ฉบับที่ 65/2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

การประชุ มเชิงปฏิบัติการเพือ่ ซักซ้ อมแนวทางการบริหารงาน
เพือ่ การแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบอย่ างบูรณาการและยัง่ ยืน
และการสัมมนาการประกอบธุรกิจสิ นเชื่อรายย่ อยระดับจังหวัดภายใต้ การกํากับ
(สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ) ณ จังหวัดนครนายก
_____________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วัน อัง คารที่ 20 มิ ถุ น ายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมจัน ทรา รี ส อร์ ท
อําเภอเมื อง จังหวัดนครนายก ปลัดกระทรวงการคลังได้เป็ นประธานในการประชุ มเชิ ง ปฏิ บตั ิการเพื่อซักซ้อม
แนวทางการบริ หารงานเพื่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ นอกระบบอย่า งบู ร ณาการและยัง่ ยื น ร่ ว มกับ ผูว้ ่ า ราชการ
จังหวัดนครนายก (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูบ้ ริ หารสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผูแ้ ทนสํานักงานคุม้ ครองสิ ทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผูแ้ ทนธนาคารออมสิ น
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ
ประจํา จังหวัด คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟู แ ละพัฒ นาศักยภาพการหารายได้ข องลู กหนี้ นอกระบบประจํา จังหวัด
และคณะผูบ้ ริ หารการคลังประจําจังหวัด จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ในการประชุม ปลัดระทรวงการคลังได้เน้นยํ้าและขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานใน
พื้นที่ให้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยดําเนินการให้ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่
1. ดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง กั บ เจ้ า หนี้ น อกระบบ โดยขอให้ เ จ้า หน้า ที่ ต ํา รวจและหน่ ว ยงาน
ด้านความมัน่ คงในพื้นที่ ดาํ เนิ นการติ ดตามจับ กุม เจ้า หนี้ น อกระบบที่ผ ิด กฎหมายอย่า งจริ ง จัง ต่อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้เจ้าหนี้ นอกระบบปรับตัวเข้าสู่ การเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่ อในระบบต่อไป
2. เพิ่มช่ องทางการเข้ าถึงสิ นเชื่อในระบบ ขอให้เร่ งรัดประชาสัมพันธ์แหล่งสิ นเชื่อในระบบที่สาํ คัญ
ได้แก่ (1) สิ นเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่ อพิ โกไฟแนนซ์ ) โดยนิ ติ บุ คคลที่ ได้รั บอนุ ญาต
จากกระทรวงการคลัง สามารถให้สินเชื่อกับประชาชนในจังหวัดที่สาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นวงเงินไม่เกินรายละ 50,000
บาท คิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) และ
(2) สิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ของธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ซึ่ งออกแบบสําหรับช่ วยเหลือประชาชนที่ มี
ความจําเป็ นต้องใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยสิ นเชื่ อดังกล่าวเป็ นสิ นเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อน
ปรนที่สามารถช่วยป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบได้

-23. ลดภาระหนีน้ อกระบบโดยการไกล่ เกลีย่ ประนอมหนี้ ขอให้สร้างการรับรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กลไกที่คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด ซึ่ งมีอยั การจังหวัดคุม้ ครองสิ ทธิ และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดเป็ นประธานอนุกรรมการ จะทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในการเจรจาประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้นอกระบบเพื่อลดมูลหนี้ ที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยหรื อเงื่อนไขที่เอารัดเอาเปรี ยบ
โดยยึดหลักของความเป็ นธรรมในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพือ่ ให้ท้ งั ฝ่ ายลูกหนี้และเจ้าหนี้พงึ พอใจ
4. เพิ่มศั กยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ขอความร่ วมมื อให้คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด ซึ่ งมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัดที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน ขับเคลื่อนการทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดา้ นการเพิ่มรายได้ของตัวเอง
การให้ความรู ้ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาการให้สวัสดิการแก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้ นอกระบบที่อาจไม่มี
ศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองได้
5. สนับสนุนการดําเนินงานแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรการเงิน
ชุ มชนที่เกี่ยวข้ อง โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทําฐานข้อมูลหนี้ นอกระบบ ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่าย
องค์กรการเงินชุมชนเพือ่ ร่ วมแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ และเผยแพร่ ความรู ้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน
ในการประชุ มดังกล่ าวผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ได้นําเสนอข้อมูลโครงการ
ลงทะเบี ยนเพื่ อสวัสดิ การแห่ งรั ฐ ปี 2560 โดยพบว่ า มี ประชาชนในจัง หวัดนครนายกที่ ระบุ ว่ าตนมี ปั ญหา
หนี้ นอกระบบ จํานวนประมาณ 4,000 ราย ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลังและผูว้ ่าราชการจังหวัดนครนายก
จึ งเห็ นควรที่ จะนําลู กหนี้ นอกระบบ จํา นวน 4,000 รายดังกล่ าว มาเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของการแก้ไขปั ญหา
หนี้ นอกระบบให้เป็ นศู นย์ ภายใต้โครงการ “นครนายกโมเดล” จึ งขอให้ ทุ กหน่ ว ยงานภาคี ท้ ังในส่ ว นของ
คณะอนุ กรรมการไกล่ เกลี่ ยประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพ
การหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด ธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ให้ความร่ วมมือและพร้อม
ดําเนินการเชิงรุ กอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครนายกยังพร้ อมที่ จะให้การสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์
และอํานวยความสะดวกให้เจ้าหนี้ นอกระบบและผูท้ ี่สนใจเข้ามาขออนุ ญาตประกอบธุ รกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์
โดยกําหนดเป้ าหมายให้จงั หวัดนครนายกมี ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์เปิ ดดําเนิ นการในทุ กอําเภอ
ซึ่ งนอกจากจะเป็ นทางเลือกการเข้าถึ งแหล่งเงิ นกูใ้ นระบบแก่ ประชาชนแล้ว ยังคาดหวังจะให้เกิ ดการแข่งขัน
เพื่อให้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื สามารถลดตํ่ากว่าร้อยละ 36 ต่อปี ด้วย
สํา หรั บในช่ ว งบ่ า ย ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานการประชุ มคณะผู บ้ ริ หารการคลัง
ประจําจังหวัด (คบจ.) โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เข้ า ร่ วมการประชุ ม ดั ง กล่ า วด้ ว ย ทั้ งนี้ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ เ น้ น ยํ้า ให้ คบจ. มี บ ทบาทร่ วม
ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ ตลอดจนนโยบายมาตรการ
ที่สาํ คัญอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง เช่น การช่วยเหลือผูม้ ีรายได้ โครงการ National e-Payment มาตรการภาษีและ
โครงการคลี นิ ก ภาษี การส่ ง เสริ มการลงทุ น ภาคเอกชน และกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ เป็ นต้ น ให้ แ ก่
หน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

-3นอกจากนี้ เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 กระทรวงการคลังยังได้จดั การสัมมนา ในหัวข้อ
การประกอบธุ รกิจสิ นเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจและขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสิ นเชื่อพิ
โกไฟแนนซ์กบั กระทรวงการคลังให้กบั ธุ รกิจ ห้างร้ าน ประชาชนผูส้ นใจ และหน่ วยราชการส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้
ปั จจุบนั มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่ งเริ่ มให้บริ การแก่ประชาชนแล้ว 25
ราย ใน 23 จังหวัด โดยผูส้ นใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิ ดดําเนินการ
แล้วได้จากเว็บไซต์ www.1359.go.th
_______________________________________
สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

