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1.0 ค ำน ำ 

 
 1.1 จุดประสงคข์องโบรชวัรนี์ ้

 
 เป้ำหมำยของทำงเรำเกีย่วกบัโบรชวัรนี์ ้คอืกำรน ำเสนอขอ้มูลสัน้ ๆ 

เกีย่วกบัประเด็นทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรหนีแ้ละกำรช ำระห

นี ้วตัถปุระสงคข์องโบรชวัรนี์ ้

คอืเพือ่ใหผู้อ้ำ่นเห็นปัญหำหลกัทีอ่ำจเกดิขึน้เกีย่วกบัหนีแ้ละระบบปลดห

นีส้นิ และเพือ่ใหผู้อ้ำ่นตระหนักถงึสทิธขิองตน 

 2.0 หำกคุณไม่ช ำระเงินจะมอีะไรเกดิขึน้ 

 

ลูกหนี ้ จดุเร ิม่ตน้คอืคนทีม่หีนี ้(ลูกหนี)้ ตอ้งชดใชห้นี ้

เจำ้หนี ้

 

บุคคลทีค่ณุเป็นหนีเ้รยีกวำ่เจำ้หนี ้

หำกคณุไม่ช ำระคนืเงนิทีค่ณุเป็นหนีโ้ดยสมคัรใจ 

เจำ้หนีส้ำมำรถด ำเนินกำรไดห้ลำยวธิเีพือ่พยำยำมทีจ่ะรบัเงนิคนื 

หำกคณุไม่เห็นดว้ยวำ่คณุควรจำ่ยใบบลิหรอืตอ้งจำ่ยเท่ำไหร ่

คณุตอ้งบอกเจำ้หนีโ้ดยเรว็ทีส่ดุ 

เจำ้หนีเ้รยีกร ้

องใหช้ ำระเงิ

น 

 

หำกไม่มกีำรตกลงเกีย่วกบัวนัทีก่ ำหนดครบช ำระกบัเจำ้หนีค้ณุตอ้งจำ่ยเ

มือ่เจำ้หนีร้อ้งขอใหค้ณุท ำสิง่เหลำ่นี ้

วนัทีค่รบก ำ

หนด 

 

 

หำกคณุไม่ไดช้ ำระเงนิภำยในวนัทีค่ณุไดต้กลงกบัเจำ้หนีห้รอืเมือ่คณุไดร้ ั

บแจง้จำกเจำ้หนี ้(วนัทีก่ ำหนดครบช ำระ) 

เจำ้หนีจ้ะสง่กำรแจง้เตอืนถงึคณุกอ่นส ำหรบักำรไม่ช ำระเงนิ 

จำกน้ันคณุจะไดร้บัก ำหนดเวลำใหม่ในกำรช ำระเงนิและในเวลำเดยีวกนัจ

ะมกีำรแจง้ใหท้รำบวำ่กรณีนีจ้ะถกูสง่ไปเรยีกเก็บ หำกคณุไม่ช ำระเงนิ 

หำกคณุยงัไม่ช ำระ บรษิทั ตดิตำมหนีอ้ำจเขำ้มำรบัชว่งตอ่คด ี

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั บรษิทั ตดิตำมหนีไ้ดใ้นภำยใตห้วัขอ้ 

3.3 ของโบรชวัรนี์ ้
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กำรเรยีกเกบ็

หนี้ 

 

หำกคณุยงัไม่ช ำระเงนิกำรเรยีกรอ้งสำมำรถน ำไปสูก่ำรเรยีกเก็บหนีท้ีถ่กู

ตอ้งตำมกฎหมำยโดยผ่ำนทำงกำร 

กำรเรยีกเก็บหนีเ้ป็นชือ่เรยีกของกระบวนกำรเรยีกเก็บหนีจ้ำกลกูหนี ้

เจำ้หน้ำทีบ่งั

คบัเรยีกเกบ็ห

นีใ้หเ้ป็นไปต

ำมกฎหมำย 

โดยสว่นใหญก่ำรเรยีกเก็บหนีจ้ะถกูด ำเนินกำรดว้ยควำมชว่ยเหลอืของเจ ้

ำหน้ำทีบ่งัคบัเรยีกเกบ็หนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

สิง่เหลำ่นีเ้ป็นหน่วยงำนของรฐัทีด่ ำเนินกำรรวมถงึกำรบงัคบัใหเ้รยีกเก็บห

นีส้นิ และกำรบงัคบัขำย 

ในเมอืงใหญบ่ำงเมอืงเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

จะถกูเรยีกวำ่หน่วยงำนบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
(Namsfogden) 

ศำลไกล่เกลี่

ย 

 

หำกมคีวำมขดัแยง้เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งบำงคร ัง้เจำ้หนีอ้ำจตอ้งน ำคดไีปที่

ศำลไกล่เกลีย่หรอืศำลช ัน้ตน้กอ่น 

ศำลไกลเ่กลีย่เป็นศำลประเภทหน่ึงทีค่ณุสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืในกำ

รแกไ้ขขอ้ขดัแยง้เชน่หนี ้หรอืกำรเรยีกรอ้งเงนิ 

คณุจะพบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัศำลไกลเ่กลีย่ไดใ้นโบรชวัรข์อง JURK 

«ศำลไกลเ่กลีย่» 

มูลฐำนทีส่ำ

มำรถน ำมำใ

ชใ้นกำรบงัค ั

บเพือ่เรยีกเก็

บหนี้ 

 

เพือ่ทีจ่ะไดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปต

ำมกฎหมำย ในกำรเรยีกเก็บหนีโ้ดยกำรบงัคบั 

เจำ้หนีจ้ ำเป็นตอ้งมมูีลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเพือ่เรยี

กเกบ็หนี ้มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั 

อำจเป็นไปไดว้ำ่ศำลไกลเ่กลีย่ตดัสนิใหค้ณุจำ่ยใบบลิ 

ซ ึง่คณุไดต้กลงกบัเจำ้หนีใ้นกำรช ำระหนีใ้นศำลไกลเ่กลีย่ 

หรอืคณุไดล้งนำมในสญัญำหนีส้นิบำงประเภท 

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัทีป่กตอิกีประกำรหน่ึง 

คอืใบบลิทีย่งัไม่ไดช้ ำระเงนิ พรอ้มดว้ยกำรแจง้เตอืนกำรบงัคบัใหช้ ำระหนี ้

กำรบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

หมำยควำมวำ่ขอ้เรยีกรอ้งน้ันผ่ำนวนัทีค่รบก ำหนดแลว้และลกูหนีย้งัไม่ได ้

ช ำระเงนิ 

 

กำรหกัเงินเพื่

อช ำระหนี ้

 

 

ในขณะทีย่งัคงมกีำรบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

โดยปกตเิจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยสำมำรถหกัจ

ำกเงนิเดอืนของคณุ หรอืเงนิชว่ยเหลอืจำกส ำนักงำนนำฟ 

เพือ่ใหเ้งนิแกเ่จำ้หนีข้องคณุ หรอืจ ำนองทรพัยส์นิของคณุได ้

พวกเขำยงัสำมำรถจ ำนองบำ้นของคณุได ้

กำรหกัเงนิเดอืนเรยีกวำ่กำรหกัเงินเพือ่ช ำระหนี ้

กำรจ ำนองเ

พือ่ช ำระหนี ้

 

กำรจ ำนองทรพัยส์นิหรอืบำ้นเรยีกวำ่กำรจ ำนองเพือ่ช ำระหนี ้

ในกรณีทีม่กีำรจ ำนองเพือ่ช ำระหนีใ้นทรพัยส์นิของคณุ 

เจำ้หนีจ้ะไดร้บัเงนิจำกกำรขอใหบ้งัคบัขำยทรพัยส์นิหรอืบำ้น 
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ขอ้ยกเวน้ใน

กำรยดึทรพัย ์

สนิ 

แมว้ำ่เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

จะบงัคบัใหค้ณุจำ่ยเงนิโดยกำรเอำรำยไดส้ว่นหน่ึงของคณุหรอืบงัคบัขำย

ของทีค่ณุเป็นเจำ้ของ แตก็่มขีอ้ จ ำกดั 

บำงประกำรเกีย่วกบัสิง่ไหนไดบ้ำ้งและจ ำนวนมำกนอ้ยแคไ่หนทีเ่จำ้หนำ้ที่

บงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะเอำไปจำกคณุได ้

ตวัอยำ่งเชน่พวกเขำไมส่ำมำรถบงัคบัขำยของใชส้ว่นตวับำงอยำ่งเชน่เสื ้

อผำ้หรอืสิง่ของอืน่ ๆ เพือ่ใชส้ว่นตวั 

หำกคณุหรอืคนในครอบครวัของคณุมอีำกำรเจ็บป่วยหรอืเป็นคนทุพพล

ภำพควรพจิำรณำอยำ่งสมเหตสุมผลเกีย่วกบัสิง่เหลำ่นี ้

เงินเลีย้งชพี 

 

นอกจำกนีแ้ลว้เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

จะไม่สำมำรถมกีำรหกัเงนิของคณุได ้

หำกสิง่เหลำ่นีจ้ ำเป็นเพือ่เป็นเงินเลีย้งชพี 

คำ่เลีย้งชพีเป็นจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีก่ ำหนดโดยทำงรฐัซ ึง่เป็นเงนิทีค่ณุจ ำเ

ป็นตอ้งมเีพือ่ด ำรงชวีติหน่ึงเดอืน 

คณุสำมำรถอำ่นขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคำ่เลีย้งชพีภำยใตห้วัขอ้ 7.1 

ในโบรชวัรนี์ ้

ไม่มอีะไรทีม่

ำหกัได ้

หำกเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ไม่พบเงนิหรอืสิง่ของทีพ่วกเขำไดร้บัอนุญำตใหห้กั 

สิง่เหลำ่นีเ้รยีกวำ่ไม่มอีะไรทีม่ำหกัได ้

ไมม่อีะไรทีม่ำหกัไดไ้ม่ไดห้มำยควำมวำ่หนีจ้ะถกูยกเลกิ 

แตก่ำรเรยีกรอ้งยงัคงอยูก่บัเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎ

หมำย เป็นเวลำสำมปีหรอืจนกวำ่คณุช ำระคำ่เรยีกรอ้งรวมทัง้หมด 

เมือ่สำมปีผ่ำนไปเจำ้หนีส้ำมำรถสง่ขอ้เรยีกรอ้งไปยงัเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเ

ก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยอกีคร ัง้เพือ่พยำยำมเรยีกเก็บเงนิดงักลำ่วน้ั

น 

 
3.0 คุณจะท ำอย่ำงไรไดบ้ำ้ง 

หำกคุณมปัีญหำเร ือ่งหนีส้นิ 
 3.1 กำรจดัส่งเพือ่ขอรำยกำรเกีย่วกบัหนีส้นิ 

 
 

 

 

 

 

 

หำกคณุไม่ทรำบจ ำนวนเงนิทีค่ณุเป็นหนีค้ณุสำมำรถสง่ค ำขอไปยงัเจำ้ห

นีแ้ตล่ะรำยเพือ่ขอใบแจง้ยอด 

แมว้ำ่คณุจะคดิวำ่คณุมรีำยกำรของหนีข้องคณุ 

อำจจะเป็นสิง่ทีด่ทีีถ่ำมเจำ้หนีแ้ตล่ะรำยเพือ่ควำมแน่นอน 

 

คณุยงัสำมำรถตรวจสอบเว็บไซต ์www.gjeldsregisteret.com 
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ทะเบยีนหนีส้ิ

น 

คณุจะพบขอ้มูลเกีย่วกบัคนทีค่ณุเป็นหนีแ้ละจ ำนวนเงนิทีค่ณุเป็นหนี ้

คณุจะไดร้บัเฉพำะรำยกำรของเครดติผูบ้รโิภคทีไ่ม่มหีลกัประกนัเชน่บตัร

เครดติและกำรกูย้มืเพือ่กำรอปุโภคบรโิภค 

สิง่เหลำ่นีห้มำยควำมวำ่อยำ่งเชน่ 

กำรกูย้มืเพือ่ซ ือ้บำ้นทีม่หีลกัประกนัและเงนิกูย้มืเพือ่กำรศกึษำ 

จะไม่ปรำกฏในรำยกำรดงักลำ่วน้ัน คณุตอ้งเขำ้สูร่ะบบโดยกำรใช ้
BankID 

เจำ้หนีภ้ำคร ั

ฐและเอกชน 

 

เรำแยกระหวำ่งเจำ้หนีภ้ำครฐั และเอกชน 

 

เจำ้หนีส้ำธำรณะทีพ่บมำกทีส่ดุคอืส ำนักงำนสรรพำกรทีค่ณุอำศยัอยูห่รอื

เคยอำศยัอยูห่น่วยงำนเรยีกเก็บเงนิของภำครฐัและส ำนักงำนนำฟฝ่ำยเรยี

กเก็บเงนิ 

ตวัอยำ่งเชน่เจำ้หนีส้ำธำรณะมหีนำ้ทีร่บัผดิชอบในกำรเรยีกเก็บเงนิทีค่ำ้ง

ช ำระใหก้บัเทศบำลเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยหลงัจำกออกค ำพพิำกษำหรอืใน

กรณีทีไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืจำกนำฟมำกเกนิไป 

ดำ้นลำ่งนีค้อืรำ่งของจดหมำยทีค่ณุสำมำรถสง่ถงึพวกเขำแตล่ะคนได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 รำ่งของจดหมำยทีส่ำมำรถจดัส่งใหเ้จำ้หนี ้

 

[ชือ่ของเจำ้หนี]้ 

[ทีอ่ยู]่ 

[รหสัไปรษณีย ์และสถำนทีไ่ปรษณีย]์ 
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 3.3 รำยกำรหนีส้นิ 
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 เมือ่คณุไดร้บัค ำตอบจำกเจำ้หนีค้ณุอำจตอ้งกำรรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดใ

นแบบฟอรม์เพือ่ใหค้ณุมรีำยกำรทีส่มบูรณข์องหนีส้นิทีค่ณุม ี

ดำ้นลำ่งนีเ้ป็นตวัอยำ่งของแบบฟอรม์ดงักลำ่ว 

 
 กำรอธบิำยเกีย่วกบัแบบฟอรม์นี ้ 

 

 เจำ้หนีค้อืผูท้ีค่ณุเคยเป็นหนีต้ ัง้แตต่น้ 

หำกไม่มผูีใ้ดรบัชว่งกำรเรยีกรอ้งนีต้อ่คณุยงัคงเป็นหนีโ้ดยตรงกบัเจำ้หนี ้

 

 บรษิทั ตดิตำมหนีอ้ำจตอ้งรบัผดิชอบในกำรเรยีกเก็บเงนิ 

ตัว๋เงนิบำงรำยกำรอำจจะไม่จ ำเป็นตอ้งจดัสง่ไปยงั บรษิทั ตดิตำมหนี ้

หำกเป็นเชน่น้ันคณุสำมำรถขำ้มชอ่งนีไ้ด ้

 

 หมำยเลขคดคีอืหมำยเลขทีอ่ำ้งองิถงึ บรษิทั ตดิตำมหนีห้รอืเจำ้หนี ้

หำกกำรเรยีกรอ้งไปทีก่ำรตดิตำมหนีเ้ป็นหมำยเลขคดขีอง บรษิทั 

ตดิตำมหนีท้ีค่ณุจ ำเป็นตอ้งใสข่อ้มูลลงไป 

หำกกำรเรยีกรอ้งยงัไม่ไดไ้ปถงึบรษิทัตดิตำมหนี ้

คณุจ ำเป็นตอ้งใสห่มำยเลขคดขีองเจำ้หนี ้

 

 เงินตน้ทุนคอืจ ำนวนเงนิของใบบลิแรกทีย่งัไม่ช ำระเงนิกอ่นทีจ่ะมกีำรเพิ่

มดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียม 

 

 ดอกเบีย้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีค่ณุตอ้งจำ่ยเพิม่เตมิจำกกำรเรยีกรอ้งเดมิเมือ่คุ

ณไม่จำ่ยตรงเวลำ 

 

 คำ่ธรรมเนียมคอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่จำ้หนีไ้ดเ้กดิขึน้ในกำรพยำยำมใหค้ณุจำ่

ยคำ่กำรเรยีกรอ้ง 
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ตวัอยำ่งเชน่โดยกำรสง่กำรแจง้เตอืนและค ำเตอืนหลำยคร ัง้เกีย่วกบักำร

ช ำระเงนิใหค้ณุ 

 

 ในชอ่งยอดเงินคณุสำมำรถกรอกจ ำนวนเงนิทีค่ณุเป็นหนีอ้ยูเ่มือ่รวมเงนิ

ตน้ทุน ดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียมเขำ้ดว้ยกนั 

 

 ในชอ่งวนัทีค่ณุสำมำรถเขยีนเมือ่จดหมำยตอบกลบัจำกเจำ้หนีล้งวนัทีน่ั่

นคอืคร ัง้สดุทำ้ยทีค่ณุตรวจสอบจ ำนวนของหนี ้

ตวัอย่ำง อนัเน่ไดร้บัจดหมำยจำกเจำ้หนีท้ ัง้ภำครฐัและเอกชนเกีย่วกบัจ ำนวนเงนิที่

เธอเป็นหนี ้ตอนนีเ้ธอจะกรอกใบบลิรวมทัง้หมดในแบบฟอรม์ดำ้นบนนี ้

 จดหมำยฉบบัหน่ึงเกีย่วกบัคำ่โทรศพัทท์ีค่ำ้งช ำระกบับรษิทัเทเลนอร ์

เน่ืองจำกเป็นเวลำนำนแลว้ทีค่วรมกีำรช ำระเงนิ บรษิทัเทเลนอร ์

จงึจดัสง่เร ือ่งไปยงั บรษิทั ตดิตำมหนี ้ลนิดอรฟ์ 

 เมือ่อนัเน่กรอกใบบลิเก็บเงนิในแบบฟอรม์จะมลีกัษณะดงันี:้ 
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4.0 กำรเจรจำเกีย่วกบัหนีส้นิ 

 

 

สญัญำกำร

ช ำระหนี ้

 

กำรเจรจำกบัเจำ้หนีอ้ำจเป็นจดุเร ิม่ตน้ทีด่เีมือ่คณุตอ้งกำรพยำยำมแกปั้

ญหำหนีข้องคณุ 

เมือ่แจง้เจำ้หนีเ้กีย่วกบัสถำนกำรณข์องคณุและเสนอแนวทำงแกไ้ขทีเ่ป็น

รปูธรรม คณุจะสำมำรถก ำหนดขอ้ตกลงทีพ่อรบัไหวส ำหรบัคณุได ้

สิง่เหลำ่นีเ้รยีกวำ่สญัญำกำรช ำระหนี ้

และเป็นขอ้ตกลงสว่นตวัระหวำ่งลกูหนีแ้ละเจำ้หนี ้

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญำกำรช ำระหนีภ้ำยใตห้วัขอ้ 4.4 

ในโบรชวัรนี์ ้

ขึน้อยูก่บัเจำ้หนีเ้องวำ่พวกเขำจะยอมท ำสญัญำกบัคณุหรอืไม ่

 

 

 กอ่นทีค่ณุจะตดิตอ่เจำ้หนีส้ิง่ส ำคญัคอื 

คณุตอ้งก ำหนดงบประมำณวำ่คณุมรีำยไดเ้ท่ำไรตอ่เดอืนและคำ่ใชจ้ำ่ยป

ระจ ำทีค่ณุม ี

โดยคำ่ใชจ้ำ่ยประจ ำเรำหมำยถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีค่ณุมทุีกเดอืนและคณุไม่สำ

มำรถหลกีเลีย่งกำรจำ่ยไดเ้ชน่ คำ่เชำ่บำ้น คำ่ไฟฟ้ำและคำ่โทรศพัท ์

เมือ่ช ำระสิง่เหลำ่นีแ้ลว้คณุจะสำมำรถคน้หำไดง้ำ่ยขึน้วำ่อะไรคอืสำเหตขุ

องปัญหำหนีส้นิและสิง่ทีจ่ะท ำใหส้ถำนกำรณข์องคณุดขีึน้ 

สิง่ส ำคญัคอืตอ้งรวมสิง่นีไ้วใ้นขอ้เสนอของเจำ้หนี ้
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อธบิำยดว้ยวำ่เหตใุดคณุจงึมปัีญหำในกำรช ำระเงนิและคณุจะพยำยำมแ

กไ้ขสิง่เหลำ่นีอ้ยำ่งไร 
 

 

 

 

 

 คณุอำจตอ้งกำรแสดงใหเ้จำ้หนีข้องคณุเห็นวำ่คณุตอ้งกำรเก็บสะสมเงนิใ

หม้ำกทีส่ดุเพือ่ช ำระหนีข้องคณุ 

แตใ่นขณะเดยีวกนัก็ตอ้งแน่ใจวำ่คณุมเีงนิเหลอืเพยีงพอทีจ่ะใชช้วีติตอ่ไ

ป 

หำกคณุพบวำ่สิง่นีย้ำกทีจ่ะท ำดว้ยตวัเองคณุอำจตอ้งกำรพูดคยุกบัใครบ

ำงคนเพือ่ขอควำมชว่ยเหลอื 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถำนทีท่ีค่ณุสำมำรถตดิตอ่ไดภ้ำยใต ้

หวัขอ้ 10 ในโบรชวัรนี์ ้

 4.1 ขอ้เสนอส ำหรบัทำงเลอืกในกำรแกปั้ญหำตำ่ง 

ๆ 

 

 

เมือ่คณุเจรจำกบัเจำ้หนีอ้ำจเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีจ่ะเสนอแนวทำงแกไ้ขทีเ่ป็

นรปูธรรม เป็นเร ือ่งธรรมดำทีจ่ะเร ิม่ตน้ดว้ยสิง่ทีส่ำมำรถแกปั้ญหำได ้

 

 

 

 

 กำรรไีฟแนนซเ์งินกูเ้ป็นทำงออกทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะท ำใหจ้ดักำรหนีไ้ดง้ำ่

ยขึน้ 

สิง่เหลำ่นีห้มำยควำมวำ่กำรกูย้มืเงนิใหม่ทีค่ณุสำมำรถใชเ้พือ่ช ำระคำ่ใช ้

จำ่ยของคณุใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

เงนิกูข้นำดเล็กและรำคำแพงจ ำนวนมำกในบำงสถำนกำรณอ์ำจมรีำคำถู

กกวำ่หำกคณุสำมำรถรวมเป็นเงนิกูก้อ้นใหญด่ว้ยโดยมกีำรช ำระคนืในร

ะยะเวลำนำนขึน้และมอีตัรำดอกเบีย้ทีด่กีวำ่ 

ในกรณีนีต้น้ทุนกำรกูย้มืรำยเดอืนของคณุจะนอ้ยลง 
 

JURK 

ตัง้ขอ้สงัเกตวำ่กำรรไีฟแนนซใ์นบำงกรณีอำจน ำไปสูเ่งือ่นไขทีแ่ยก่วำ่เงนิ

กูเ้ดมิ หมำยควำมวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยรวมทัง้หมดจะมมีำกเพิม่ขึน้ 

ดงัน้ันจงึเป็นเร ือ่งส ำคญัมำกทีค่ณุจะไดร้บัค ำแนะน ำจำกผูท้ีม่คีวำมเช ีย่ว

ชำญในกำรรไีฟแนนซก์อ่นทีค่ณุจะท ำสญัญำเชน่นี ้
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คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูท้ีค่ณุสำมำรถตดิตอ่ไดภ้ำยใตห้วัขอ้ 

10 ในโบรชวัรนี์ ้

 

 

 

 

 

 

 

 กำรขยำยระยะเวลำช ำระหนีอ้ำจสง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยรำยเดอืนลดลง 

แตก็่อำจหมำยควำมวำ่คณุตอ้งจำ่ยเงนิรวมมำกขึน้ดว้ย 

 

 

 

 

 กำรเลือ่นกำรผอ่นช ำระอำจหมำยควำมวำ่คณุตอ้งจำ่ยดอกเบีย้เงนิกู ้

แตค่ณุไม่ตอ้งจำ่ยคำ่งวดรำยเดอืนในชว่งเวลำทีก่ ำหนด 

 

 กำรเลือ่นกำรช ำระเงินเตม็จ ำนวน หมำยควำมวำ่เงนิกู ้"ถกูระงบั" 

ในชว่งเวลำทีก่ ำหนด 

โดยปกตจิะหมำยควำมวำ่หนีจ้ะเพิม่ขึน้โดยรวมเน่ืองจำกอตัรำดอกเบีย้จะ

ยงัคงด ำเนินตอ่ไป 

 

 กำรลดอตัรำดอกเบีย้ลง 

หมำยควำมวำ่อตัรำดอกเบีย้ของกำรเรยีกรอ้งจะลดลง 

วธินีีจ้ะท ำใหค้ำ่งวดตอ่เดอืนทีค่ณุตอ้งจำ่ยนอ้ยลง 

 

 กำรลดดอกเบีย้คำ้งช ำระ อำจเป็นทำงออกไดเ้ชน่กนั 

หำกคณุไม่ไดช้ ำระใบเรยีกเก็บเงนิตรงเวลำดอกเบีย้มกัจะเกดิเป็น 

"คำ่ปรบั" ส ำหรบักำรช ำระเงนิลำ่ชำ้ 

หำกคณุเจรจำกบัเจำ้หนีเ้พือ่ขอขอ้ท ำสญัญำกำรช ำระหนีค้ณุสำมำรถถ

ำมวำ่พวกเขำสำมำรถยกเลกิดอกเบีย้บำงสว่นทีเ่กดิขึน้ไดห้รอืไม่เพือ่ให ้

กำรเรยีกรอ้งลดลง 

 

 กำรลดหรอืยกเลกิหนีค้งคำ้ง 

หมำยควำมวำ่เจำ้หนีย้นิยอมทีจ่ะใหค้ณุหลกีเลีย่งกำรจำ่ยเงนิบำงสว่นหร ื

อจ ำนวนเงนิทัง้หมดทีค่ณุเป็นหนี ้ไม่ใชเ่ร ือ่งปกตทิีเ่จำ้หนีจ้ะตกลงตำมนี ้
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 4.2 กำรประนอมหนี ้และกำรยกเวน้ดอกเบีย้ 

 

 ทัง้ในกรณีทีม่กีำรลดระดบัอตัรำดอกเบีย้และในกรณีทีม่กีำรลดหรอืยกเลิ

กดอกเบีย้หรอืหนีค้งคำ้งเจำ้หนีจ้ะสญูเสยีเงนิ 

ดงัน้ันคณุตอ้งเตรยีมพรอ้มทีพ่วกเขำจะก ำหนดเงือ่นไขอยำ่งเขม้งวดใหคุ้

ณเพือ่ยนิยอมท ำเชน่นี ้

เจำ้หนีส้ำมำรถขอใหค้ณุขำยทรพัยส์นิทีค่ณุไม่ตอ้งกำร 

วำ่คณุจ ำเป็นตอ้งมหีลกัฐำนเอกสำรพสิจูนใ์นกำรใชจ้ำ่ยทัง้หมดของคณุ

ทุกเดอืนหรอืเรยีกรอ้งอืน่ ๆ 

 

 หำกตอ้งกำรขอเลือ่นกำรช ำระเงนิและยกเวน้กำรจำ่ยดอกเบีย้คณุสำมำร

ถสง่จดหมำยดำ้นลำ่งไปยงัเจำ้หนีข้องคณุ 
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[ชือ่ของเจำ้หนี]้ 

[ทีอ่ยู]่ 

[รหสัไปรษณีย ์และสถำนทีไ่ปรษณีย]์ 

 

 

 

[สถำนทีแ่ละวนัที]่ 
 

  

 

 

ค ำรอ้งขอเลือ่นกำรช ำระเงินและยกเวน้กำรจำ่ยดอกเบีย้  

 

ชือ่ตวั: [ชือ่ตวัเต็มของคณุ] 

ตวัเลขประจ ำตวัประชำชน: [ตวัเลขวนัเดอืนปีเกดิ และตวัเลขประจ ำตวัประชำชนของคณุ] 

ทีอ่ยู:่ [ทีอ่ยูข่องคณุ] 

 

หมำยเลขอำ้งองิของพวกคุณ: [หมำยเลขคดขีองเจำ้หนี]้ 

 

ไดม้กีำรอำ้งองิถงึจดหมำยโตต้อบกอ่นหนำ้นี ้ลำ่สดุโดยจดหมำยทีไ่ดร้บัจำกพวกคณุ 

[วนัที]่  
 

ขำ้พเจำ้ขอเลือ่นกำรช ำระเงนิและกำรยกเวน้ดอกเบีย้และไม่มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิใด ๆ 

เกดิขึน้จำกกำรเรยีกรอ้งของพวกคณุ 

 

ขำ้พเจำ้ไม่มรีำยไดแ้ตอ่ยำ่งใด ยกเวน้ [อยำ่งเชน่ เงนิวำ่งงำน] ซ ึง่ก็คอืจ ำนวนเงนิโครณ 

[กรอกจ ำนวนเงนิ] ขำ้พเจำ้ก็ไม่มทีรพัยส์มบตัอิะไรมำกมำย 

ดงัน้ันขำ้พเจำ้จงึไม่สำมำรถจำ่ยคำ่เรยีกรอ้งของพวกคณุไดใ้นขณะนี ้ 
 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

[ชือ่ตวัของคณุ และ ลงชือ่] 
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 4.4 สญัญำกำรช ำระหนี ้

 

 

 

เมือ่คณุมรีำยกำรของหนีท้ัง้หมดของคณุ 

และตัง้งบประมำณแลว้คณุจะเห็นไดง้ำ่ยขึน้วำ่คณุมโีอกำสจำ่ยอะไรใหเ้จำ้

หนีใ้นแตล่ะเดอืน 

โดยสว่นใหญม่กัจะเป็นควำมคดิทีด่ทีีจ่ะจดัล ำดบัควำมส ำคญัของขอ้เรยีก

รอ้งทีม่อีตัรำดอกเบีย้สงูสดุ 

 

 

 เมือ่คณุทรำบวำ่คณุสำมำรถเสนอเงนิใหเ้จำ้หนีแ้ตล่ะรำยแลว้ 

คณุสำมำรถสง่จดหมำยฉบบัใหม่ไปยงัพวกเขำเหลำ่น้ันพรอ้มขอ้เสนอเกี่

ยวกบัสญัญำช ำระหนี ้ 

ตวัอยำ่งของขอ้เสนอดงักลำ่วน้ันคณุสำมำรถอำ่นดไูดใ้นหนำ้ถดัไป 
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5.0 ระบบปลดหนีส้นิ 

 

 5.1 ระบบปลดหนีส้นิคอือะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลทีม่เีงนินอ้ยเกนิไปในกำรช ำระหนีใ้นบำงกรณีอำจจะมสีทิธเิขำ้สูร่ะ

บบปลดหนีส้นิ 

ระบบปลดหนีส้นิคอืสญัญำในกำรช ำระหนีแ้ละจะชว่ยใหค้ณุสำมำรถควบ

คมุกำรเงนิของคณุได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

หำกคณุไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

คณุจะตอ้งช ำระหนีใ้หเ้จำ้หนีข้องคณุใหม้ำกทีส่ดุภำยในระยะเวลำก ำหน

ด โดยสว่นใหญร่ะยะเวลำดงักลำ่วน้ันมรีะยะเวลำก ำหนดหำ้ปี 

หนีส้นิหมดสิ ้

นสุด 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลำของระบบปลดหนีส้นิ 

โดยปกตจิ ำนวนเงนิทีอ่ำจเหลอือยูข่องหนีจ้ะถกูยกเลกิ 

มหีนีบ้ำงประเภททีค่ณุไม่สำมำรถก ำจดัไดโ้ดยเขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่เหลำ่นีภ้ำยใตห้วัขอ้ 8 ในโบรชวัรนี์ ้

 

 

 

 

 ผูท้ีค่ณุเป็นหนีส้ำมำรถขอใหค้ณุขำยสิง่ทีค่ณุเป็นเจำ้ของและในบำงกร

ณีพวกเขำเหลำ่น้ันสำมำรถเรยีกรอ้งสิง่เหลำ่น้ันไดด้ว้ย 

แมว้ำ่คณุจะตอ้งจำ่ยหนีใ้หม้ำกทีส่ดุในแตล่ะเดอืน 

แตค่ณุก็ยงัควรมเีงนิส ำหรบัคำ่เลีย้งชพี 

และคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัทีพ่กัอำศยัทีจ่ ำเป็นส ำหรบัคณุ 
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และคนทีค่ณุอำจมคีวำมรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรเลีย้งด ู

หรอือยูใ่นควำมสมัพนัธฉั์นสำมภีรรยำกนั 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้ดภ้ำยใตห้วัขอ้ 7.1 

ในโบรชวัรนี์ ้

 5.2 

เง่ือนไขเพือ่รบัอนุญำตใิหเ้ขำ้ระบบปลดหนีส้นิ 

มปัีญหำเร ือ่ง

หนีส้นิอย่ำงจ

รงิจงั 
 

ระบบปลดหนีส้นิควรมอบใหก้บัผูท้ีม่ปัีญหำเร ือ่งหนีส้นิอยำ่งจรงิจงั 

เงือ่นไขนีต้อ้งตคีวำมอยำ่งเครง่ครดั 

ปัญหำหนีส้นิอยำ่งจรงิจงัหมำยควำมวำ่จ ำเป็นตอ้งมปัีญหำมำกกวำ่น้ัน 

นอกเหนือจำกกำรเงนิของคณุไม่เพยีงพอดว้ยทุกคร ัง้  
 

ไม่สำมำรถจ่

ำยสิง่ทีคุ่ณเป็

นหนีไ้ดอ้ยำ่ง

เป็นถำวร 

เพือ่มสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

คณุจะตอ้งไม่สำมำรถจำ่ยสิง่ทีค่ณุเป็นหนีไ้ดอ้ยำ่งเป็นถำวร 

กำรไม่สำมำรถจำ่ยสิง่ทีค่ณุเป็นหนีไ้ดอ้ยำ่งเป็นถำวร 

หมำยควำมวำ่ในชว่งหลำยปีทีผ่่ำนมำคณุจะไม่สำมำรถจำ่ยสิง่ทีค่ณุเป็น

หนีไ้ด ้เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยใชมุ้มมอง 10-

15 ปี เป็นแนวทำงวำ่ปัญหำกำรจำ่ยเงนิจะเกดิขึน้อยำ่งถำวรหรอืไม่ 

 

หำกคณุมทีรพัยส์นิทีส่ำมำรถขำยไดซ้ ึง่มมูีลคำ่สงูกวำ่หนีข้องคณุ 

จะไม่ไดร้บักำรพจิำรณำวำ่ไม่สำมำรถจำ่ยสิง่ทีค่ณุเป็นหนีไ้ดอ้ยำ่งถำวร  

 

  

 ไม่มขีอ้ก ำหนดเงือ่นไขวำ่คณุจะตอ้งมหีนีเ้ท่ำไร 

เป็นอตัรำสว่นระหวำ่งขนำดของหนีท้ัง้หมดของคณุและคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็

น และวำ่คณุมรีำยไดม้ำกนอ้ยแคไ่หน 

รวมถงึทรพัยส์มบตัทิีเ่ป็นขอ้ตดัสนิเร ือ่งเหลำ่นี ้

 

 

หนีใ้หม่ หำกหนีข้องคณุจ ำนวนมำกเป็นหนีใ้หม่ 

อำจจะเป็นสิง่ทีไ่ม่สมควรส ำหรบัเจำ้หนีข้องคณุทีห่นีข้องคณุจะถกูปลด 

สิง่เหลำ่นีอ้ำจหมำยควำมวำ่เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมก

ฎหมำยจะปฏเิสธค ำรอ้งขอเพือ่มสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

 

 นอกจำกนีย้งัมสีำเหตอุืน่ ๆ 

ทีท่ ำใหเ้จำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะปฏเิสธค ำร ้

องขอเพือ่มสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิของคณุ 
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คณุสำมำรถอำ่นเกีย่วกบัอปุสรรคหลำยประกำร 

ทีไ่ม่สำมำรถท ำใหม้สีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ ในบทที ่6.3 

 

 5.3 วธิใีนกำรด ำเนินกำร ในกรณีกำรปลดหนีส้นิ 

พยำยำมตดิต่

อเจำ้หนีข้อง

คณุ 

กอ่นทีค่ณุจะไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

คณุตอ้งพยำยำมตดิตอ่เจำ้หนีข้องคณุกอ่นเพือ่จดัท ำสญัญำกนั 

สิง่นีเ้รยีกวำ่สญัญำช ำระหนี ้

ขอ้ก ำหนดทีเ่ขม้งวดเพยีงใดส ำหรบัควำมพยำยำมของคณุเองในกำรท ำ

สญัญำช ำระหนีก้บัเจำ้หนีข้องคณุน้ัน 

ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัแิละควำมสำมำรถของคณุ 

ในบำงกรณีคณุควรตดิตอ่เทศบำลเมอืงทีค่ณุอำศยัอยู ่

เพือ่ขอควำมชว่ยเหลอืในกำรแกไ้ขปัญหำหนีส้นิ 

คณุสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำยไดเ้ชน่กนั 

 

 

 

 ขอ้ก ำหนดทีค่ณุตอ้งพยำยำมจดัท ำสญัญำช ำระหนีน้ั้น 

ไม่ถอืเป็นเด็ดขำด 

หำกมเีหตใุหเ้ช ือ่ไดว้ำ่กำรเจรจำกบัเจำ้หนีข้องคณุจะไม่ประสบควำมส ำเร็

จ คณุอำจจะไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบหนีส้นิได ้

แมว้ำ่คณุจะไม่ไดพ้ยำยำมท ำสญัญำกำรช ำระหนีก็้ตำม 

คณุสำมำรถขอใหเ้จำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยพจิ

ำรณำวำ่สิง่เหลำ่นีเ้หมำะสมส ำหรบัคณุหรอืไม่ 

 

 

ค ำรอ้งขอไป

ยงัเจำ้หน้ำที่

บงัคบัเรยีกเก็

บหนีใ้หเ้ป็นไ

ปตำมกฎหมำ

ย 

หำกคณุไมไ่ม่สำมำรถจดัท ำสญัญำช ำระหนีก้บัเจำ้หนีข้องคณุ 

คณุสำมำรถสง่ค ำรอ้งขอเพือ่มสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิไปยงัเจำ้หนำ้ที่

บงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยในเทศบำลเมอืงของคณุ 

ในค ำรอ้งขอนีค้ณุตอ้งใหข้อ้มูลเกีย่วกบัรำยไดข้องคณุ 

และรำยไดข้องคูส่มรสหรอืคูค่รองของคณุ ทรพัยส์มบตั ิหนีส้นิ 

คำ่ครองชพีและสิง่อืน่ ๆ ทีอ่ำจเกีย่วขอ้งกบัเร ือ่งของคณุ 

เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำ

ทีค่ณุตอ้งกำร 
 

เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะตรวจสอบเร ือ่งของ
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คณุเพือ่ใหพ้วกเขำสำมำรถพจิำรณำไดว้ำ่ขอ้มูลตรงตำมเงือ่นไขเพือ่มสีิ

ทธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิหรอืไม่ 

อยำ่งเชน่พวกเขำจะปฏเิสธค ำรอ้งขอเพือ่มสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

หำกมคีวำมชดัเจนวำ่ขอ้มูลไม่เป็นไปตำมเงือ่นไข 

หรอืหำกคณุมสีว่นรว่มไม่เพยีงพอในกำรใหข้อ้มูลในเร ือ่งเหลำ่นี ้ 

 

 6.0 

ขัน้ตอนในกำรเร ิม่ตน้ของกำรเจรจำเ

ร ือ่งหนีส้นิ 

ระยะเวลำ 

กำรเจรจำ 

 

กำรเปิดกำรเจรจำหนีส้นิ 

หมำยควำมวำ่จะเร ิม่ตน้โดยมรีะยะเวลำของกำรเจรจำก ำหนดไวส้ีเ่ดอืน 

คณุจงึไม่ไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิอยำ่งทนัททีนัใด 

สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ภำยในระยะเวลำดงักลำ่วน้ัน 

คอืวำ่คณุจะไดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็น

ไปตำมกฎหมำย 

จะเจรจำกบัเจำ้หนีข้องคณุเพือ่ตกลงเกีย่วกบัระบบปลดหนีส้นิโดยควำมส

มคัรใจ หำกพวกคณุไม่สำมำรถตกลงกนัได ้

คณุสำมำรถขอระบบปลดหนีส้นิโดยบงัคบั 

ภำยในระยะเวลำหมดเขตของกำรเจรจำ  

 

 

กำรเลือ่นกำร

ช ำระหนี ้ 

 

ภำยในระยะเวลำของกำรเจรจำคณุจะไดร้บัสทิธเิพือ่เลือ่นกำรช ำระหนี ้

เจำ้หนีไ้ม่สำมำรถเรยีกรอ้งใหค้ณุช ำระใบบลิของคณุภำยในชว่งเวลำดงั

กลำ่วนี ้

อยำ่งไรก็ตำมคณุยงัคงตอ้งช ำระคำ่เลีย้งดคููส่มรสและคำ่เลีย้งดบูุตร 
 

 

 

ดอกเบีย้ 

 

ดอกเบีย้ยงัคงด ำเนินตอ่ไป แตย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 

มขีอ้ยกเวน้ส ำหรบัดอกเบีย้ส ำหรบักำรเรยีกรอ้งทีค่ ำ้ประกนัโดยกำรจ ำน

องบำ้นของคณุ สิง่เหลำ่นีม้กี ำหนดช ำระเงนิตำมปกต ิ 
 

หน้ำที ่ ภำยในระยะเวลำของกำรเจรจำ อยำ่งเชน่คณุมหีนำ้ ดงันี ้

ตอ้งเก็บสะสมคำ่จำ้งและรำยไดอ้ืน่ ๆ 

ทีเ่กนิกวำ่ทีค่ณุตอ้งกำรส ำหรบัเงนิเลีย้งชพีของตนเอง 

และผูท้ีอ่ำศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนักบัคณุ 
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 6.1 ระบบปลดหนีส้นิโดยควำมสมคัรใจ 

ขอ้เสนอส ำห

รบัสญัญำ 

หลงัจำกครบก ำหนดเวลำของเจำ้หนีท้ีจ่ะระบุวำ่กำรเรยีกรอ้งของพวกเขำ

หมดอำยหุรอืไม่ 

อยำ่งเรว็ทีส่ดุคณุตอ้งเตรยีมขอ้เสนอส ำหรบัสญัญำเกีย่วกบักำรช ำระหนี ้

โดยควำมสมคัรใจ 

เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยสำมำรถชว่ยเหลอืคุ

ณเกีย่วกบัสิง่เหลำ่นีไ้ด ้

ขอ้เสนอนีจ้ะถกูสง่ไปยงัเจำ้หนีท้ีรู่จ้กัทัง้หมดซึง่มกี ำหนดเวลำสำมสปัดำห ์

ในกำรตดัสนิใจวำ่พวกเขำยอมรบัขอ้เสนอนีห้รอืไม่ 

หำกเจำ้หนีไ้ม่คดัคำ้นขอ้เสนอนีภ้ำยในเวลำก ำหนด 

ถอืวำ่เจำ้หนีย้อมรบัสญัญำนีแ้ลว้ 

  

กำรคดัคำ้น 

และ 

กำรเจรจำ 

 

หำกเจำ้หนีอ้ยำ่งนอ้ยหน่ึงรำยหรอืมำกกวำ่น้ันคดัคำ้นสญัญำดงักลำ่วน้ัน 

สำมำรถเจรจำไดใ้นชว่งสีเ่ดอืนนีเ้พือ่ใหพ้วกคณุจดัท ำสญัญำทีทุ่กฝ่ำยส

ำมำรถยนิยอมได ้

ดงัน้ันไม่มสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิโดยควำมสมคัรใจจะท ำไดก็้ตอ่เมือ่ไ

ม่มเีจำ้หนีร้ำยใดไม่เห็นดว้ย 

ขอ้เสนอส ำห

รบักำรช ำระห

นีจ้อำจเกีย่ว

ขอ้งกบั 

 

เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะตรวจสอบวำ่ขอ้เส

นอส ำหรบัระบบปลดหนีส้นิ 

โดยควำมสมคัรใจเป็นไปตำมเงือ่นไขทีถ่กูก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย 

ขอ้เสนอส ำหรบักำรระบบปลดหนีส้นิ โดยควำมสมคัรใจ 

อำจสำมำรถหมำยควำมวำ่สิง่ดงัตอ่ไปนี ้

 

 คณุจะสำมำรถเลือ่นช ำระหนีส้นิทัง้หมด หรอืบำงสว่นของหนีส้นิ 

หรอื 

 วำ่เจำ้หนีจ้ะยกเวน้กำรช ำระดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียมทัง้หมดหรอื

บำงสว่น หรอื 

 วำ่หนีจ้ะถกูยกเลกิทัง้หมดหรอืบำงสว่นไม่วำ่โดยทนัทหีรอืหลงัจำ

กระยะเวลำของกำรเจรจำหมดสิน้สดุแลว้ (ปกตหิำ้ปี) 

 

 

 คณุสำมำรถเสนอรวมหวัขอ้เขำ้ดว้ยกนั ดงันี ้

จะตอ้งก ำหนดจ ำนวนเงนิทีจ่ะช ำระใหก้บัเจำ้หนีใ้นวนัทีก่ ำหนดตลอดระยะ

เวลำดงักลำ่วน้ันดว้ย จ ำนวนเงนิดงักลำ่วน้ัน 

จ ำเป็นตอ้งอยูใ่นจ ำนวนเงนิทีค่ณุสำมำรถจำ่ยพอไหวไดจ้รงิ 
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เงินเลีย้งชพี 

 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิวำ่คณุสำมำรถเก็บรกัษำมำกนอ้ยแคไ่หนของร

ำยได ้และทรพัยส์นิของคณุภำยใตห้วัขอ้ที ่7.1 ในโบรชวัรนี์ ้

 6.2 ระบบปลดหนีส้นิภำยใตก้ำรบงัคบั 

ค ำรอ้งขอเพื่

อเขำ้สูร่ะบบป

ลดหนี้สนิ 

ภำยใตก้ำรบงั

คบั 

หำกเจำ้หนีท้ ัง้หมดของคณุไม่ยอมรบัขอ้เสนอนีโ้ดยควำมสมคัรใจทีถ่กูส่

งไปแลว้ คณุสำมำรถขอใหจ้ดัท ำระบบปลดหนีส้นิภำยใตก้ำรบงัคบั  

คณุจ ำเป็นตอ้งจดัสง่ค ำรอ้งขอไปยงัเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำยกอ่นครบก ำหนดสีเ่ดอืน 

ซ ึง่เป็นระยะเวลำของกำรเจรจำเพือ่เขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิโดยควำมสมคัร

ใจ  

ศำลช ัน้ตน้ 

 

หำกไม่สำมำรถเขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิได ้โดยควำมสมคัรใจ 

ขอ้เสนอเกีย่วกบัระบบปลดหนีส้นิภำยใตก้ำรบงัคบัจะถกูสง่ไปยงัศำลช ัน้

ตน้ 

ศำลช ัน้ตน้ยอมรบัขอ้เสนอหำกเป็นไปตำมเงือ่นไขเพือ่เขำ้สูร่ะบบปลดห

นีส้นิ 

ในบำงกรณีพวกเขำอำจปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัขอ้เสนอ 

ระยะเวลำก ำ

หนดของระบ

บปลดหนี้สนิ 

โดยปกตริะยะเวลำก ำหนดปลดหนีส้นิ เป็นระยะเวลำหำ้ปี 

หำกมเีหตผุลทีส่ ำคญัเกีย่วกบัสิง่เหลำ่นี ้

สำมำรถก ำหนดระยะเวลำสัน้ลงหรอืนำนกวำ่น้ันได ้

อยำ่งไรก็ตำมระยะเวลำนีไ้ม่สำมำรถมนีำนกวำ่สบิปีได ้

หำกจะตดัสนิใจวำ่เป็นระยะเวลำอืน่นอกเหนือจำกหำ้ปี 

จ ำเป็นตอ้งมเีหตผุลทีด่เีพยีงพอ  

 6.3 

ขอ้คดัขวำงเพือ่รบัอนุญำตใิหเ้ขำ้สู่ระบบปลดหนี้

สนิ 

ควำมไม่น่ำพ

อใจ 

 

 

 

 

 

 

ควำมไม่เหม

กอ่นทีค่ณุจะมสีทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิได ้

จ ำเป็นตอ้งพจิำรณำวำ่จะเป็นกำรสรำ้งควำมไม่น่ำพอใจใหก้บัลกูหนีร้ำย

อืน่ หรอืสงัคมโดยทั่วไปทีค่ณุไดร้บัสทิธใิหเ้ขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

สิง่เหลำ่นีห้มำยควำมวำ่จะตอ้งไม่ดไูม่สมเหตสุมผลหรอืไม่เป็นยตุธิรรม 

ตวัอยำ่งเชน่คณุไม่สำมำรถรบัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิได ้

หำกหนีข้องคณุมำกเกนิไปเกดิจำกควำมผดิทำงอำญำ 

อกีตวัอยำ่งหน่ึงตำมทีก่ลำ่วไวใ้นมำตรำ 5.2 

คอืเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยสำมำรถปฏเิสธไม่

รบัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิไดเ้น่ืองจำกมหีนีใ้หม่มำกเกนิไป 
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ำะสม  

นอกจำกนีค้ณุยงัสำมำรถถกูปฏเิสธไม่รบัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิได ้

หำกคณุด ำเนินกำรอยำ่งไม่เหมำะสมโดยมจีดุประสงคเ์พือ่ขอรบัสทิธเิขำ้

สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

หรอืใหข้อ้มูลทีท่ ำใหเ้ขำ้ใจผดิหรอืไม่ถกูตอ้งแกเ่จำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บ

หนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

กฎหลกั 

ไดร้บัสทิธเิข้

ำสูร่ะบบปลด

หนีส้นิเพยีงแ

คค่ร ัง้เดยีว 

ตำมกฎหลกัคณุจะไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิเพยีงคร ัง้เดยีวเท่ำน้ัน 

สำมำรถมขีอ้ยกเวน้ได ้หำกมสีถำนกำรณพ์เิศษมำกทีบ่่งช ีส้ิง่เหลำ่นีไ้ด ้

สิง่ส ำคญัคอืตอ้งทรำบวำ่เพือ่รบัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิมำกกวำ่คร ัง้เดี

ยว จ ำเป็นตอ้งมเีหตผุลหนักแน่นเป็นอยำ่งมำก 

 

 7.0 

ระบบปลดหนีส้นิจะส่งผลกระทบตอ่คุ

ณอย่ำงไรบำ้ง 

 7.1 เงินเลีย้งชพี 

 หำกคณุไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลดหนีส้นิ 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะเก็บเงนิไวใ้นเดอืนน้ันมำกเท่ำทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมเพือ่เลี ้

ยงดคูณุ และพวกคนทีค่ณุอำจมคีวำมรบัผดิชอบในกำรเลีย้งด ู

หรอืบุคคลทีอ่ยูใ่นควำมสมัพนัธฉั์นสำมภีรรยำกนักบัคณุ 

สิง่เหลำ่นีเ้รยีกกนัวำ่เงินเลีย้งชพี 

 

 

 

อตัรำเงินเลีย้

งชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หำกคณุไม่ไดแ้ตง่งำนหรอืมคีูค่รอง 

ตำมอตัรำเงนิเลีย้งชพีทีม่ผีลบงัคบัใชนั้บแตว่นัที ่1 กรกฎำคม 2020 

โดยปกตคิณุจะมสีทิธิเ์ก็บเงนิ 8,989 โครณของรำยไดต้อ่เดอืนของคณุ 

หำกหำกคณุแตง่งำนหรอืมคีูค่รอง มอีตัรำอืน่ทีม่ผีลบงัคบัใชต้ำ่งหำก 

หรอืหำกคณุเลีย้งดคููส่มรสหรอืคูค่รองของคณุ 

 

เงนินีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ครอบคลมุคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรโิภคทั่วไป 

ซ ึง่อำจเป็นตวัอยำ่งเชน่รถประจ ำทำงและอำหำร 

 

หำกคณุเลีย้งดบูุตรคณุมสีทิธิเ์ก็บเงนิเพิม่อกีเล็กนอ้ยตอ่เดอืน 

คณุมสีทิธิเ์ก็บมำกนอ้ยเพยีงใดขึน้อยูก่บัจ ำนวนบุตรทีค่ณุมแีละบุตรของ
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คณุมอีำยเุท่ำไร มกีำรก ำหนดเงนิเลีย้งชพีตำ่งหำกส ำหรบับุตร 

และอตัรำตำ่งหำกส ำหรบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกรณีกำรเยีย่มบุตร 

ในกรณีทีล่กูหนีไ้ม่มสีทิธใินกำรเลีย้งดบูุตรประจ ำ 

ตอ่มำคณุยงัสำมำรถเก็บเงนิไวเ้พือ่ช ำระอยำ่งเชน่ คำ่โรงเรยีนอนุบำล 

และคำ่ระบบโรงเรยีนหลงัโรงเรยีนเลกิ 

กำรพจิำรณำ

อย่ำงละเอยีด 

 

 

เน่ืองจำกอตัรำนีเ้ป็นเพยีงอตัรำแนะน ำเท่ำน้ัน 

สิง่เหลำ่นีจ้งึจะถกูน ำมำใชเ้ป็นจดุเร ิม่ตน้เพือ่พจิำรณำอยำ่งละเอยีดในแต่

ละกรณี 

 

คณุสำมำรถตดิตอ่ไปยงัเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหม

ำย หำกคณุสงสยัวำ่คณุจะไดร้บัเงนิมำกนอ้ยแคไ่หนเพือ่เป็นเงนิเลีย้งชพี 

ในกรณีเขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยไดน้้อย 

 

 

 

 

หำกรำยไดข้

องคุณเพิม่ขึ ้

น 

รำยไดน้อ้ยไม่เป็นอปุสรรคเพือ่ใหค้ณุรบัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิ 

อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกคณุมสีทิธิเ์ก็บเงนิไวเ้พือ่เป็นเงนิเลีย้งชพี 

สิง่เหลำ่นีอ้ำจหมำยควำมวำ่ไม่มเีงนิเหลอืส ำหรบักำรแบ่งใหเ้จำ้หนีแ้ตล่ะร

ำยของคณุ 

 

 

หำกรำยไดข้องคณุเพิม่ขึน้ในชว่งระยะเวลำก ำหนดของระบบปลอดหนีส้ิ

น 

เป็นสิง่ส ำคญัมำกทีค่ณุจะตอ้งแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไ

ปตำมกฎหมำย และเจำ้หนีข้องคณุทรำบ หำกคณุไมแ่จง้ใหท้รำบ 

คณุอำจเสีย่งตอ่กำรระบบปลอดหนีส้นิถกูยกเลกิ 

 7.2 รำยจำ่ยเกีย่วกบัทีพ่กัอำศยั 

 คณุสำมำรถเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัทีพ่กัอำศยัไว ้

นอกเหนือจำกอตัรำเงนิเลีย้งชพีได ้คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัทีพ่กัอำศยั ไดแ้ก ่
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คำ่เชำ่บำ้น กำรช ำระหนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับำ้น คำ่สขุำภบิำลใหแ้กเ่ทศเมอืง 

คำ่สว่นกลำง และคำ่เกีย่วกบักำรรกัษำบ ำรงุทีจ่ ำเป็น 

 หำกคณุเป็นเจำ้ของบำ้นรำคำสมเหตสุมผลโดยปกตสิิง่เหลำ่นีไ้ม่เป็นอปุ

สรรคตอ่วำ่คณุจะไม่ไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิ 

 

ในระหวำ่งกำรพจิำรณำวำ่คณุจะไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิหรอืไ

ม่ 

เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะพจิำรณำถงึมูลคำ่

ของบำ้นและควำมตอ้งกำรทีค่ณุและครอบครวัของคณุมเีพือ่เก็บรกัษำบำ้

นหลงัน้ันไว ้

หำกบำ้นเกนิควำมตอ้งกำรทีเ่หมำะสมคณุมหีนำ้ทีข่ำยบำ้นหลงัน้ัน 

หำกคณุก ำลงัจะถกูบงัคบัใหข้ำยบำ้นของคณุ 

สิง่เหลำ่นีจ้ ำเป็นตอ้งอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขวำ่จะท ำใหเ้จำ้หนีไ้ดร้บัควำมคุม้คร

องทีด่ทีีส่ดุ 

 

 

 มูลคำ่ของบำ้นจะถกูหกัออกจำกหนีข้องคณุ 

ซ ึง่หมำยควำมวำ่หำกคณุเป็นเจำ้ของบำ้นทีม่มูีลคำ่มำกกวำ่หนีท้ัง้หมดข

องคณุ คณุจะไม่สำมำรถรบัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิได ้

 

 หำกคณุเชำ่บำ้นจะถกูพจิำรณำวำ่คณุตอ้งยำ้ยไปอยูใ่นทีท่ีค่ำ่เชำ่ต ่ำกวำ่

หรอืไม่ 

 

 7.3 รถยนต ์ 

 คณุมสีทิธิเ์ก็บรถยนตข์องคณุไว ้

หำกคณุตอ้งกำรใชร้ถยนตใ์นขณะท ำงำน เพือ่กำรศกึษำ 

หรอืเหตผุลดำ้นสวสัดกิำรอืน่ ๆ เหตผุลดำ้นสวสัดกิำร 

อำจจะอยำ่งเชน่มกีำรไปรบัเด็กในโรงเรยีนอนุบำลหรอืทีโ่รงเรยีน 

 

ตำมกฎหลกัมูลคำ่ของรถจะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนเงนิหลกัในกองทุนประกนั

สงัคมแห่งชำต ิในวนัที ่1 พฤษภำคม 2019 

จ ำนวนเงนิหลกัถกูก ำหนดไวท้ี ่ 99,858 โครณ จ ำนวนเงนินีเ้หมอืนเดมิ 

ณ เดอืนสงิหำคม 2020  

JURK ตัง้ขอ้สงัเกตวำ่จ ำนวนเงนิหลกัจะถกูปรบัในชว่งฤดใูบไมร้ว่งปี 

2020 โดยมผีลบงัคบัใชนั้บแตว่นัที ่1 พฤษภำคม 2020 
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 8.0 

ขอ้ก ำหนดใดบำ้งทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบปลดหนีส้นิ 

 8.1 กฎหลกั 

 ตำมกฎหลกัระบบปลอดหนีส้นิควรครอบคลมุภำระผูกพนัทำงกำรเงนิทัง้

หมดทีค่ณุม ี

รำยไดส้ว่นหน่ึงของคณุทีค่ณุไม่มสีทิธเิก็บจะถกูแบ่งตำมควำมเหมำะสมร

ะหวำ่งเจำ้หนีข้องคณุ 

สิง่เหลำ่นีห้มำยควำมวำ่จะถกูแบ่งใหต้ำมจ ำนวนหนีท้ีค่ณุมกีบัเจำ้หนีแ้ตล่

ะรำย 

 

 

 

 

กฎนีม้ผีลบงัคบัใชโ้ดยมขีอ้ยกเวน้บำงประกำร 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ยกเวน้ทีส่ ำคญัทีส่ดุดำ้นลำ่งนี ้

 

 

 8.2 เงินกูย้มืค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองบำ้น 

 เจำ้หนีท้ีม่กีำรจ ำนองบำ้นทีค่ณุเป็นเจำ้ของ 

และเป็นบำ้นทีค่ณุจะเก็บรกัษำไว ้จะถกูจดัไวใ้นต ำแหน่งพเิศษ  

ภำยในระยะเวลำทีม่รีะบบปลอดหนีส้นิ คณุตอ้งช ำระดอกเบีย้เงนิกู ้

แตไ่ม่ตอ้งช ำระคำ่งวด 

 

มขีอ้ยกเวน้สองขอ้จำกกฎนี ้

ในบำงกรณีกำรเรยีกรอ้งจะค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองบำ้นซึง่เป็นสว่นหน่ึง

ของระบบปลอดหนีส้นิ 

ส ำหรบัภำระผูกพนับำงประเภทคณุตอ้งจำ่ยคำ่งวดดว้ย 

 

 

 แมว้ำ่กฎหลกัเกีย่วกบัระยะเวลำผ่อนผนัคำ่งวด 

อยำ่งไรกต้ำมกำรเรยีกรอ้งทีค่ ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองบำ้นของคณุจะยงัค

งไม่ถกูลบเมือ่ระยะเวลำของระบบปลอดหนีส้นิสิน้สดุแลว้ 

ดงัน้ันจงึตอ้งช ำระดอกเบีย้และคำ่งวดหลงัจำกระยะเวลำของระบบปลอดห

นีส้นิ จนกวำ่จะช ำระคนืเงนิกูท้ ัง้หมด 

หำกกำรเรยีกรอ้งทีค่ ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองบำ้นกลำยเป็นสว่นหน่ึงของร

ะบบปลอดหนีส้นิ กำรเรยีกรอ้งนีจ้ะถกูลบ 
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เมือ่ระยะเวลำของระบบปลอดหนีส้นิสิน้สดุลง 
 

 

 

 

 

 

 8.3 กำรเรยีกรอ้งภำษแีละอำกร 

 กำรเรยีกรอ้งภำษแีละอำกรทีเ่กดิขึน้หลงัจำกเปิดกำรเจรจำเกีย่วกบัหนี ้

จะไม่รวมเป็นสว่นหน่ึงของระบบปลอดหนีส้นิ 

 

 

 8.4 ภำระผูกพนัในกำรเลีย้งดู 

 คำ่เลีย้งดบูุตรหรอืคำ่เลีย้งดคููส่มรสจะตอ้งช ำระเหมอืนเดมิ 

แมว้ำ่คณุจะไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิ 

สิง่เหลำ่นีไ้ม่มผีลบงัคบัใชต้อ่หนีข้องภำครฐั 

หำกหนีด้งักลำ่วเกดิขึน้เกนิหำ้ปีกอ่นทีจ่ะมกีำรยืน่ค ำรอ้งขอเพือ่รบัสทิธเิ

ขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิ กำรเรยีกรอ้งเชน่นีอ้ำจจะถกูลดลง 

หำกสิง่เหลำ่นีจ้ะดเูหมอืนไม่สมเหตสุมผลส ำหรบัผูร้บัเงนิเลีย้งดน้ัูน 

 

 8.5 

กำรเรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้จำกกำรกระท ำควำมผดิทำ

งอำญำ 

คำ่ปรบั 

 

ตำมกฎหลกัคณุตอ้งจำ่ยคำ่ปรบัแมว้ำ่คณุไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนี้

สนิแลว้ 

ซ ึง่หมำยควำมวำ่โดยหลกักำรแลว้คำ่ปรบัจะไม่ถกูยกเลกิเมือ่สิน้สดุระยะเ

วลำของระบบปลอดหนีส้นิ 

หำกหนีส้ว่นใหญข่องคณุมำจำกคำ่ปรบัระยะเวลำก ำหนดของระบปลอด

หนีส้นิของคณุอำจจะนำนกวำ่โดยทั่วไป  
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กำรเรยีกรอ้งเ

พือ่ชดเชยคำ่

เสยีหำย 

 

ตำมกฎหลกัคณุจ ำเป็นตอ้งชดเชยคำ่เสยีหำยหรอืคำ่สนิไหมรวมทัง้หมด 

ในกรณีทีก่ำรกระท ำของคณุท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย 

ในกรณีทีก่ระท ำผดิกฎหมำย 

แมว้ำ่คณุไดร้บัสทิธเิขำ้สูร่ะบบปลอดหนีส้นิแลว้ก็ตำม 

 

ขอ้ยกเวน้สำมำรถท ำได ้

หำกกำรเรยีกรอ้งถกูก ำหนดไวโ้ดยค ำพพิำกษำหรอืคำ่ปรบั 

มำกกวำ่สำมปีกอ่นทีจ่ะมกีำรยืน่ค ำรอ้งขอเกีย่วกบักำรเจรจำหนีส้นิ 

นอกจำกนีย้งัสำมำรถท ำขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีทีเ่หตผุลพเิศษบ่งช ีส้ิง่เหลำ่

นี ้ในกรณีทีจ่พจิำรณำวำ่ควรมขีอ้ยกเวน้จำกกฎหลกัหรอืไม่ 

ควรใหค้วำมส ำคญัวำ่เป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำยประเภทไหนไดบ้ำ้ง 

กำรค ำนึงถงึผูท้ีม่กีำรเรยีกรอ้ง 

จะเป็นสว่นหน่ึงของกำรพจิำรณำเหลำ่น้ันไดด้ว้ย 

 

 9.0 

ระบบปลดหนีส้นิสำมำรถรบักำรเปลีย่

นแปลงไดห้รอืไม ่

 สิง่ส ำคญัคอืคณุตอ้งปฏบิตัติำมภำระกำรช ำระหนีข้องคณุ 

ภำยในระยะเวลำก ำหนดของระบบปลอดหนีส้นิ  

อำจจะเกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเงนิของคณุ 

อยำ่งเชน่เป็นสิง่ทีย่ำกมำกขึน้ส ำหรบัคณุทีค่ณุจะรกัษำระบบปลอดหนีส้ิ

นของคณุไว ้หรอืวำ่สภำพทำงกำรเงนิของคณุจะดขีึน้เป็นอยำ่งมำก 

ในกรณีเชน่นีค้ณุหรอืเจำ้หนีส้ำมำรถขอใหเ้ปลีย่นระบบปลอดหนีส้นิได ้

 

 

 9.1 ลูกหนีร้อ้งขอกำรเปลีย่นแปลง 

  

 หำกมกีำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเงนิของคณุ 

ซ ึง่ท ำใหค้ณุไม่สำมำรถรกัษำระบบปลอดหนีส้นิไว ้ตำมทีต่กลงกนัไว ้

อยำ่งเชน่คูส่มรสแตกหกักนั กำรป่วย หรอืกำรตกงำน 

ในกรณีเชน่นีค้ณุจ ำเป็นตอ้งแจง้ใหใ้นกรณีทีก่ำรกระท ำของคณุท ำใหเ้กิ

ดควำมเสยีหำย ในกรณีทีก่ระท ำผดิกฎหมำย  

และเจำ้หนีท้รำบเกีย่วกบัสิง่เหลำ่นี ้
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กำรเปลีย่นแ

ปลงสญัญำโ

ดยควำมสมคั

รใจหรอืบงัค ั

บ 

กอ่นอืน่คณุตอ้งพยำยำมหำทำงแกปั้ญหำโดยควำมสมคัรใจกบัเจำ้หนีข้

องคณุ 

 

 

 

 

 

 เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ตอ้งชว่ยเหลอืเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่คณุไดร้บัค ำแนะน ำทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหเ้กดิกำรเ

ปลีย่นแปลงโดยควำมสมคัรใจหรอืบงัคบั 

อยำ่งเชน่เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

จะตอ้งตรวจสอบวำ่กำรเปลีย่นแปลงโดยควำมสมคัรใจไม่ใชเ่ร ือ่งทีไ่ม่สม

ควร 
 

 

 หำกพวกคณุไม่ไดร้บักำรแกปั้ญหำโดยควำมสมคัรใจ 

คณุสำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอไปยงัศำลช ัน้ตน้ 

เพือ่ขอใหม้กีำรเปลีย่นแปลงภำยใตก้ำรบงัคบั 

พรอ้มค ำรอ้งขอดงักลำ่วน้ัน 

จ ำเป็นตอ้งมขีอ้เสนอเพือ่ใหม้กีำรเปลีย่นแปลงภำยใตก้ำรบงัคบั 

ซ ึง่ไม่ขดัแยง้ประมวลแหง่กฎหมำย 

และศำลช ัน้ตน้สำมำรถน ำขอ้เสนอนีไ้ด ้

หำกดเูหมอืนวำ่จะไม่เป็นทีน่่ำรงัเกยีจส ำหรบัลกูหนีร้ำยอืน่หรอืสงัคมโดย

ทั่วไป 

 

 

กำรประชมุที่

ศำล 

 

กอ่นทีศ่ำลช ัน้ตน้จะตดัสนิวำ่จะเปลีย่นระบบปลอดหนีส้นิหรอืไม่ 

ลกูหนีแ้ละเจำ้หนีจ้ะตอ้งไดร้บัโอกำสใหแ้สดงควำมคดิเห็น 

จะไดม้กีำรเรยีกเขำ้รว่มกำรประชมุทีศ่ำล หำกมผูีใ้ดเรยีกรอ้งสิง่เหลำ่นี ้

หรอืสิง่เหลำ่นีจ้ ำเป็น 

 9.2 เจำ้หนีร้อ้งขอกำรเปลีย่นแปลง 

 หำกกำรเงนิของคณุดขีึน้ภำยในชว่งระยะเวลำก ำหนดของระบบปลอดหนี้

สนิ 

อยำ่งเชน่คณุมรีำยไดส้งูขึน้เจำ้หนีส้ำมำรถรรอ้งขอใหม้กีำรเปลีย่นแปลง

ของระบบปลอดหนีส้นิทีศ่ำลช ัน้ตน้ได ้

มเีพยีงแคเ่จำ้หนีท้ีม่กีำรเรยีกรอ้งทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของระบบปลอดหนีส้นิทีส่

ำมำรถขอใหท้ำงศำลเปลีย่นระบบนีไ้ด ้ 
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 หำกกำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้เพรำะวำ่คณุไดร้บัจ ำนวนเงนิสงู 

จ ำนวนเงนิดงักลำ่วน้ันสำมำรถถกูแบ่งใหแ้กเ่จำ้หนีข้องคณุทัง้หมด 

หรอืบำงสว่น 

โดยทีพ่วกเขำเหลำ่น้ันไม่จ ำเป็นตอ้งยืน่ค ำรอ้งขอเพือ่ท ำกำรเปลีย่นแปลง

ได ้ 

 

 

 10.0 

คุณสำมำรถรบัควำมชว่ยเหลอืไดท้ีไ่

หน 

 10.1 

ค ำแนะน ำเกีย่วกบัเร ือ่งหนีส้นิโดยส ำนกังำนนำฟ 

 เทศบำลเมอืงมหีนำ้ทีท่ีถ่กูก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย 

ในกำรใหค้ ำแนะน ำทำงกำรเงนิ 

หำกคณุตอ้งกำรค ำแนะน ำทำงกำรเงนิคณุสำมำรถตดิตอ่ส ำนักงำนนำฟ 

ในทเ้ขตองถิน่ของคณุ หรอืเขตเทศบำลเมอืงทีค่ณุอำศยัอยู ่

เพือ่ขอจดักำรประชมุ 

 

 

 ส ำนักงำนนำฟสำมำรถปรบัค ำแนะน ำตำมควำมตอ้งกำรของคณุ 

อยำ่งเชน่คณุสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืในกำรจดัท ำรำยกำรของสถำน

กำรณท์ำงกำรเงนิของคณุและตัง้งบประมำณ 

 

 

 

 

 คณุยงัสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืไดเ้กีย่วกบัหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

   •คน้หำวธิลีดคำ่ใชจ้ำ่ยของคณุอยำ่งไร 

   •จดัท ำสญัญำกบัผูท้ีค่ณุเป็นหนีเ้งนิ 

   •เขยีนค ำรอ้งขอเพือ่ขอเลือ่นกำรช ำระเงนิ 

   •รบัขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธแิละหนำ้ที ่

   •จดัท ำสญัญำของระบบปลอดหนีส้นิ 
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   •เจรจำกบัเจำ้หนีแ้ตล่ะรำย 

   •
ตดิตอ่สอบถำมไปยงัเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 

 

 หำกคณุตอ้งกำรค ำแนะน ำงำ่ยๆคณุสำมำรถโทรหำค ำแนะน ำทำงกำรเงนิ

ในส ำนักงำนนำฟ ทีห่มำยเลขโทรศพัท ์55 55 33 39 

เพือ่รบัค ำแนะน ำทำงโทรศพัท ์

คณุยงัสำมำรถแชทกบัผูใ้หค้ ำปรกึษำทีส่ ำนักงำนนำฟไดท้ี ่

https://www.nav.no/person/kontakt-

oss/nb/chat/okonomi. 

 

 

หำกส ำนักงำนนำฟไม่สำมำรถชว่ยคณุได ้

พวกเขำจะแจง้ใหค้ณุทรำบวำ่จะไปรบัควำมชว่ยเหลอืทีค่ณุตอ้งกำรไดท้ีไ่

หน 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีส่ ำนักงำนนำฟสำมำรถน ำเสนอได ้

บนเว็บไซต ์

www.nav.no.  

 

 10.2 เจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรบงัคบัใชต้ำมกฎหมำย 

 เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

มหีนำ้ทีใ่หค้ ำแนะน ำในกรณีทีพ่วกเขำจ ำเป็นตอ้งรบัผดิชอบ 

พวกเขำสำมำรถตอบค ำถำมของคณุเกีย่วกบักำรตดิตำมหนีแ้ละระบบปล

อดหนีส้นิ และจะชว่ยคณุในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบปลอดหนีส้นิไดใ้นบทที ่5 ถงึ 9 

ในโบรชวัรนี์ ้

 

 

 10.3 

องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงินในเบอรเ์ก

น 

 องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงนิถกูจดักำรโดยนักศกึษำทีว่ทิยำลยั

พำณิชยกำรแห่งประเทศนอรเ์วย ์ (NHH) ในเบอรเ์กน 

พวกเขำใหค้ ำแนะน ำทำงกำรเงนิโดยทีไ่ม่มคีำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กบุ่คคลทีต่อ้งก
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ำรสิง่เหลำ่นี ้

 

 องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงนิสำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืในเร ือ่ง

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี ้กำรประกนัภยัเงนิกู ้เงนิบ ำนำญและภำษ ี

นอกจำกนีย้งัสำมำรถชว่ยตัง้งบประมำณได ้

 

 

 องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงนิไม่สำมำรถใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักจิ

กรรมกำรลงทุน 

กจิกรรมจดัหำเงนิหรอืระบบปลอดหนีส้นิตำมประมวลกฎหมำยระบบปลอ

ดหนีส้นิ พวกเขำยงัไม่ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรประกอบธรุกจิตำ่ง ๆ 

 

 www.okonomiformidlingen.no 

โทรศพัท:์ 451 28 272 

 

 

 10.4 

องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงินแก่ผูท้ีม่ปัีญ

หำเร ือ่งเสพตดิของมนึเมำ 

 องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงนิแกผู่ท้ีม่ปัีญหำเร ือ่งเสพตดิของมนึเ

มำใหค้ ำแนะน ำทำงกำรเงนิโดยทีไ่ม่มคีำ่ใชจ้ำ่ยแกผู่ท้ีม่หีรอืเคยมปัีญหำก

ำรใชส้ำรเสพตดิ  

องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงนิแกผู่ท้ีม่ปัีญหำเร ือ่งเสพตดิของมนึเ

มำเป็นโครงกำรทีอ่ยูภ่ำยใต ้

ทนำยควำมใหค้ ำแนะน ำทำงสภำพกำรเงนิแกผู่ท้ีม่ปัีญหำเร ือ่งเสพตดิขอ

งมนึเมำในออสโล พวกเขำมทีกัษะควำมรูท้ำงกำรเงนิ 

ทำงดำ้นกฎหมำยและสงัคม 

 

 

www.gatasokonom.no 

โทรศพัท:์ 23 10 38 90 

 

 

 

 

 10.5 
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องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยส ำหรบัผูห้ญงิ 

 องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยส ำหรบัผูห้ญงิ (JURK) 

ซึง่ใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยโดยไม่มคีำ่ใชจ้ำ่ยแกทุ่กคนทีก่ ำหนดตวัเอง

วำ่เป็นผูห้ญงิ 

คณุสำมำรถคน้หำขอ้มูลเกีย่วกบัทำงเรำไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.jurk.no.  

 

ทำงเรำไดร้บัคดใีหม่:                                  วนัจนัทรเ์วลำ 12-15 น. 

                                                                    วนัพุธเวลำ 09-12 

และ 17-20 น.      

 

คณุสำมำรถโทรหำทำงเรำไดท้ี ่22 84 29 50 หรอืมำหำทำงเรำที ่

Skippergata 23, 0154 Oslo 

 

คณุสำมำรถจดัสง่คดขีองคณุมำใหเ้รำทำงอเิล็กทรอนิกสไ์ดต้ลอดเวลำ 

คณุสำมำรถท ำสิง่เหลำ่นีไ้ดท้ี ่

www.jurk.no  «Send oss din sak» 
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 [ชือ่ของเจำ้หนี]้ 

[ทีอ่ยู่] 

[รหสัไปรษณีย ์และสถำนทีไ่ปรษณีย]์ 

[สถำนทีแ่ละวนัที]่ 

ขอ้เสนอเพือ่จดัท ำสญัญำช ำระหนีส้ ำหรบั [ชือ่ของคุณ] 

 

ชือ่ตวั: [ชือ่ตวัเต็มของคุณ] 

ตวัเลขประจ ำตวัประชำชน: [ตวัเลขวนัเดอืนปีเกดิ และตวัเลขประจ ำตวัประชำชนของคุณ] 

ทีอ่ยู่: [ทีอ่ยู่ของคุณ] 

สถำนภำพกำรสมรส: [สถำนภำพสมรสของคุณ] 

อำชพี: [อำชพีของคุณ] 

 

หมำยเลขอำ้งองิของพวกคุณ: [หมำยเลขคดขีองเจำ้หนี]้ 

 

ขำ้พเจำ้ไดต้ดิต่อหำพวกคุณเพือ่จดัท ำสญัญำช ำระหนี ้ส ำหรบักำรเรยีกรอ้งของพวกคุณต่อขำ้พเจำ้ 

 

ควำมเป็นมำส ำหรบัขอ้เสนอกำรช ำระหนีข้องขำ้พเจำ้ 

 

ตวัอย่ำง: 

ขำ้พเจำ้ไดต้กอยู่ในสถำนกำรณย์ำกล ำบำกทำงดำ้นกำรเงนิ และไม่มรีำยกำรของหนีข้องขำ้พเจำ้เป็นเวลำนำนพอสมควรแลว้ 

ตอนนีข้ำ้พเจำ้พรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัสิง่เหล่ำนีแ้ลว้ และมคีวำมประสงคอืย่ำงยิง่เกีย่วกบักำรรบัช ำระหนี ้

 

ขำ้พเจำ้เป็นหนีป้ระมำณ 470,000 โครณ แบ่งออกใหก้บัเจำ้หนี ้13 รำยโดยมกีำรเรยีกรอ้งทัง้หมด 37 ประกำร 

ในเอกสำรแนบมรีำยกำรเกีย่วกบัเจำ้หนีข้องขำ้พเจำ้ และกำรเรยีกรอ้งแต่ละประกำรของพวกเขำ เอกสำรแนบที ่1 

 

สถำนกำรณข์องขำ้พเจำ้ 

ตวัอย่ำง: 

ในปี 2015 ขำ้พเจำ้ลงทะเบยีนกำรแยกกนัอยู่จำกคู่สมรสเดมิของขำ้พเจำ้ ไดม้กีำรจดักำรทรพัยส์นิโดยภำครฐั 

เน่ืองดว้ยว่ำทำงเรำไม่สำมำรถตกลงกนัเกีย่วกบักำรแบ่งหนีแ้ละทรพัยส์มบตั ิ ภำยในระยะเวลำหลงัจำกน้ัน สภำพจติของขำ้พเจำ้ตกต ่ำ 

และมกีำรสะสมใบบลิทีไ่ม่ช ำระไปเลือ่ย ๆ  สถำนกำรณเ์หล่ำนีท้ ำใหข้ำ้พเจำ้สูญเสยีกำรตดิตำมสถำนกำรณท์ำงกำรเงนิของขำ้พเจำ้ 

ตอนนีข้ำ้พเจำ้ตอ้งกำรเร ิม่ตน้ใหม่อกีคร ัง้ ณ ตอนนีร้ำยไดข้องขำ้พเจำ้คอื เงนิเบีย้บ ำนำญประเภททุพพลภำพ ทีไ่ดร้บัจำกส ำนักงำนนำฟ 

ในเอกสำรแนบนีม้หีนังสอืรบัรองออกโดยส ำนักงำนนำฟ เอกสำรแนบที ่2 

 

ขำ้พเจำ้จะพยำยำมรบัใชห้นีใ้หไ้ดสุ้ดควำมสำมำรถของขำ้พเจำ้ 

 

ทรพัยส์นิ 

ตวัอย่ำง: 

ขณะนีข้ำ้พเจำ้ไม่มทีรพัยส์นิแต่อย่ำงใด ในเอกสำรแนบมแีบบแสดงรำยกำรภำษีเงนิไดป้ระจ ำปีส ำหรบั 2017 2018 และ 2019 

เอกสำรแนบที ่3 

 

กำรหกัเงินอตัโนมตัจิำกรำยได ้

ตวัอย่ำง: 

ขำ้พเจำ้ไดร้บักำรหกัเงนิอตัโนมตัจิำกรำยไดจ้ำกศูนยเ์รยีกเก็บเงนิของภำครฐั 721 โครณต่อเดอืน 

กำรหกัเงนิโดยอตัโนมตัจิำกรำยไดเ้พือ่จำ่ยค่ำปรบั เอกสำรแนบที ่4 

 

ขอ้เสนอเกีย่วกบัแผนกำรช ำระหนี้ 
 

ขำ้พเจำ้ขอยืน่ขอ้เสนอกำรช ำระหนีด้งัต่อไปนี:้ 

ตวัอย่ำง: 

1. ขำ้พเจำ้เสนอทีจ่ะจำ่ยเงนิจ ำนวน 200 โครณ ต่อเดอืน เพือ่ช ำระหนีท้ีข่ำ้พเจำ้มกีบัพวกคุณ 

2. ดอกเบีย้ทัง้หมดจำกชว่ง 5 ปีทีผ่่ำนมำจะถูกลบ 

3. ไดม้กีำรช ำระเงนิจนถงึจ ำนวนเงนิทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ของกำรเรยีกรอ้ง   
 

 กำรท ำใหส้ญัญำนีเ้ป็นทำงกำร 

หำกพวกคุณไม่สำมำรถยอมรบัขอ้เสนอนีไ้ด ้ขำ้พเจำ้ขอใหพ้วกคุณตอบกลบัรวดเรว็ทีสุ่ดภำยในสำมสปัดำหอ์ย่ำงชำ้ทีสุ่ด 

โดยใหเ้หตุผลดว้ย หำกพวกคุณยอมรบัขอ้เสนอนี ้ขำ้พเจำ้ขอใหพ้วกคุณส่งสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมเนือ้หำขำ้งตน้นี ้

เพือ่ใหท้ ัง้สองฝ่ำยลงนำม 
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KONTAKT OSS

Telefon: 
22 84 29 50

Adresse: 
Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

www.jurk.no
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