หากไม่เข้าใจ ให้สอบถามเจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง 

4) ตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง  - เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ชื่อบัญชี เลขท่ี
บัญชี จ านวนเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที 

5) ช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ – ก่อนก่อหนี้ให้ดูความสามารถในการช าระหนี้ของตนเอง 
ซึ่งหากมีความจ าเป็นและสามารถผ่อนช าระไหว ก็สามารถก่อหนี้ได้ และเมื่อ
เป็นหนี้แล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระหนี้นั้น หากไม่ช าระหนี้ 
นอกจากจะท าให้หนี้เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยแล้ว ก็จะท าให้ประวัติเครดิตเสีย 
และเมื่อต้องการกู้เงินเพื่อสิ่งจ าเป็นในอนาคต อาจถูกปฏิเสธการขอกู้ได้ 

2. จงอธิบายเกี่ยวกับเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
หรือ fact sheet ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
ตอบ 

ความหมาย fact sheet หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ คือ 
ข้อมูลท่ีสถาบันการเงินจัดท าขึ้นเพื่อเปิดเผยให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน  
องค์ประกอบ  
1) ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
2) ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมท่ีสถาบันการเงินอาจเรียกเก็บจากการใช้

บริการผลิตภัณฑ์นั้น  
3) เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ควรทราบ 
ความส าคัญ  
1) ช่วยท าให้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากขึ้น 
2) สามารถใช้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของสถาบันการเงินอื่น ๆ 
3) ช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และตรงกับความต้องการ 
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กิจกรรมที่ 2.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กรณีที่ 1 ทีวีหรือค่าเทอม: จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก
อะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
ตอบ สาเหตุ เกิดจากการไม่วางแผนการเงิน เมื่อจ าเป็นต้องใช้เงินจึงไม่มีเงินใช้    
ในกรณีนี้ คือ ไม่ได้เตรียมเงินส าหรับค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ คือ ค่าเทอมของลูกแม้ว่า 
จะได้รับโบนัสมา ก็ยังน าไปซื้อของ (ทีวี) ท่ีมีความจ าเป็นน้อยกว่าค่าเทอม  

วิธีป้องกัน ลงมือวางแผนการเงิน หรือเริ่มต้นจัดการกับรายจ่ายแบบง่าย ๆ 
ด้วยการจดรายจ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละเดือนลงบนปฏิทิน ก็จะท าให้ทราบว่า 
แต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างท่ีต้องเตรียมไว้ และหากมีปัญหาทางการเงิน เช่น  
ดูแล้วคิดว่าจะหมุนเงินไม่ทันในช่วงเปิดเทอม ก็จะสามารถวางแผนรับมือกับปัญหา
ล่วงหน้าได้ โดยการทยอยออมเงินทุกเดือนเป็นค่าเทอม 

2. กรณีที่ 2 สองล้านเหลือสองแสน: จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ 
มาจากอะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
ตอบ สาเหตุ เกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน และการท่ีผู้ใช้บริการไม่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของธุรกรรมการเงินท่ีท า  

วิธีป้องกัน ต้องตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมท่ีเราท าทุกครั้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี จ านวนเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง   
ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที อย่าปล่อยไว้นานเพราะท าให้แก้ไขล าบาก 

3. กรณีที่ 3 เพราะรถคันเดียว: จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก
อะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
ตอบ สาเหตุ เกิดจากไม่ช าระหนี้เดิม ท าให้ไม่สามารถกู้เงินครั้งใหม่ได้  

วิธีป้องกัน เมื่อเปน็หนี้ ควรช าระตามก าหนดเวลา เพื่อไม่ให้มีประวัติค้างช าระ 
และมีโอกาสมากขึ้นท่ีจะกู้เงินได้ตามความต้องการ เมื่อต้องการกู้เงินเพื่อสิ่งอื่น ๆ 
ในอนาคต  
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่
รับเร่ืองร้องเรียนอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 3 ให้เติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มีหน้าที่อย่างไร 

ตอบ 
1) ดูแลเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้

การก ากับของ ธปท.  
2) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน  
3) ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของ ธปท. ในการก ากับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างเป็นธรรม   
2. หากต้องการขอค าปรึกษา/ร้องเรียนเรื่องต่อไปนี้ ควรติดต่อหน่วยงานใด 

เร่ืองที่ขอค าปรึกษา/ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. บริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์ให้ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

2. ต้องการทราบขั้นตอนการขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันชีวิต 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

3. สงสัยว่าธุรกิจท่ีเพื่อนมาชวนร่วมลงทุน
จะเป็นแชร์ลูกโซ่ 

3. ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.) 

4. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเครดิตแล้ว
พบว่ามีบัตรกดเงินสด 3 ใบ แต่จริง ๆ 
แล้วมีเพียงใบเดียว 

4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
(เครดิตบูโร) 

5. จ่ายค่าเช่าซื้อรถครบตามสัญญาตั้งแต่ 
2 เดือนก่อน แต่บริษัทลีสซิ่งยังไม่ยอม
โอนรถให ้

5. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

กิจกรรมที่ 4  ตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินมีขั้นตอนอย่างไร 

ตอบ 
1) ร้องเรียนท่ีศูนย์บริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการ

ทางการเงินนั้น ๆ เพื่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือปัญหาท่ีพบ 
2) หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน หรือไม่

ได้รับการปฏิบัติ ท่ี เหมาะสม สามารถขอรับค าปรึกษาได้ ท่ีศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 (ผู้เรียนอาจกล่าวถึงช่องทางอื่น ๆ 
ด้วยก็ได้ เช่น e-mail เว็บไซต์ การร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย/โทรสาร) 

2. การเขียนหนังสือร้องเรียนมีหลักการเขียนอย่างไร 
ตอบ 

1) เล่าเหตุการณ์ส าคัญโดยมีการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
2) ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นให้ครบถ้วน 
3) แจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันการเงินด าเนินการ 
4) แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
5) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (ผู้เรียนอาจยกตัวอย่างเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบแจ้งหนี้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 หนีน้อกระบบ 
กิจกรรมที่ 1.1  หาภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกลโกงของหนี้นอกระบบมา พร้อมทั้ง
อธิบายลักษณะกลโกงดังกล่าว 

ตอบ ลักษณะกลโกง มีดังนี้ 

1)  ใช้ตัวเลขน้อย ๆ เพื่อจูงใจ 
2)  ให้เซ็นเอกสารท่ีไม่ได้กรอกตัวเลข 
3)  ไม่ให้ลูกหนี้อ่านเอกสารท่ีต้องเซ็น 
4)  บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้จริง 
5)  ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจ านอง 
6)  หลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรง 
7)  ทวงหนี้โหด 

 

กิจกรรมที่ 1.2 ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้และตอบค าถามต่อไปนี้ 

กรณีตัวอย่าง  เจ๊เคียวเงินด่วน 

1. เราจะป้องกันตนเองจากภัยเงินกู้นอกระบบได้อย่างไร 
ตอบ 
1) หยุดใช้เงินเกินตัว – ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองโดยการจดบันทึก

รายรับ-รายจ่าย แล้ววางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้และความจ าเป็น  
2) วางแผนการเงินล่วงหน้า – ค านึงถึงค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 

ค่าเล่าเรียนลูก แล้ววางแผนทยอยออมล่วงหน้า รวมถึงออมเงินเผ่ือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้วย 

3) คิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อหนี้ – ทบทวนดูความจ าเป็นว่าต้องใช้เงินจริง ๆ หรือไม่ 
และหากต้องกู้จริง ๆ จะสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ เพราะนอกจากดอกเบี้ยท่ีแสน
แพงแล้ว อาจต้องเจอกับเหตุการณ์ทวงหนี้แบบโหด ๆ อีกด้วย 

4) เลือกกู้ในระบบ – หากจ าเป็นต้องกู้ ควรเลือกกู้ในระบบดีกว่า เพราะนอกจากจะมี
หน่วยงานภาครัฐคอยดูแลแล้ว ยังระบุดอกเบ้ียในสัญญาชัดเจนและเป็นธรรมกว่า 

5) ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ – ดูว่าผู้ให้กู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีเงื่อนไขช าระเงินหรือ
อัตราดอกเบ้ียท่ีเอาเปรียบผู้กู้เกินไปหรือไม่ 
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6) ศึกษาวิธีคิดดอกเบี้ย – หนี้นอกระบบมักคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีเงินต้นคงท่ี (flat 
rate) ซึ่งท าให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
(effective rate) เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นท้ังก้อนแม้ว่าจะทยอยจ่ายคืน
ทุกเดือนก็ตาม 

7) หากจ าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบต้องใส่ใจ 

 ไม่เซ็นสัญญาในเอกสารท่ียังไม่ได้กรอกข้อความหรือวงเงินกู้ไม่ตรงกับความจริง 

 ตรวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้ รวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเราท าได้จริง ๆ 

 เก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ 

 ท าสัญญาจ านองแทนการท าสัญญาขายฝาก เพราะการขายฝากจะท า ให้
กรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหากผู้กู้ไม่มาไถ่คืนตามก าหนด 

8) ติดตามข่าวสารกลโกงอย่างต่อเนื่อง 

2. จากกรณีตามภาพข้างต้น ชายในภาพควรแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างไร 
ตอบ 
1) หาแหล่งเงินกู้ในระบบท่ีมีดอกเบี้ยถูกกว่ามาช าระคืน 
2) หากไม่สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ ผู้กู้อาจต้องยอมขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อน ามา

ช าระหนี้ 
3) ขอรับค าปรึกษาได้จากองค์กร/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ ่

กิจกรรมที่ 2.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. อธิบายลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง 

ตอบ  มิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อท าธุรกิจขายตรงท่ีมีผลตอบแทนสูง โดยท่ี
เหยื่อไม่ต้องท าอะไร เพียงแค่ชักชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องให้ร่วมท าธุรกิจ ไม่เน้นการ
ขาย สาธิต หรือท าให้สมาชิกเข้าใจในตัวสินค้า เมื่อเหยื่อเริ่มสนใจ จะให้เหยื่อเข้าร่วมฟัง
สัมมนา และโน้มน้าวหรือหลอกล่อให้เหยื่อจ่ายค่าสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าแรกเข้าซึ่ง
มีมูลค่าท่ีค่อนข้างสูง (สินค้าส่วนมากมักไม่มีคุณภาพ) หรืออาจให้เหยื่อซื้อหุ้นหรือหน่วย
ลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าไปขาย แล้วก็รอรับเงินปันผลได้เลย  

ค่าสมัครสมาชิก ค่าซื้อสินค้าแรกเข้า ค่าหุ้นหรือค่าหน่วยลงทุนของสมาชิกใหม่
จะถูกน ามาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกเก่า เมื่อไหร่ท่ีไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได้ 
แชร์ก็จะล้มเพราะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายผลตอบแทนและเงินท่ีลงทุนคืนสมาชิกได้ 

ปัจจุบันยังมีการโฆษณาชักชวนผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยมิจฉาชีพจะ
หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต แล้วติดต่อเหยื่อเพื่อชักชวนให้เข้า
ร่วมงานสัมมนาโดยอ้างว่ามีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเข้าร่วมด้วย  

2. อธิบายลักษณะกลโกงแขร์ลูกโซ่หลอกลงทุน 
ตอบ  มิจฉาชีพมักอ้างว่ามีสิทธิพิเศษ หรือได้โควตาซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจ านวนมาก 
หรือมีการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงและแน่นอน จึงอยากชักชวนให้เหยื่อลงทุนร่วมกัน 
เช่น โควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (แชร์ลอตเตอรี่) อุตสาหกรรมปลูกป่าเพื่อ 
ส่งขายตลาดในต่างประเทศ (แชร์ไม้) เก็งก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (แชร์ FOREX) โดย
สร้างเว็บไซต์เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ หรือบางรายก็อ้างว่ามีสาขาในต่างประเทศ แต่ความจริง
แล้ว ไม่ได้ท าธุรกิจดังกล่าวจริง 

มิจฉาชีพจะใช้วิธีหมุนเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่ไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่ 
ผู้ลงทุนรายเก่า จึงต้องพยายามหาผู้ลงทุนรายใหม่อยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้มีเงินไปจ่ายเป็น
ผลตอบแทน แต่หากไม่สามารถหาผู้ลงทุนรายใหม่ได้ ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทน
คืนให้แก่รายเก่าได้ 

3. อธิบายลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่หลอกขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
ตอบ มิจฉาชีพจะแฝงตัวเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้า แล้วอ้างว่าสามารถหาสินค้าหายากหรือ
สินค้าท่ีก าลังอยู่ในความต้องการของตลาด (เช่น สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด หรือยังไม่มีขายใน
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ประเทศไทย) ได้ในราคาถูก จึงประกาศขายสินค้าดังกล่าวในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด
เป็นจ านวนมากผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้าและโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพในครั้งแรก มิจฉาชีพจะ
ส่งสินค้าให้เหยื่อตามจ านวนท่ีสั่งซื้อ และเมื่อเหยื่อได้สินค้าในราคาถูก ก็จะบอกต่อ
ชักชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงให้มาซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากแล้วโอนเงินค่าสินค้า
ท้ังหมดให้แก่มิจฉาชีพ หลังจากนั้นมิจฉาชีพก็จะเชิดเงินนั้นหนีไปโดยไม่ส่งสินค้าใด ๆ 
ให้แก่เหย่ือเลย 

 

กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้ และตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กรณีตัวอย่างเป็นกลโกงลักษณะใด 
ตอบ แชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง 

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อกลโกงดังกล่าว ควรมีวิธีป้องกันอย่างไร 
ตอบ 

1) ไม่โลภไปกับผลตอบแทนหรือสินค้าราคาถูกท่ีน ามาหลอกล่อ เพราะผลตอบแทน  
ยิ่งสูง ยิ่งมีความเสี่ยงมากท่ีจะเป็นแชร์ลูกโซ่ 

2) ไม่กรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ หรือตอบกลับอีเมลท่ีไม่น่าเชื่อถือ 
เพราะอาจกลายเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

3) หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจท่ีไม่แน่ใจ เพราะอาจถูกหว่านล้อมให้
ร่วมลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 

4) อย่าเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ เมื่อมีคนชักชวนท าธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ 
เพราะอาจท าให้สูญเสียเงินได้ 

5) ศึกษาท่ีมาท่ีไปของการลงทุนหรือสินค้าให้ดีก่อนการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจหรือ
สินค้าท่ีให้ผลตอบแทนสูงมากในเวลาอันสั้น หรือมีราคาถูกผิดปกติ 

6) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

3. หากตกเป็นเหยื่อกลโกงดังกล่าว จะขอรับค าปรึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานใด 
ตอบ ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์  
ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 1359 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  ภยัใกล้ตัว 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้ และตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จากกรณีตัวอย่าง เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไร 
ตอบ 
1) ไม่โลภ ไม่อยากได้เงินรางวัลท่ีไม่มีท่ีมา หากมีคนเสนอให้ ควรสงสัยไว้ก่อนว่าอาจ

เป็นภัยทางการเงิน 
2) ไม่รู้จัก...ไม่ให้ ไม่ให้ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน วัน/เดือน/

ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขท่ีบัญชี รหัสบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และ 
ไม่โอนเงิน แม้ผู้ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงิน 

3) ศึกษาหาข้อมูล ก่อนเซ็นสัญญา ตกลงจ่ายเงิน หรือโอนเงินให้ใคร ควรศึกษาข้อมูล 
เงื่อนไข ข้อตกลง ความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็นไปได้ก่อน 

4) อ้างใคร ถามคนนั้น อ้างถึงใครให้สอบถามคนนั้น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โทร. 1213  หรือ DSI โทร. 1202 

5) สงสัยให้ปรึกษา ควรหาท่ีปรึกษาท่ีไว้ใจได้ หรือปรึกษาเกี่ยวกับภัยทางการเงินได้ท่ี 
ศคง. โทร. 1213 และศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359 

6) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  แก๊งคอลเซนเตอร ์

กิจกรรมที่ 4  ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 – 3 

กรณตีัวอย่าง  กริ๊งเดียว...เงินก็หายได้ 
1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

ตอบ แก๊งคอลเซนเตอร์/หลอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิต 
2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนสมชาย จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 

ตอบ 
1) คิดทบทวน ว่าเรื่องราวท่ีได้ยินมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เคยท าธุรกรรม

กับหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงหรือไม่  หรือเคยเข้าร่วมชิงรางวัลกับองค์กรไหน 
จริงหรือเปล่า 

2) ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ไม่ให้ข้อมูล ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประชาชน วัน/เดือน/
ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี รหัสกดเงิน 

3) ไม่ท ารายการท่ีเครื่องเอทีเอ็มตามค าบอก แม้คนท่ีโทรมาจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐหรือสถาบันการเงิน เพราะหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินไม่มีนโยบาย
สอบถามข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

4) ไม่โอนเงินคืนเอง หากมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชี ควรสอบถามโดยตรงกับสถาบัน
การเงินถึงท่ีมาของเงินดังกล่าว หากเป็นเงินท่ีโอนผิดจริง จะต้องให้สถาบันการเงิน
เป็นผู้ด าเนินการโอนเงินคืนเท่านั้น 

5) ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน สอบถามสถาบันการเงินหรือหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึง
โดยตรง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) หรือสาขาของสถาบันการเงิน 
นั้น ๆ  

3. หากตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์แล้ว ควรท าอย่างไร 
ตอบ 

1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อระงับการโอน
และถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับ
การโอนและถอนเงิน ท้ังนี้ แต่ละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ควร
ติดต่อสอบถามขั้นตอนจากสถาบันการเงินโดยตรง 

2) แจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 1202 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5  ภยัออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 5  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามในข้อ 1 – 3 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
ตอบ ภัยออนไลน์/เงินกู้ออนไลน์ 

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนนายชัย จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
ตอบ 
1) คิดทบทวนว่าเรื่องท่ีเจอหรือได้ยินมามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หากโอนเงิน

ไปแล้ว มีโอกาสได้คืนไหม 
2) เปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเน็ตเวิร์กท่ีมิจฉาชีพอาจ

น าไปแอบอ้างใช้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ 
3) ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน หากอ้างถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ควร

ติดต่อสอบถามบุคคลนั้น หรือองค์กรนั้น ๆ โดยตรง 
4) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

3. ในกรณีนี้ นายชัยควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
ตอบ 
1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของธนาคารนั้น ๆ เพื่อระงับการโอนและ

ถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการโอนและ 
ถอนเงิน ท้ังนี้ แต่ละธนาคารมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถามขั้นตอน
จากธนาคารโดยตรง 

2) แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อติดตามคนร้าย 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 6  ภยัธนาคารออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 6  ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 

1. กรณีตัวอย่างเป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
ตอบ ภัยธนาคารออนไลน์/แฝงโปรแกรมร้ายหรือมัลแวร์มาให้ดาวน์โหลดใน
คอมพิวเตอร ์

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนวัลลภ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
ตอบ 
1) ไม่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดโปรแกรมแปลก ๆ หรือผิดกฎหมาย เพราะอาจเป็นช่องทาง

ให้มัลแวร์เข้ามาในอุปกรณ์ท่ีใช ้(คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแทบเล็ต) ได ้
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ท าธุรกรรมออนไลน์เป็นประจ าว่า มีมัลแวร์แฝงอยู่หรือไม่ 

โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบและป้องกันไวรัสท่ีถูกกฎหมายและเป็นปัจจุบัน 
3) สังเกตอีเมลและเว็บไซต์ ก่อนคลิกลิงก์หรือลงชื่อเข้าใช้งานธนาคารออนไลน์  
4) จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์ เพื่อลดความเสียหายหากถูก

แอบเข้าใช้บัญชี 
5) ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชี และการเข้าใช้ระบบธนาคารออนไลน์อยู่เสมอ

ว่าเป็นรายการท่ีได้ท าไว้หรือไม่ 
6) หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือ ฟรี Wi-Fi เพื่อ

ป้องกันการดักขโมยข้อมูล แต่หากจ าเป็นต้องใช้ ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากการ 
ใช้งาน 

7) หลีกเลี่ยงการใช้งานธนาคารออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ท่ีมีการดัดแปลง  หรือแก้ไข
ระบบปฏิบัติการ เพราะมีความเสีย่งสูงท่ีจะถูกขโมยข้อมูล 

8) ควรกดปุ่ม “ออกจากระบบ” (log out) ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 

3. วัลลภควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
ตอบ แจ้งเหตุการณ์แก่เจ้าหน้าท่ีธนาคารหรือฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของ
ธนาคารทันที พร้อมท้ังขอค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีแก้ไขและการใช้งานท่ีปลอดภัย 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 7  ภยับัตรอิเล็กทรอนิกส ์

กิจกรรมที่ 7  ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
ตอบ  ขโมยข้อมูลในบัตรแถบแม่เหล็กผ่านเคร่ือง skimmer 

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
ตอบ 
1) ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต หรือ

ข้อมูลทางการเงิน หรือให้คนอื่นท าธุรกรรมแทน 
2) สังเกตเครื่องเอทีเอ็ม ว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ท่ีช่องสอดบัตร แป้นกดตัวเลข และ

บริเวณโดยรอบว่ามีกล้องขนาดจิ๋วแอบดูการกดรหัสหรือไม่ 
3) เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือบ่อยกว่า โดยรหัสผ่านจะต้องเดายาก 

เป็นความลับ แต่เจ้าของบัตรต้องจ าได้ 
4) อยู่ในระยะที่มองเห็นการท ารายการเมื่อใช้บัตรท่ีร้านค้า เพื่อป้องกันพนักงานน า

บัตรไปรูดกับเคร่ืองขโมยข้อมูล (กรณีท่ีน าบัตรไปใช้ซื้อสินค้าและบริการ) 
5) ตรวจสอบใบบันทึกรายการของบัตรเอทีเอ็มทุกครั้ง และควรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ในการตรวจสอบ 
6) ตรวจสอบรายการใช้จ่ายของบัตรเครดิตอย่างสม่ าเสมอ 
7) แจ้งธนาคารผู้ออกบัตรทันที หากมีรายการผิดปกติให้ 

3. หากเราตกเป็นเหยื่อ เราควรแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ตอบ 
1) ทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แล้วรีบติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของ

ธนาคารเพื่ออายัดบัตรและขอทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ แต่ละ
ธนาคารมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป 

2) รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ต าแหน่งท่ีตั้งเครื่องเอทีเอ็ม และไปแจ้งความ  
ณ สถานีต ารวจในท้องท่ีท่ีเกดิเหตุ 
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บรรณานุกรม ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ขอขอบคุณ 

กรมธนารักษ์ 

กองทุนการออมแห่งชาติ 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ์  จ าจด                              เลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นายประเสริฐ หอมดี    รองเลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นางศุทธินี  งามเขตต์    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางตรีนุช  สุขสุเดช     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ผู้บริหารส่วน ส่วนส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะท างาน 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางอุบลรัตน์  มีโชค    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางวิมลพรรณ  กุลัตถ์นาม   ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 

นางอนงค์  ฉันทโชติ    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 

นางอมรา  เหล่าวิชยา    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 

นายบุญชนะ  ล้อมสิริอุดม   กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นายธณัลธิวรรธน์  ภคพัฑวัฒนฐากูร  กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นางมัณฑนา   กาศสนุก   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

นางยุพิน  อาษานอก    กศน.อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
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คณะท างาน (ต่อ) 

นางพิสมัย  ค าแก้ว    กศน.อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ์   กศน.อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสุพัตรา  ณ วาโย    กศน.อ าเภอสะเดา จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพจนีย์  สวัสดิรัตน์   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นางกัลยา  หอมดี    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

นางสาวมนทา  เกรียงทวีทรัพย์   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

นางสาวจรรยา  สิงห์ทอง   หน่วยศึกษานิเทศก์ 

นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 

นายสุรพงษ์  มั่นมะโน    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางญานิศา  สุขอุดม    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาววรรณพร  ปัทมานนท์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวสุลาง  เพ็ชรสว่าง   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางกมลทิพย ์ ช่วยแก้ว   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางวรรณี  ศรีศิริวรรณกุล   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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คณะบรรณาธิการ 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

 






