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การบริหารงานเพือ่การแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ยนื 
_____________________________ 

 

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั  
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ไดใ้ห้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานเพื่อการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย ัง่ยืน ท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ภายใตห้ลกัการท่ีจะบริหารจดัการปัญหา 
หน้ีนอกระบบด้านลูกหน้ีและด้านเจ้าหน้ีควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีความต่อเน่ือง โดย
กระทรวงการคลงัจะมีการด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภาคี ใน 5 มิติ ดงัน้ี 

  1. ด าเนินการอย่างจริงจังกบัเจ้าหนีน้อกระบบทีผ่ดิกฎหมาย  
1.1 ประชาสัมพนัธ์ให้เจ้าหน้ีนอกระบบเข้าร่วมไกล่เกล่ียประนอมหน้ีกับลูกหน้ี และคิดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  
1.2 เปิดช่องทางให้เจา้หน้ีนอกระบบจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย ทั้งสินเช่ือ 

ส่วนบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และสินเช่ือรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากับ (สินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซ์) ซ่ึงเป็นสินเช่ือรายย่อยประเภทใหม่ภายใตก้ารก ากบัของกระทรวงการคลงั โดยเจ้าหน้ีนอกระบบ 
ท่ีจะประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต ่ากว่า 5 ล้านบาท และ 
มีคุณสมบติัอ่ืนเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขอ่ืนของกระทรวงการคลงั 

1.3 เร่งรัดการบงัคบัใชร่้างพระราชบญัญติัห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา พ.ศ. .... ซ่ึงจะมีการเพิ่มโทษ
ส าหรับเจา้หน้ีนอกระบบท่ีเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินกฎหมายก าหนดให้สูงข้ึน จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจ าคุก 
ไม่เกิน 1 ปี เป็นปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ และจะมีการบงัคบัใช้กฎหมาย 
กบัผูก้ระท าผดิอยา่งเขม้งวด 

2. เพิม่ช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ 
2.1 ก าหนดให้มีสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ เพื่อให้ประชาชนรายยอ่ยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายฉุกเฉิน

สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ง่ายและรวดเร็ว ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย คิดอตัราดอกเบ้ียรวมค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี โดยใหกู้ย้มืทั้งแบบมีหรือไม่มีหลกัประกนั 
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2.2 จะมีการจดัตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ดา้นการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ ภายในธนาคาร
ออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมีผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีมีเง่ือนไขผ่อนปรนกว่า
ปกติเพื่อช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบแก่ประชาชนโดยเฉพาะ 

 

3. ลดภาระหนีน้อกระบบโดยการไกล่เกลีย่ประนอมหนี้ 
จะมีจุดให้ค  าปรึกษาปัญหาหน้ีนอกระบบ ณ สาขาของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทัว่ประเทศ  

เพื่อช่วยดูแลให้ค  าปรึกษาแก่ประชาชนในเบ้ืองตน้ และช่วยน าลูกหน้ีนอกระบบเขา้สู่กลไกการไกล่เกล่ียประนอมหน้ี 
ของคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบใน 77 จงัหวดั เพื่อให้เกิดมูลหน้ีท่ีเป็นธรรม ก่อนท่ีธนาคาร 
ออมสิน และ ธ.ก.ส. จะไดพ้ิจารณารีไฟแนนซ์สินเช่ือเขา้สู่ในระบบใหต้ามศกัยภาพของลูกหน้ีแต่ละรายต่อไป 

4. เพิม่ศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ 
ลูกหน้ีนอกระบบท่ีไม่มีศกัยภาพในการช าระหน้ีหรือมีความสามารถในการช าระหน้ีต ่า จะไดรั้บ 

การสนับสนุนฟ้ืนฟูอาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการหารายไดข้องลูกหน้ีนอก
ระบบใน 77 จงัหวดั โดยจะไดรั้บการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรม ปลูกฝังความรู้และวินยัทางการเงิน รวมถึง
ฝึกอบรมอาชีพหรือทกัษะฝีมือแรงงานอยา่งเขม้ขน้ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อไม่ให้กลบัไป
เป็นหน้ีนอกระบบอีก 

5. สนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชน 
ทีเ่กีย่วข้อง 

จะมีการส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบผา่นเครือข่ายองคก์รการเงินชุมชนต่างๆ เผยแพร่
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนฐานราก ประชาสัมพนัธ์ช่องทางท่ี
ประชาชนจะขอความช่วยเหลือเก่ียวกบัปัญหาหน้ีนอกระบบจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างและพฒันาฐานขอ้มูล
เก่ียวกบัหน้ีนอกระบบของประชาชนต่อไป 
 

  กระทรวงการคลงัเล็งเห็นว่า แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบดงักล่าว จะสามารถลดปัญหา
เจ้าหน้ีนอกระบบท่ีผิดกฎหมาย ลูกหน้ีนอกระบบได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึง
ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงบริการการทางการเงินโดยง่ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน พร้อมทั้งรู้จกับริหารจดัการทางการเงิน 
และตระหนกัถึงภยัของหน้ีนอกระบบ และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะมีการประสานการท างานท่ีดีเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนเร่ืองหน้ีนอกระบบให้กบัประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนภาครัฐจะมี
ฐานขอ้มูลดา้นหน้ีนอกระบบเพื่อใชป้ระโยชน์เชิงนโยบายต่อไป 
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  ทั้ งน้ี ลูกหน้ีนอกระบบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบจากภาครัฐ  
ณ จุดให้ค  าปรึกษาปัญหาหน้ีนอกระบบ ซ่ึงมีอยู ่ณ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ประเทศ หรือสอบถามทาง
สายด่วนธนาคารออมสิน โทร. 1115 และสายด่วน ธ.ก.ส. โทร. 0 2555 0555 ทั้งน้ี โดยไม่มีก าหนดเวลาส้ินสุดเน่ืองจาก
ไม่ถือเป็นโครงการลงทะเบียนหน้ีนอกระบบ ส าหรับเจา้หน้ีนอกระบบท่ีประสงค์จะไกล่เกล่ียประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี
สามารถติดต่อแจง้ความประสงค์ ณ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ในเขต
กรุงเทพฯ หรือส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั ในทุกจงัหวดั  
นอกจากน้ี ในส่วนของสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ กระทรวงการคลงัจะเปิดให้เจา้หน้ีนอกระบบหรือผูท่ี้สนใจยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจไดใ้นเร็ว ๆ น้ี โดยจะมีการประชาสัมพนัธ์หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ทางเวบ็ไซต ์www.fpo.go.th ต่อไปตามล าดบั 
 

_________________________________________ 
 
ส านกันโยบายพฒันาระบบการเงินภาคประชาชน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทรศพัทส์ายด่วน 1359 
 



การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน

1. ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับเจ้ำหน้ีนอกระบบท่ีผิดกฎหมำย

• ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหนี้มำร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบ

• เปิดช่องทำงให้เจ้ำหนี้นอกระบบจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย (Non-Bank)

• เร่งรัด ร่ำง พ.ร.บ. ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....
เพ่ิมอัตราโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ย
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด

• ก ำหนดให้มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้
กำรก ำกับ (สินเชื่อพโิกไฟแนนซ์) ให้ประชาชนกู้ยืมเพ่ือใช้จ่าย
อเนกประสงค์ ในวงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 36 ต่อปี

• ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้ง Business Unit ด้ำนแก้ไขปัญหำ
หนี้นอกระบบ
- มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน 
- ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และให้ความรู้ทางการเงิน 
- พัฒนาศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
- พัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนเพ่ือเป็น SFI’s Banking 

Agents และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้มีรายได้น้อย

2. เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงสนิเชือ่ในระบบ

• มีจุดให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สาขา ธ.ออมสิน 
และ ธ.ก.ส. พร้อมกับประสานน าลูกหนี้เข้าสู่กลไกของ
คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด ก่อนจะพิจารณาสินเชื่อตามศักยภาพ
ของลูกหนี้แต่ละรายต่อไป

3. ลดภำระหน้ีนอกระบบโดยกำรไกลเ่กลีย่ประนอมหน้ี

4. เพ่ิมศักยภำพของลูกหน้ีนอกระบบ

• ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้หรือ
มีความสามารถในการช าระหนี้ต่ า จะได้รับการสนับสนุน
ฟ้ืนฟูอาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำศักยภำพกำรหำรำยได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด

5. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบ
ของหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรกำรเงินชุมชนที่เกีย่วข้อง

• พัฒนำเครือข่ำยองค์กรกำรเงินชุมชนให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชนอย่างเหมาะสม

• เผยแพร่ควำมรู้และทักษะทำงกำรเงินแก่ประชำชน

• จัดท ำฐำนข้อมูลหนี้นอกระบบ


