ฉบับที่ 136/2559

วันที่ 5 ตุลาคม 2559

การบริหารงานเพือ่ การแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบอย่ างบูรณาการและยัง่ ยืน
_____________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบเรื่ องการบริ หารงานเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาหนี้ นอกระบบอย่างบู รณาการและยัง่ ยืน ที่กระทรวงการคลังเสนอ ภายใต้หลักการที่จะบริ หารจัดการปั ญหา
หนี้ นอกระบบด้ า นลู ก หนี้ และด้ า นเจ้ า หนี้ ควบคู่ ก ั น ไปอย่ า งเป็ นระบบ ครบวงจร และมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง โดย
กระทรวงการคลังจะมีการดาเนินการร่ วมกับหน่วยงานภาคี ใน 5 มิติ ดังนี้
1. ดาเนินการอย่างจริงจังกับเจ้ าหนีน้ อกระบบทีผ่ ดิ กฎหมาย
1.1 ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหนี้ นอกระบบเข้าร่ วมไกล่ เกลี่ ยประนอมหนี้ ก ับลู กหนี้ และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
1.2 เปิ ดช่ องทางให้เจ้าหนี้ นอกระบบจดทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อรายย่อย ทั้งสิ นเชื่ อ
ส่ วนบุ คคล (Personal Loan) สิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์ และสิ นเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สิ นเชื่ อ
พิโกไฟแนนซ์ ) ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่ อรายย่อยประเภทใหม่ภายใต้การกากับของกระทรวงการคลัง โดยเจ้าหนี้ นอกระบบ
ที่ จะประกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ ตอ้ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ มี ทุนจดทะเบี ยนช าระแล้วไม่ ต่ ากว่า 5 ล้านบาท และ
มีคุณสมบัติอื่นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นของกระทรวงการคลัง
1.3 เร่ งรัดการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรี ยกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ซึ่ งจะมีการเพิ่มโทษ
สาหรับเจ้าหนี้ นอกระบบที่ เรี ยกเก็บดอกเบี้ ยเกิ นกฎหมายกาหนดให้สูงขึ้ น จากเดิ มปรับไม่เกิ น 1,000 บาทหรื อจาคุ ก
ไม่เกิ น 1 ปี เป็ นปรั บไม่เกิ น 200,000 บาท หรื อจาคุ กไม่เกิ น 2 ปี หรื อทั้งจาทั้งปรั บ และจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
กับผูก้ ระทาผิดอย่างเข้มงวด
2. เพิม่ ช่ องทางการเข้ าถึงสิ นเชื่อในระบบ
2.1 กาหนดให้มีสินเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ เพื่อให้ประชาชนรายย่อยที่มีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายฉุ กเฉิ น
สามารถกู้ยื มเงิ นในระบบได้ง่ ายและรวดเร็ ว ในวงเงิ นไม่ เกิ น 50,000 บาทต่ อราย คิ ดอัตราดอกเบี้ ย รวมค่ า บริ การ
และค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี โดยให้กยู้ มื ทั้งแบบมีหรื อไม่มีหลักประกัน

-22.2 จะมีการจัดตั้งหน่วยธุ รกิจ (Business Unit) ด้านการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ ภายในธนาคาร
ออมสิ นและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ อที่มีเงื่ อนไขผ่อนปรนกว่า
ปกติเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
3. ลดภาระหนีน้ อกระบบโดยการไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้
จะมี จุดให้คาปรึ กษาปั ญหาหนี้ นอกระบบ ณ สาขาของธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ทัว่ ประเทศ
เพื่อช่วยดูแลให้คาปรึ กษาแก่ประชาชนในเบื้องต้น และช่ วยนาลูกหนี้ นอกระบบเข้าสู่ กลไกการไกล่เกลี่ ยประนอมหนี้
ของคณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ ยประนอมหนี้ นอกระบบใน 77 จังหวัด เพื่อให้เกิ ดมูลหนี้ ที่เป็ นธรรม ก่อนที่ธนาคาร
ออมสิ น และ ธ.ก.ส. จะได้พิจารณารี ไฟแนนซ์สินเชื่อเข้าสู่ ในระบบให้ตามศักยภาพของลูกหนี้แต่ละรายต่อไป
4. เพิม่ ศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
ลูกหนี้ นอกระบบที่ไม่มีศกั ยภาพในการชาระหนี้ หรื อมีความสามารถในการชาระหนี้ ต่ า จะได้รับ
การสนับสนุ นฟื้ นฟูอาชี พ ผ่านกลไกของคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลู กหนี้ นอก
ระบบใน 77 จังหวัด โดยจะได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ปลูกฝังความรู้และวินยั ทางการเงิน รวมถึง
ฝึ กอบรมอาชี พหรื อทักษะฝี มือแรงงานอย่างเข้มข้น ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ องเพื่อไม่ให้กลับไป
เป็ นหนี้นอกระบบอีก
5. สนับสนุนการดาเนินงานแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรการเงินชุ มชน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จะมีการส่ งเสริ มการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบผ่านเครื อข่ายองค์กรการเงินชุมชนต่างๆ เผยแพร่
ความรู้และทักษะเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการทางการเงิ นส่ วนบุคคลแก่ประชาชนฐานราก ประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่
ประชาชนจะขอความช่ วยเหลือเกี่ยวกับปั ญหาหนี้ นอกระบบจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบของประชาชนต่อไป
กระทรวงการคลังเล็งเห็ นว่า แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบดังกล่าว จะสามารถลดปั ญหา
เจ้า หนี้ นอกระบบที่ ผิดกฎหมาย ลู ก หนี้ นอกระบบได้รับ การบรรเทาความเดื อดร้ อนและเพิ่ มคุ ณภาพชี วิ ต รวมถึง
ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงบริ การการทางการเงินโดยง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น พร้อมทั้งรู ้จกั บริ หารจัดการทางการเงิน
และตระหนักถึ งภัยของหนี้ นอกระบบ และในส่ วนของหน่ วยงานภาครัฐ จะมีการประสานการทางานที่ดีเพื่อช่ วยเหลื อ
บรรเทาความเดื อดร้ อนเรื่ องหนี้ นอกระบบให้กบั ประชาชนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ตลอดจนภาครั ฐจะมี
ฐานข้อมูลด้านหนี้นอกระบบเพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบายต่อไป

-3ทั้ง นี้ ลู ก หนี้ นอกระบบสามารถติ ดต่ อขอความช่ วยเหลื อแก้ไ ขปั ญหาหนี้ นอกระบบจากภาครั ฐ
ณ จุดให้คาปรึ กษาปั ญหาหนี้ นอกระบบ ซึ่ งมีอยู่ ณ ธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรื อสอบถามทาง
สายด่วนธนาคารออมสิ น โทร. 1115 และสายด่วน ธ.ก.ส. โทร. 0 2555 0555 ทั้งนี้ โดยไม่มีกาหนดเวลาสิ้ นสุ ดเนื่ องจาก
ไม่ถือเป็ นโครงการลงทะเบียนหนี้ นอกระบบ สาหรับเจ้าหนี้ นอกระบบที่ประสงค์จะไกล่เกลี่ ยประนอมหนี้ กบั ลูกหนี้
สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ ณ สานักงานคุ ม้ ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่ ประชาชน (สคช.) ในเขต
กรุ ง เทพฯ หรื อส านักงานอัยการคุ ม้ ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลื อทางกฎหมายและการบัง คับคดี จงั หวัด ในทุ ก จัง หวัด
นอกจากนี้ ในส่ วนของสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ กระทรวงการคลังจะเปิ ดให้เจ้าหนี้ นอกระบบหรื อผูท้ ี่ สนใจยื่นคาขอ
อนุ ญาตประกอบธุ รกิ จได้ในเร็ ว ๆ นี้ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงื่ อนไขและข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ประกอบธุ รกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th ต่อไปตามลาดับ
_________________________________________
สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน
1. ดำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับเจ้ำหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมำย
• ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหนี้มำร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบ
• เปิดช่องทำงให้เจ้ำหนี้นอกระบบจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย (Non-Bank)
• เร่งรัด ร่ำง พ.ร.บ. ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....
เพิ่มอัตราโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ย
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด

2. เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงสินเชือ่ ในระบบ
• กำหนดให้มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้
กำรกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อใช้จ่าย
อเนกประสงค์ ในวงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 36 ต่อปี
• ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้ง Business Unit ด้ำนแก้ไขปัญหำ
หนี้นอกระบบ
- มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน
- ให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และให้ความรู้ทางการเงิน
- พัฒนาศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
- พัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนเพื่อเป็น SFI’s Banking
Agents และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้มีรายได้น้อย

3. ลดภำระหนี้นอกระบบโดยกำรไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้
• มีจุดให้คาปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สาขา ธ.ออมสิน
และ ธ.ก.ส. พร้อมกับประสานนาลูกหนี้เข้าสู่กลไกของ
คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด ก่อนจะพิจารณาสินเชื่อตามศักยภาพ
ของลูกหนี้แต่ละรายต่อไป

4. เพิ่มศักยภำพของลูกหนี้นอกระบบ
• ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพในการชาระหนี้หรือ
มีความสามารถในการชาระหนี้ต่า จะได้รับการสนับสนุน
ฟื้นฟูอาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำศักยภำพกำรหำรำยได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด

5. สนับสนุนกำรดำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรกำรเงินชุมชนที่เกีย่ วข้อง
• พัฒนำเครือข่ำยองค์กรกำรเงินชุมชนให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชนอย่างเหมาะสม
• เผยแพร่ควำมรู้และทักษะทำงกำรเงินแก่ประชำชน
• จัดทำฐำนข้อมูลหนี้นอกระบบ

