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หมอหนี้ท าอะไรบ้าง

ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก ่SMEs ใหส้ามารถบริหารจัดการและบรรเทาภาระหนี้ 
โดยทีมหมอหนี้จาก บสย. SFIs ธพ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ธปท.

โครงการหมอหนี้เพ่ือประชาชน 

สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อแนะน า
เกี่ยวกับการแก้ไขหนี้อย่างครบวงจร 
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ

ได้อย่างยั่งยืน

www.bot.or.th/app/doctordebt/

ลูกหนี้ SMEs ที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อน / หลายประเภท
 รู้วิธีแก้ปัญหาหนี้ และการเตรียมตัวก่อนพบเจ้าหนี้
 ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ  

ของ ธปท. และสถาบันการเงิน
 ส ารวจกิจการตนเอง และวางแผนปรับธุรกิจได้ดขีึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1 ให้ความรู้ผ่าน website หมอหนี้เพื่อประชาชน

2 ให้ค าปรึกษาแก่ลูกหนี้ SMEs

แก้หนี้ธุรกิจแก้หนี้รายย่อย สร้างรายได้เพิ่ม

เหมาะกับใคร
เป้าหมายโครงการ

เหมาะกับใคร

ลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่มีปัญหาหนี้
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แนะน าการเตรียมตัว 
เตรียมแผนธุรกิจ
เพื่อขอสินเชื่อ

เป็นท่ีปรึกษาให้
ค าแนะน าการแก้ไขหนี้ 
และชี้แจงมาตรการ

ช่วยเหลือ

การใหค้ าปรกึษาลกูหนี้ SMEs ภายใต้โครงการหมอหนี้เพือ่ประชาชน

ปรึกษาเรื่องอะไร

อยากปรับโครงสร้างหนี้ 
ต้องเตรียมตัวและข้อมูลอย่างไร

เหมาะกับใคร

ลูกหนี้ SMEs ที่มีปัญหาหนี้
ซับซ้อน / หลายประเภท

ชี้ช่องทางปรับธุรกิจ 
หารายได้เพิ่ม

1
2

34

5
แนะน าการแก้ปัญหา
อย่างครบวงจร

แก้หนี้

มีหนี้

เพิ่มรายได้
ช าระหนี้ได้

ขอสินเชื่อ
ใหม่มีหนี้สินจ่ายไม่ไหว 

ไมรู่้จะเริ่มต้นอย่างไร

ธุรกิจจะปรับตัวรับมือกับ 
COVID-19 อย่างไร 
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การด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

ให้ค าปรึกษาเชิงรุก

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ส าหรับกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท

รวบรวมสรุปค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เข้ารับค าปรึกษา
• การค้า เช่น เคร่ืองเงิน รถบรรทุก อาหาร วัสดุก่อสร้าง 
เคร่ืองเขียน การเกษตร เสื้อผ้า

• การบริการ เช่น ขนส่งโดยสาย ท่องเที่ยว โรงแรม นวด 
ท าเล็บ นักแสดง / influencer ธุรกิจจ าหน่ายตั๋วโดยสาร
เคร่ืองบิน

• การผลิต เช่น รถแทรกเตอร์ โรงงานผลิตอาหาร 
www.bot.or.th/app/doctordebt/
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ตัวอย่าง Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน
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Website หมอหนีเ้พือ่ประชาชน - หนี้รายย่อย
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Website หมอหนีเ้พือ่ประชาชน - หนี้รายย่อย

ตรวจสุขภาพทางการเงนิ
4

หมอหนี้มีบริการตรวจสุขภาพ
ทางการเงินด้วยนะครับ
คลิกด้านล่างได้ เลย

ดูมาตรการ
1

เรียนรู้ดว้ยตนเอง
2

แนะน าแนวทางแกไ้ขปญัหาหนี้
3
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ลูกหนี้สามารถตรวจเช็คสุขภาพ
ทางการเงิน เพื่อรับค าแนะน า
การบริหารจัดการหนี้ให้ดีขึน้ 

รวมรวมข้อมูลมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือ
จากสถาบันการเงิน 

และธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกหนี้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูล
ได้ด้วยตนเอง ไดทุ้กที่ทุกเวลา 

ตอบค าถามเพื่อวัดระดับปัญหา
ทางการเงินของคุณ



Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน – ดูมาตรการแก้หนี้ ธปท. และสถาบันการเงิน

ผู้ใช้สามารถตอบค าถาม เพื่อให้ระบบ customized ข้อมูล
เพื่อรับ มาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน 

1

ระบบจะแสดงผล มาตรการการแก้ไขหนี้ของ ธปท. และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และ 
Link ไปยังหน้าเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ 

2

1
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ผู้ใช้สามารถตอบค าถาม เพื่อให้ระบบแสดงสื่อที่ customized ข้อมูล
ทีเ่กี่ยวข้อง และ มาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน 

สื่อการเรียนรู้ สามารถเลอืกดจูาก หัวข้อตามประเภทสินเชือ่ 

21

Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน - เรียนรู้ด้วยตัวเอง2
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Website หมอหนีเ้พือ่ประชาชน - แนะน าแนวทางแก้ไขปญัหาหนี้สิน

ตัวอย่างค าถาม วัดระดับปญัหาทางการเงนิ

เงินออม

เพียงพอใช้จ่าย 3 เดือน ไม่มีเงินออม

การจา่ยช าระหนีป้จัจบุัน

จ่ายได้ปกติ ผิดนัดช าระหนี้

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน

ภาระหนี้

รายรับ รายจา่ย ภาระหนี้

รายรับ

โปรแกรมจะประเมนิระดับปัญหาและใหค้ าแนะน าตามมติทิั้งสีด่้าน

3
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หลังจากตอบค าถาม โปรแกรมจะประเมินระดับปัญหาและให้ค าแนะน าตามมิติทัง้สี่ด้าน

ตัวอย่างการแสดงผลลูกหนี้ที่มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลางครับ
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Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน - ตรวจสุขภาพทางการเงิน

ตัวอย่างค าถาม ตรวจสขุภาพทางการเงนิ

ความรูแ้ละทศันคติ

การลงทุน การออม ความสุขในการใช้เงิน

สินเชื่อ

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ หนี้ที่จ่ายในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา

ความมั่นใจในสถานะ
การเงิน

เงินออมเผื่อฉุกเฉิน

การออม

แผนเกษียณ

สัดส่วนการออม
ต่อเดือน

การใชจ้า่ย
12 เดือนที่ผ่านมา

จ่ายบิลตรงเวลาหรือไม่
การวางแผนทาง

การเงิน
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หลังจากตอบค าถาม โปรแกรมจะสรุปผลและให้ค าแนะน าตามมิติทั้งสี่ด้าน
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Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน - หนี้ธุรกิจ
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Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน - หนี้ธุรกิจ

2

เรียนรู้ดว้ยตนเอง

ลูกหนี้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
ไดทุ้กที่ทุกเวลา ซึ่ง website จะมีการรวบรวม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเจรจาแก้ไข
หนี้กับเจ้าหนี้ การวางแผนปรับปรุงธุรกิจ 

และการวางแผนทางการเงิน

ดูมาตรการ
1

รวมรวมข้อมูลมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน 

และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงช่องทางติดต่อ
สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ไว้ในที่เดียว

ลงทะเบียน
3

ปัญหาหนี้ซับซ้อน
ต้องการปรึกษาหมอหนี้

ลงทะเบียนเข้ารับค าปรึกษากับหมอหนี้ 
ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญจากศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
SMEs บสย. สถาบันการเงิน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทีพ่ร้อมจะรับฟัง ให้ค าแนะน า และมีความตั้งใจจริง
ทีจ่ะช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มความสามารถ
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ลงทะเบียนยืนยันตวัตน กรอกขอ้มลูตามขัน้ตอน เช่น รายละเอียดธุรกิจ ฐานะทางการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี้ และความสามารถช าระหนี้ในปัจจุบัน

Website หมอหนีเ้พื่อประชาชน - ลงทะเบียน

17

สามารถบันทึกข้อมูลและกลับมากรอกเพิ่มเติมภายหลังได ้
ใช้เลขบตัรประชาชน และรหสั OTP ในการยนืยนัตวัตนั
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สรุปขัน้ตอนการลงทะเบยีน

เตรียมข้อมูลให้พร้อม กรอกข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียน นัดหมายเพื่อรับค าปรึกษา
1 2 3

ข้อมูลภาระหนี้ อัตราการผ่อน 
และความสามารถในการช าระหนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ 
ลักษณะธุรกิจ 
และปัญหาธุรกิจที่พบ

ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ 
ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สิน

ลูกหนี้ให้ความยินยอม
เปิดเผยข้อมูลแก่โครงการ
และทีมหมอหนี้

ช่องทางให้ค าปรึกษา เช่น 
Zoom Google Meet 
Microsoft Teams
โทรศัพท์ และ Line

 หากลงทะเบียนไม่เสร็จ สามารถกด save
และกลับมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้

 กรณีเคยลงทะเบียน/ปรึกษาหมอหนี้แล้ว 
สามารถติดต่อ 1213 เพ่ือส่งเรื่องไปยัง
ทีมงานหมอหนี้ได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

ลงทะเบียนส าเร็จ จะมี popup 
บนหน้าเว็บไซต์เพื่อยืนยัน

ลูกหนี้จะได้รับการติดต่อ
เพื่อนัดหมายภายใน 
5-7 วันท าการ



ประชาชนและธุรกิจ

เรียนรูก้ารแก้ไขหนีด้้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ “หมอหนีเ้พือ่ประชาชน”
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้  มาตรการช่วยเหลือ  และแนวทางปรับตัวปรับธุรกิจ 
เพ่ือน ามาใช้เองหรือบอกต่อแก่ผู้ใกล้ชิด

การประเมินระดบัปญัหาและสุขภาพการเงนิ
• ตอบค าถามเพื่อวัดระดับปัญหาทางการเงิน และรับค าแนะน า
• ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน เพ่ือบริหารจัดการหนี้ให้ดีขึ้น  ประชาชน

ธุรกิจ SME

การใหค้ าปรกึษาส าหรบัธรุกจิ SMEs โดยลงทะเบยีนทางเว็บไซต์
เพ่ือรับการปรึกษาและข้อแนะน าการแก้ไขหนี้ ส าหรับธุรกิจ SMEs ให้สามารถบริหารจัดการและบรรเทา
ภาระหนี้ในช่วงนี้ได้  โดยทีมหมอหนี้เพื่อประชาชน  ลงทะเบียนทางหน้าเว็บไซต์การแก้ไขหนี้ธุรกิจ
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บริการของหมอหนีเ้พื่อประชาชน



อยากรบัค าปรกึษาตอ้งท าอย่างไร ?

2. ลงทะเบยีนรับค าปรึกษาจากหมอหนี้

ลูกหนี้ SMEs ลงทะเบียน
ผ่าน website

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อนัดหมายภายใน 5-7 วัน

หารือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โทรศัพท์

หรือนัดพบ

1. เรียนรู้ดว้ยตนเองที ่website

www.bot.or.th/app/doctordebt

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของหมอหนี้เพือ่ประชาชน
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หรือ
ทีมงานหมอหน้ีเพื่อประชาชน

DrdebtBOT@bot.or.th
02-283-6771

DrdebtBOT-NRO@bot.or.th
02-283-6772

DrdebtBOT-NEO@bot.or.th
02-283-6776

DrdebtBOT-SRO@bot.or.th
02-283-6777

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับข้อแนะน า 
และน าไปใช้แก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเองทันที

ลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ

ลูกหนี้ SMEs 


