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เดินหนาขจัดหนี้นอกระบบเปนศูนย
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตร�วา การกระทรวงการคลัง เปดเผยวา กระทรวงการคลัง
ไดจัดงานเปดตัวการแกไขหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั�งยืน ภายใตแนวคิด “ขจัด
หนี้นอกระบบเปนศูนย” ณ หองประชุมแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั�ม
ศูนยแสดงส�นคาและการประชุมอิมแพ็ค ซึ่งการจัดงานดังกล�าวเปนการแสดงถึงเจตนารมณ
รวมกันของภาครัฐในการขจัดหนี้นอกระบบใหหมดไป เพ�่อส�งเสร�มความเขมแข็งของชุมชน
ลดความเหล�อ� มล้ำในสังคม และส�งเสร�มการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก โดยมี พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตร� เปนประธานเปดงานพรอมทั�งกล�าวปาฐกถาพ�เศษเร�่อง “การแกไข
ปญหาหนีน้ อกระบบอยางบูรณาการและยัง� ยืน”

ในงานดังกล�าว กระทรวงการคลังไดนำเสนอ “แนวทางในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั�งยืน” โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ไดแก ส�นักงาน
อัยการส�งส�ด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส�นักงานตำรวจแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั � น คงของมนุ ษ ย สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน
(องคการมหาชน) ส�นักงานกองทุนหมูบ า นและชุมชนเมืองแหงชาติ ธนาคารออมส�น และธนาคารเพ�อ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั�งนี้ แนวทางในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั�งยืนนั�น
เปนการแกปญ
 หาทัง� ในส�วนของล�กหนีแ้ ละเจาหนีค้ วบคูก นั ไปอยางเปนระบบ ครบวงจร และตอเนือ่ ง ซึง่ ประกอบ
ดวย 5 มิติ ไดแก
มิตทิ ่ี 1

การดำเนินการอยางจร�งจังกับเจาหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยไดมีพระราชบัญญัติ
หามเร�ยกเก็บดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึง่ เพ�ม� โทษกับเจาหนีน้ อกระบบ เพ�อ่ กำจัด
เจาหนีน้ อกระบบใหหมดไปจากประเทศไทย

มิตทิ ่ี 2

การเพ��มชองทางการเขาถึงส�นเชื่อในระบบใหกับล�กหนี้นอกระบบและประชาชนทั�วไป
โดยสนับสนุนใหเจาหนี้นอกระบบเขามาเปนเจาหนี้ในระบบที่ถูกตองตามกฎหมายผาน
การขออนุญาตเปนผูป ระกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ และพ�โกไฟแนนซ ซึง่ กระทรวงการคลัง
ไดใชโอกาสในงานมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพ�โกไฟแนนซ ใหแกผูประกอบการ
กล�ม� แรกทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตแล�ว จำนวน 6 ราย
อีกทัง� ธนาคารออมส�นและ ธ.ก.ส. ไดจดั ตัง� หนวยธุรกิจ เพ�อ่ รับผิดชอบในการใหคำปร�กษา
เร�่องการแกไขหนี้นอกระบบและจัดใหมีส�นเชื่อแบบใหมเพ�่อทดแทนหนี้นอกระบบในอัตรา
ดอกเบีย้ ทีเ่ ปนธรรม โดยธนาคารออมส�นและ ธ.ก.ส. จะใหสน� เชือ่ แกผทู ต่ี อ งการเง�นฉุกเฉิน
รายละไมเกิน 50,000 บาท คิดดอกเบีย้ ไมเกินรอยละ 0.85 ตอเดือน หร�อคิดเปนรอยละ
18.83 ตอป โดยไมนำการตรวจเครดิตบูโรมาเปนเง�่อนไขในการพ�จารณาส�นเชื่อ วงเง�น
ส�นเชือ่ ทัง� หมด 10,000 ล�านบาท
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มิตทิ ่ี 3

การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล�เกล��ยประนอมหนี้ โดยภาครัฐไดจัดใหการไกล�เกล��ย
ประนอมหนี้ โดยคณะอนุกรรมการไกล�เกล��ยประนอมหนี้ซึ่งมีอยูในทุกจังหวัด จัดใหมีจุด
ให ค ำปร� ก ษาหนี ้ น อกระบบที ่ ธ นาคารออมส� น และ ธ.ก.ส. ทุ ก สาขาทั � ว ประเทศ
เพ�อ่ ใหความชวยเหล�อแกลก� หนีไ้ ดอยางทัว� ถึง

มิตทิ ่ี 4

การเพ�ม� ศักยภาพของล�กหนีน้ อกระบบ โดยการปรับเปล�ย� นพฤติกรรม ใหความรูท างการเง�น
ใหความรูด า นการประกอบอาชีพและการพัฒนาฝมอื แรงงาน เพ�อ่ ใหลก� หนีม้ รี ายไดทเ่ี พ�ยงพอ
และไมตอ งเปนหนีซ้ ำ้ อีก

มิตทิ ่ี 5

การรวมมือกันอยางบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาเคร�อขายองคกร
การเง�นชุมชนใหทำหนาทีท่ ดแทนเจาหนีน้ อกระบบ การใหหนวยงานของรัฐ ธนาคารออมส�น
และ ธ.ก.ส. ทำหนาทีเ่ ปนหนวยงานพ�เ่ ล�ย� งและสนับสนุนเง�นทุนใหกบั องคกรการเง�นชุมชน
ใหเกิดความเขมแข็ง และการใหหนวยงานตางๆ รวมกันทำหนาทีใ่ หความรูท างการเง�น
แก ป ระชาชนในชุ ม ชน รวมทั � ง การจั ด ทำฐานข อ มู ล หนี ้ น อกระบบเพ� ่ อ ใช ป ระโยชน
ในการกำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสมและตรงเปาหมายในอนาคต
การจัดงานเปดตัวหนีน้ อกระบบในครัง� นีม้ ผี ใู หความสนใจเขารวมงานประมาณ 1,500 คน โดยมาจาก
หลายหนวยงานทั�วประเทศ ไดแก ผูแทนหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ ผูแทนจากคณะกรรมการกำกับการแกไข

ปญหาหนีส้ น� ภาคประชาชน ผูว า ราชการจังหวัด ผูแ ทนจากคณะอนุกรรมการ
ไกล�เกล��ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร
ผูแทนจากคณะอนุกรรมการฟ�นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของ
ล�กหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร ผูแทนองคกร
การเง�นชุมชน และภาคเอกชนทีส่ นใจ ประกอบธุรกิจส�นเชือ่ พ�โก ไฟแนนซ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตร�ยังไดมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
พ�โกไฟแนนซใหแกผูประกอบการกล��มแรกที่ไดรับใบอนุญาตจำนวน 6 ราย
อีกทั�งผูบร�หารธนาคารออมส�นและธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรยังไดมอบส�นเชือ่ รายยอยเพ�อ่ ใชจา ยฉุกเฉินใหกบั ล�กหนีน้ อกระบบ
เพ�่อเปนสัญลักษณของการเร��มตนการแกปญหาหนี้นอกระบบทั�งในส�วนของ
ล�กหนีแ้ ละเจาหนีค้ วบคู กันอยางครบวงจร
รัฐมนตร�วาการกระทรวงการคลังกล�าวในตอนทายวา “การจัดงาน
ในครั�งนี้ถือเปนโอกาสในการประชาสัมพันธแนวทางการแกไขหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและยั�งยืนของภาครัฐ เพ�่อใหประชาชนที่กำลังประสบปญหา
หนีน้ อกระบบไดรวู า จะขอรับความชวยเหล�อไดทไ่ี หน อยางไร เจาหนีน้ อกระบบ
ที่ตองการประกอบธุรกิจอยางถูกตอง ไดรูวาจะตองดำเนินการขออนุญาต
ที่ไหน อยางไร และเปนการประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงานภาคี
ทั�ง 12 หนวยงาน ในการรวมกันแกไขปญหาหนี้นอกระบบใหหมดไปจาก
ประเทศไทย ตามแนวคิดในการจัดงานที่วา ขจัดหนี้นอกระบบเปนศูนย
เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชนและลดความเหล��อมล้ำในสังคม
ซึ ่ ง เป น เป า หมายที ่ ร ั ฐ บาลชุ ด นี ้ ก ำหนดไว ใ นการดำเนิ น มาตรการหร� อ
โครงการตางๆ มาโดยตลอด”

