แบบประเมินสุ ขภาพทางการเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการกาหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปั ญหาทางด้านการเงินของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
สาหรับข้ อมูลส่ วนตัวจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับและไม่ถูกนาไปเปิ ดเผยให้ หน่ วยงานภายนอกรับทราบ
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม มีดงั นี้
แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 5 ส่ วน
ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลภาระหนี้สินทัว่ ไป
ข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลหนี้สินที่อยูอ่ าศัย
ข้อมูลส่วนที่ 5 ความสนใจโครงการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยและการรี ไฟแนนซ์ (refinance)
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” ในหน้าแรก
2. ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก โดยกดปุ่ ม “ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก”
3. ในหน้าค้นหารหัสหน่วยงาน โดยเลือกหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยปฏิบตั ิงาน และจังหวัด ตามลาดับ แล้วกดปุ่ ม “ค้นหา
ข้อมูล”
4. ตรวจสอบเลขรหัส 5 หลัก ของหน่วยงานที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่
5. ในหน้า “ลงทะเบียนเพื่อทาแบบประเมินฯ” ให้กาหนด Username เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” ประกอบด้วย “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ตาม
ด้วย “@” และตามด้วย “เลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก” เช่น 123456789012@12345
6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์”
7. กาหนดรหัสผ่าน ด้วยตัวอักษร หรื อตัวเลข จานวน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ในช่อง “ยืนยัน” ด้วยรหัสเดิม
8. กด “ลงทะเบียน” แล้ว กด “เข้าสู่ระบบ”
9. หลัง “เข้าสู่ระบบ” แล้ว ให้กดปุ่ ม “เริ่ มต้น” เพื่อทาแบบประเมิน
หมายเหตุ หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด 2 ครั้ง ที่บริ เวณเลข 13 หลัก (แถบสี เขียว) ตรงมุมบนขวาของหน้าจอ
ข้อมูลส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เลขที่บตั รประชาชน .............. 2.ชื่อ................. สกุล.............................3. อายุ..............ปี 4. เพศ 1.ชาย  2.หญิง
5.สถานภาพสมรส
 1.โสด
 2.สมรสจดทะเบียน  3.สมรสไม่จดทะเบียน  4.หม้าย  5.หย่าร้าง
6.ประเภทการจ้างงาน
 1.ข้าราชการ  2.พนักงานราชการ  3.พนักงานกระทรวงสธ.  4. ลูกจ้างประจา  5.ลูกจ้างชัว่ คราว  6. อื่นๆ
7.สถานที่ปฏิบตั ิงาน………..
8.ตาแหน่ง/วิชาชีพ………….

ข้ อมูลส่ วนที่ 2 ข้ อมูลแสดงรายรับ-รายจ่ าย
2.1 ท่ านมีรายรับทีไ่ ด้รับจากกระทรวงสาธารณสุข หรื อรายรับตามสลิบเงินเดือน ได้แก่
- เงินเดือน .................................บาท
- เงินประจาตาแหน่ง ....................บาท
- เงินพ.ต.ส./เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย......................... บาท - เงินค่าทาการนอกเวลา................บาท
- เงินค่าเวร.............................................บาท
- เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ......................บาท
2.2 ท่ านมีรายได้ ทไี่ ด้ รับนอกจากกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉลีย่ เดือนละ................บาท
2.3 ข้ อมูลแสดงรายจ่ ายประจา (ประมาณการ)
2.2.1 ค่าผ่อนบ้านหรื อคอนโดที่อยูอ่ าศัย เดือนละ...........................................บาท
2.2.2 ค่าผ่อนชาระหนี้สินอื่น (ที่ไม่ใช่ค่าผ่อนบ้านหรื อคอนโดที่อยูอ่ าศัย ) เดือนละ............................. บาท
2.2.3 รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน/ ค่าส่วนกลางคอนโดหรื อหมูบ่ า้ น/ ค่าน้ า ไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต/ ค่าขยะ/ ค่าเล่าเรี ยน /
ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาหรื อบุตร/ ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหาร/ ค่าเดินทาง /ค่าภาษี / ค่าภาษีสงั คม ประมาณ
เดือนละ...............................บาท
2.2.4 รายจ่ายสาหรับการลงทุน ธุรกิจ รวมถึงประกันชีวติ / ซื้อกองทุนต่างๆ.....................บาท (ต่อปี )
ข้ อมูลส่ วนที่ 3 ข้ อมูลภาระหนีส้ ินที่มรี ะยะเวลาผ่อนชาระเกิน 12 เดือนขึน้ ไป
3.1 หนี้สินกูบ้ า้ น/คอนโด/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิ ชย์/อสังหาริ มทรัพย์
ยอดหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั
3.2 หนี้สินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ยอดหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั
3.3 หนี้สินเพื่อซื้อรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
ยอดหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั
3.4 หนี้จากบัตรเครดิต
ยอดหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั
3.5 หนี้เพื่อการศึกษาของตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว
ยอดหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั
3.6 หนี้นอกระบบ (สิ นเชื่อส่วนบุคคลนอกระบบ)
ยอดหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั

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

ข้ อมูลส่ วนที่ 4 หนีส้ ินทีอ่ ยู่อาศัย
4.1. ท่านได้กเู้ งินเพื่อซื้อ/ สร้างบ้านพร้อมที่ดิน/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิ ชย์/ทาวน์เฮ้าส์หรื อไม่
 1.ไม่ได้กู้ (ให้ทาข้อ 5.1ต่อ)  2.กู้
4.1.1 หนีส้ ินกู้เงินเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยแห่ งที่ 1
ท่านกูเ้ งินเพื่อซื้อ/ สร้างบ้านพร้อมที่ดิน/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิ ชย์/ทาวน์เฮ้าส์ สถานะกูข้ องท่านเป็ นแบบใด
 1.กูเ้ ดี่ยว
 2.กูร้ ่ วมโดยท่านเป็ นผูก้ หู้ ลัก
 3.กูร้ ่ วมโดยท่านเป็ นผูก้ รู้ ่ วม
สถาบันการเงิน(drop down).....................วงเงินกูเ้ ริ่ มต้น....................บาท ยอดหนี้คงเหลือปัจจุบนั ..............................บาท
ดอกเบี้ยกู้ ณ ปั จจุบนั ร้อยละ.......................... ผ่อนชาระขั้นต่าต่อเดือน.....................บาท ผ่อนชาระมาแล้ว.........ปี ..........เดือน
4.1.2 หนีส้ ินกู้เงินเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยแห่ งที่ 2
ท่านกูเ้ งินเพื่อซื้อ/ สร้างบ้านพร้อมที่ดิน/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิ ชย์/ทาวน์เฮ้าส์ สถานะกูข้ องท่านเป็ นแบบใด
 1.กูเ้ ดี่ยว
 2.กูร้ ่ วมโดยท่านเป็ นผูก้ หู้ ลัก
 3.กูร้ ่ วมโดยท่านเป็ นผูก้ รู้ ่ วม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สถาบันการเงิน(drop down).....................วงเงินกูเ้ ริ่ มต้น....................บาท ยอดหนี้คงเหลือปัจจุบนั ..............................บาท
ดอกเบี้ยกู้ ณ ปั จจุบนั ร้อยละ.......................... ผ่อนชาระขั้นต่าต่อเดือน.....................บาท ผ่อนชาระมาแล้ว.........ปี ..........เดือน
4.2 ในช่วง 24 เดือนที่ผา่ นมา ท่านเคยผิดนัดชาระค่าผ่อนบ้าน หรื อไม่ (MISSING)
 1.ไม่เคย
 2.เคยผิดนัดชาระ แต่ไม่เกิน 90 วัน
 3.เคยผิดนัดชาระเกิน 90 วัน
ข้ อมูลส่ วนที่ 5 ความสนใจโครงการสินเชื่ อทีอ่ ยุ่อาศัยและการรีไฟแนนซ์ (refinance) การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ การทาสัญญาสินเชื่อใหม่กบั
เจ้ าหนี ้รายเดิมหรื อเปลี่ยนเจ้ าหนี ้ เพื่อนาเงินกู้ที่ได้ มาชาระหนี ้สัญญา
5.1 ท่านทราบหรื อไม่วา่ การกูบ้ า้ น/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิ ชย์/มีทาวน์เฮ้าส์
เดิม เหตุผลที่คนส่วนใหญ่มกั รี ไฟแนนซ์คือ สัญญาใหม่คดิ อัตรา
สามารถรี ไฟแนนซ์ (refinance)ได้
ดอกเบี ้ยที่ต่ากว่า หรื อมีเงื่อนไขด้ านอื่น ๆ ที่จงู ใจกว่าที่เดิม เช่น ให้ เวลา
 ไม่ทราบ (ให้ตอบข้อ 5.4 ต่อ)  ทราบ
 ไม่แน่ใจ
ผ่อนชาระยาวนานกว่า
5.2 ท่านเคยรีไฟแนนซ์ (refinance) ที่อยูอ่ าศัยหรื อไม่
ที่มา ศูนย์ค้ มุ ครองผู้บริ โภคทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ไม่เคย ( ให้ตอบข้อ 5.4 ต่อ)  เคย จานวน.................... ครั้ง
5.3 หากเคยรีไฟแนนซ์ (refinance) ที่อยูอ่ าศัยและยังผ่อนชาระหนี้ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
ครั้งสุดท้ายที่รีไฟแนนซ์ (refinance) ที่อยูอ่ าศัย มียอดหนี้รวม.........................บาท ดอกเบี้ยปัจจุบนั ร้อยละ.......... ต่อปี
ผ่อนชาระมาแล้ว................ปี ..................เดือน เหลือผ่อนชาระอีก ................ ปี ...................เดือน
5.4 หากกระทรวงสาธารณสุขจัดทาโครงการรี ไฟแนนซ์เพื่อที่อยูอ่ าศัยสาหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและมีอตั ราดอกเบี้ยกูต้ ่ากว่า
ธนาคารที่ท่านผ่อนชาระอยูป่ ัจจุบนั ท่านสนใจจะเข้าร่ วมโครงการหรื อไม่
 สนใจ
ที่อยูอ่ าศัยในอัตราดอกเบี้ยต่า ยอดหนีก้ ้ ปู ัจจุบันที่ตอ้ งการจะรี ไฟแนนซ์ (refinance) วงเงินจานวน ........................บาท
คาดว่าจะเข้าร่ วมโครงการฯได้ในช่วงเดือน …....(drop down)
มกราคม-มิถุนายน 2561, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
มกราคม-มิถุนายน 2562, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
มกราคม-มิถุนายน 2563, กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ท่านคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงนี้อย่างไรบ้าง (check ได้มากกว่า 1)
้ า้ นลดลง
 จ่ายค่าดอกเบี้ยกูบ
 เพิม
่ วงเงินกูห้ ลังรี ไฟแนนซ์ได้
 ปลดภาระหนี้ สินได้เร็ วขึ้น
เหตุผล (Drop Down) 1.ไม่มีหนี้กเู้ พื่อซื้อหรื อสร้างที่อยูอ่ าศัย ณ ปั จจุบนั
2. พอใจกับดอกเบี้ยกู้ ณ ปั จจุบนั
 ยังไม่แน่ใจ เหตุผล (Drop Down) 1.ขั้นตอนยุง่ ยาก เตรี ยมเอกสารมาก
2.มีค่าใช้จ่ายในการรี ไฟแนนซ์ เช่น ค่าจดจานอง เบี้ยประกันอัคคีภยั
3.เป็ นเพียงผูก้ รู้ ่ วม อาจขอรี ไฟแนนซ์ไม่ได้
4.ยังไม่ครบกาหนดตามสัญญาที่จะขอทารี ไฟแนนซ์ได้
5.ไม่แน่ใจว่าการรี ไฟแนนซ์จะช่วยเพิ่มวงเงินกูไ้ ด้หรื อไม่
6.ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรี ไฟแนนซ์ได้เต็มจานวน 100%
7. อยากทราบรายละเอียดโครงการมากกว่านี้
8.อื่นๆ
(ให้ตอบข้อ5.5ต่อทุกคน)
 ไม่สนใจ

5.5 หากกระทรวงสาธารณสุขจัดทาโครงการรี ไฟแนนซ์ (refinance) เพื่อที่อยูอ่ าศัย และท่านจะมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนกองทุนเพื่อเยียวยา
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานและไม่สามารถเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไปได้
โดยท่านจะจ่ายดอกเบี้ยกูเ้ พิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.25 จากอัตราดอกเบี้ยตามโครงการฯ และลดต่ากว่าปั จจุบนั ท่านสนใจจะเข้าร่ วม
โครงการฯและสนับสนุนกองทุนนี้หรื อไม่
ตัวอย่าง กรณี กเู้ พื่อรี ไฟแนนซ์บา้ น 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาร้อยละ 2.6 (ดอกเบี้ย 26,000 บาทต่อปี ) โดยท่านจะจ่ายดอกเบี้ย
รวมร้อยละ 2.85 (ดอกเบี้ย 28,500 บาทต่อปี ) นัน่ คือ ท่านจะได้ร่วมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน 0.25% (2,500 บาทต่อปี )
 สนใจเข้าร่ วมทั้งโครงการรี ไฟแนนซ์ (refinance) และกองทุนเพื่อเยียวยาฯจากส่วนต่างของดอกเบี้ย
 สนใจเข้าร่ วมโครงการรี ไฟแนนซ์ (refinance) แต่ไม่สนับสนุนกองทุนเพื่อเยียวยาฯจากส่วนต่างของดอกเบี้ย
 ไม่สนใจเข้าร่ วมโครงการรี ไฟแนนซ์ (refinance) ให้ตอบข้อ 5.7 ต่อ
5.7 ท่านมีแผนที่จะกูเ้ งินเพื่อซื้อ/สร้างที่อยูอ่ าศัยในช่ วง 3 ปี นี้ หรื อไม่
 5.7.1 ไม่มีแผน (เมื่อตอบข้อ 5.7.1 แล้วข้ามไปข้อ 5.9ต่อ)
 5.7.2 มีแผน (เมื่อตอบข้อ 5.7.2 นี้ ให้ตอบข้อ 5.8 ต่อ)
5.8 ถ้าท่านมีแผนการซื้อ/สร้างที่อยูอ่ าศัย ท่านสนใจประเภทใด
 สร้างบ้าน  ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิ ชย์  คอนโดมิเนียม
ในวงเงิน (บาท) drop down
 ต่ากว่า 1 แสนบาท
 1-5 แสนบาท
 5 แสน – 1 ล้านบาท
 1-2 ล้านบาท
 2- 3 ล้านบาท
 3-4 ล้านบาท
 4-5 ล้านบาท
 5-6 ล้านบาท
 6-7 ล้านบาท
 7-8 ล้านบาท
 8-9 ล้านบาท
 9-10 ล้านบาท
 มากกว่า 10 ล้านขึ้นไป
และอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดที่ท่านยอมรับได้มากที่สุดในช่วง 3 ปี แรก เทียบกับอัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อของธนาคาร (MLR) โดยเฉลี่ย
 น้อยกว่า 2 % 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% มากกว่า 7% ต่อปี
5.9 จากรายรับและรายจ่ายของท่าน ท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยประมาณ …auto …...บาท (คานวณจาก ข้อ sum 2.1 ลบ (คานวณจาก ข้อ
sum 2.1 ลบ ด้วย sum(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4/12 ))
5.10 จากรายรับและรายจ่ายของท่าน ระบบได้ทาการประเมินสถานะการเงินของท่านพบว่าอยูใ่ นระดับ (auto) (คานวณจาก ข้อ 2.1และ2.2)
(จาก SET ไม่ควรให้หนี้สินรวม (sum 2.2.1+2.2.2) เกินร้อยละ50 ของรายรับทั้งหมด (sum 2.1) และหนี้ผอ่ นบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย(ข้อ 2.2.1)ไม่
ควรเกินร้อยละ30 ของรายรับทั้งหมด( sum 2.1)
 วิกฤต (มีหนี้สินรวมเกินร้อยละ50 ของรายรับทั้งหมด และหนี้ผอ่ นบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัยเกินร้อยละ30 ของรายรับทั้งหมด)
 ไม่เหมาะสมแต่ยงั ไม่ถึงวิกฤติ (มีหนี้สินรวมเกินร้อยละ50 ของรายรับทั้งหมด หรื อมีหนี้ผอ่ นบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัยเกินร้อยละ30 ของรายรับ
ทั้งหมด)
 เหมาะสม (มีหนี้สินรวมไม่เกินร้อยละ50 ของรายรับทั้งหมด และหนี้ผอ่ นบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัยไม่เกินร้อยละ30 ของรายรับทั้งหมด)
 ไม่มีหนี้สิน (ข้อ2.2.1 =0 และ ข้อ 2.2.2=0)
ขอขอบคุณทุกท่ านทีม่ สี ่ วนร่ วมในการตอบแบบประเมินนี้
จัดทาโดย กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

