แหล่งเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ประชาชนสามารถขอกู้ยืมเงินได้
นายวัชรพงศ์ รัชตเวชกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 สิงหาคม 2563

1. แหล่งทุนในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โครงการสินเชื่อเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ *
(เม.ย.61 – ธ.ค.63)

ออมสิน

โครงการสินเชื่อเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกร
และบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 3 * (เม.ย.61 – มี.ค.63)
(ระยะที่ 4 รอเข้าที่ประชุม ครม.)

ธกส.

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 *
(เม.ย.61 – ธ.ค.63)

ธกส.

2. แหล่งทุนภาครัฐในลักษณะของเงินกองทุนให้กู้ยมื
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
(สป.กษ.)

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะ
สูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจานองและขายฝาก

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

3. สินเชื่อของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(Pico Finance)

สศค.

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
(Nano Finance)

ธปท.

1

4. องค์กรการเงินชุมชน : กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.)
สานักนายกรัฐมนตรี
* โครงการแก้หนี้นอกระบบ ผู้กู้ต้องยื่นขอความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ/จังหวัด สานักงานอัยการ ฯลฯ และผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติ

1. แหล่งทุนในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โครงการสินเชื่อเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้อง
ไม่เป็นการนาไปชาระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ
 วงเงินกู้
ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชาระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 ค่าธรรมเนียม
100 บาท ต่อสัญญา
 ระยะเวลาการชาระ
ชาระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
- สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชาระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
 หลักประกันเงินกู้
ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
 เอกสารประกอบการขอกู้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้าประกัน
- เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
- เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
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- รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
- กรณีใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน นาสาเนาหลักทรัพย์ที่จะค้าประกันไปด้วย
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โครงการสินเชื่อเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 3
เพื่อชาระหนี้นอกระบบที่เกิดจากตัวลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดา มารดาของลูกค้า หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
 วงเงินกู้
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท กรณีสงวนที่ดินจานองหรือขายฝาก ไม่เกิน 150,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี (Effective Rate)
 ระยะเวลาการชาระ
ชาระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปีนับแต่วันกู้
 คุณสมบัติ
- เป็นเกษตรกรที่มีหนี้นอกระบบ
- เป็นผู้มีรายได้ทางการเกษตร หรือรายได้อื่นเพียงพอต่อการชาระหนี้เงินกู้
- กรณีผู้กู้อายุเกิน 60 ปี ต้องมีทายาทเป็นลูกหนี้ร่วม
- อบรมหลักสูตรบริหารทุนและหนี้ก่อนรับเงินกู้
 หลักประกันเงินกู้
- จานองที่ดิน
- บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้าประกัน
- ข้าราชการพลเรือนอย่างน้อย 1 คน ค้าประกัน

4

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2
เพื่อให้ บ ริ การแก่เกษตรกรและบุ คคลในครอบครัว ที่ ไม่ส ามารถเข้า ถึงผลิ ตภัณฑ์สิ นเชื่อปกติ ข อง
ธนาคารได้ แต่มีความจ าเป็ น ที่จ ะต้องใช้จ่ ายเงินฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่ าเรียน เป็นต้น
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึ งสินเชื่อในระบบได้ในกรณีมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วน
และเลิกพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ
 วงเงินกู้
ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับหลักประกัน)
 ระยะเวลาการชาระ
ชาระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) กาหนดชาระหนี้เป็นรายเดือน ไตรมาส ราย 6 เดือน หรือ
รายปี ตามความสามารถในการชาระหนี้และที่มาแห่งรายได้ของลูกค้า
 คุณสมบัติ
เป็นเกษตรกรลูกค้าหรือเกษตรทั่วไปที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ทางการเกษตรหรือรายได้อื่น
ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้เงินกู้
 หลักประกันเงินกู้
- กรณีใช้บุคคลค้าประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
- กรณีใช้หลักประกันจานองบางส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ร่วมกับการใช้บุคคลค้าประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
- กรณีใช้หลักประกันจานองไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
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2. แหล่งทุนภาครัฐในลักษณะของเงินกองทุนให้กู้ยมื
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อันเกี่ยวเนื่องกับขายฝากหรือจานองที่ดิน (ไถ่ถอนที่ดิน)
 วงเงินกู้
ไม่เกิน 2,500,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
 ระยะเวลาการชาระ
ชาระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี
 ประเภทที่ดิน
ที่อยู่อาศัยหรือที่ทากินของผู้กู้ บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส
 หลักประกันเงินกู้
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 50% ของจานวนเงินที่ให้กู้ รวมกับอสังหาริมทรัพย์อื่น
ที่ใช้ค้าประกันหรือบุคคลค้าประกัน
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โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจานองและ
ขายฝาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อันเกี่ยวเนื่องกับขายฝากหรือจานองที่ดิน (ไถ่ถอนที่ดิน)
 วงเงินกู้
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 ระยะเวลาการชาระ
ชาระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี
 ประเภทที่ดิน
ทีด่ ินเกษตรกรรม (ที่ทากิน) ของผู้กู้ (เว้นกรณี ซื้อคืนที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดหรือหลุดขายฝาก)
 หลักประกันเงินกู้
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 40% ของจานวนเงินที่ให้กู้ รวมกับบุคคลค้าประกัน
หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากธนาคาร
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3. สินเชื่อของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (Pico Finance)
 ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อประกอบอาชีพ
 วงเงินกู้
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย เมื่อรวมค่าธรรมเนียมและค่าปรับแล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
 คุณสมบัติ
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินเพียงพอสาหรับชาระหนี้
 หลักประกันเงินกู้
มีหรือไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (Nano Finance)
 ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
 วงเงินกู้
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย เมื่อรวมค่าธรรมเนียมและค่าปรับแล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
 คุณสมบัติ
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินเพียงพอสาหรับชาระหนี้
 หลักประกันเงินกู้
ไม่มีหลักประกัน
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4. องค์กรการเงินชุมชน : กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนที่ให้สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อ ใช้ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทา
เหตุฉุกเฉิน ความจาเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในการให้สมาชิก กู้ยืมเพื่อใช้หนี้เดิม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหนี้นอกระบบที่ภาระดอกเบี้ยสูง
 การบริหารจัดการกองทุน
- โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 9 – 15 คน (วาระละ 2 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ)
- บริหารเงินจากบัญชีเงินทุน 3 บัญชี คือ
1) บัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
2) บัญชีเงินสะสม เป็นเงินจากการระดมเงินออม หุ้น และรับฝากสัจจะ
3) บัญชีเงินกู้ยืม เป็นเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และ บมจ. กรุงไทย
หมายเหตุ : ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากการจัดสรรประมาณ 2.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ระยะที่ 1 กองทุนละ 1 ล้านบาท ระยะที่ 2 เงินเพิ่มทุนกองทุนละ 200,000 – 600,000 บาท และระยะที่ 3
เงินเพิ่มทุนกองทุนละ 1 ล้านบาท
 การให้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านฯ
-

วงเงินกู้ : สมาชิกกู้ได้รายละไม่เกิน 30,000 – 75,000 บาท
ต้องเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ อย่างน้อย 1 ปี
กู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ฉุกเฉิน ความจาเป็น หรือใช้หนี้นอกระบบ
มีบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ และฝากสัจจะออมทรัพย์สม่าเสมอ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก (ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี)
ระยะเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 2 ปี โดยกาหนดงวดชาระตามความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ได้
ผู้กู้สามารถชาระหนี้คืนโดยใช้เงิน สินทรัพย์อื่นๆ ผลผลิต หรือใช้แรงงานของผู้กู้
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