
วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน  2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์                
ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

1. เรื่อง  มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังนี้  

1. เห็นชอบในหลักการการด าเนินมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียน 

เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

2. รับทราบกรณี กค. จะใช้วิธีการโอนเงินแก่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามมาตรการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ 

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วย  โดยให้ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ  
และ           มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ส าหรับงบประมาณในการด าเนินมาตรการดังกล่าว
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ  

ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24                

พฤจิกายน 2559 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 
2558  (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2559 (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) ส าหรับการ
เสนอเรื่องครั้งนี้ด้วย  

  สาระส าคัญของเรื่อง  

  กค. รายงานว่า 

1. ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้
ก าลังซื้อ 

ของประชาชนที่มีรายได้น้อยมีสัญญาณชะลอตัว  แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง  แต่
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงมีความเปราะบางส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตรมีความเสี่ยงด้านรายได้เพ่ือการอุปโภคบริโภค  ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559  ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว ดังนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดตามโครงการ ฯ กค. จึงเห็นควรให้มีมาตรการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วย  

2. กค. ได้ก าหนดเงื่อนไขและวิธีด าเนินการส าหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่
เกษตรกร  

ดังนี้  

   2.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ 

   เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และเป็นผู้
ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปี 2558 โดยมีการตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้อง



ของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากร  และกรมการปกครองแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์
ของกรมสรรพากรแล้วไม่ปรากฎชื่อให้น าเอกสารหลักฐานที่ธนาคารผู้รับลงทะเบียนให้ไว้ไปติดต่อที่สาขา
ธนาคารที่ตนไปลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

2.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่ใช่เกษตรกรจ านวน 5.4 ล้านคน 
   2.3 เกณฑ์การช่วยเหลือ ใช้ เส้นทางความยากจนที่ค านวณโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเกณฑ์ โดยก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือ ซึ่งมีจ านวนผู้
มีสิทธิ์และวงเงินงบประมาณที่ใช้ ดังนี้  

    2.3.1 ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี อัตราเงิน
ช่วยเหลือ           (ให้เพียงครั้งเดียว) 3,000 บาท / คน ประมาณการจ านวนผู้มีสิทธิ์ 3.1 ล้านคน ประมาณ
การวงเงินที่ใช้ 9,300            ล้านบาท 

    2.3.2 ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท / ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท /
ปี  อัตราเงินช่วยเหลือ (ให้เพียงครั้งเดียว) 1,500  บาท / คน  ประมาณการจ านวนผู้มีสิทธิ์ 2.3 ล้านคน 
ประมาณการวงเงินที่ใช้  3,450 ล้านบาท    ประมาณการจ านวนผู้มีสิทธิ์ 5.4 ล้านคน และวงเงินที่ใช้ 12,750 
ล้านบาท 

   2.4 วิธีการโอนเงิน 

   ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ. กรุงไทย  ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่
ไม่ใช่เกษตรกรที่ลงทะเบียนตามโครงการฯ ไว้กับธนาคาร โดยจ าแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้  

   1. กรณีผู้ มีสิทธิ์เป็นลูกค้าของธนาคาร : ให้ธนาคารโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์
โดยตรง โดยให้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินในบัญชีของตนภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ธนาคารแจ้งการโอนเงิน
หากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิ์กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ และหากผู้สิทธิ์มีบัญชีเงินฝากมากกว่า 
1 บัญชี  ธนาคารจะท าการโอนเงินเข้าในบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด   

   2. กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร :  ให้ผู้มีสิทธิ์ไปแสดงตัวและเปิด
บัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารที่ไปลงทะเบียนตามโครงการฯ และสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีหลังจากเปิด
บัญชีภายใน 7 วัน  หากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิกับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้  

  ทั้งนี้  ให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การโอนเงินข้างต้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงิน
ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์  ตามมาตรการเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วย  

  2.5 กรอบระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 

2. เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค  าประกันสินเชื่อ SMEs  ทวีทุน 
(Portfolio  Guarantee  Scheme  ระยะที่ 6)   

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน
โครงการค้ าป ระกันสิ น เชื่ อ  SMEs  ทวีทุ น  (Portfolio  Guarantee  Scheme  ระยะที่  6 )  ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอ   

  สาระส าคัญของเรื่อง 



  กค. รายงานว่า เพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs  สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบได้มากขึ้นผ่านกลไกการค้ าประกันของ บสย. โดยเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการเงินใช้บริการค้ าประกัน
สินเชื่อกับ บสย. มากขึ้น จึงเสนอโครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs  ทวีทุน (PGS รยะที่ 6) ซึ่งมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการด าเนินโครงการเปรียบเทียบกับโครงการ PGS  ระยะท่ี 5 (ปรับปรุงใหม่เม่ือวันที่ 8 กันยายน 
2558) สรุปได้ ดังนี้  

 

หลักเกณฑ์ PGS ระยะที่ 5 

(มติคณะรัฐมนตรี 8 กันยายน  2558) 

PGS ระยะที่ 6 ที่เสนอในครั งนี  

1. คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ข อ ค  า
ประกัน 

เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน
ไม่ เกิน  200 ล้านบาท ประเภทบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ
ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี   และได้รับ
สินเชื่อใหม่และจะต้องไม่น าไปช าระหนี้เดิม
กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ 

เหมือนเดิม 

 เป็น SMEs ที่ผู้ให้กู้ได้วิเคราะห์แล้วว่ามี
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและมี
ความสามารถในการช าระหนี้คืนผู้ให้กู้ได้ 

 

เป็ น  SMEs ที่ ยื่ น แ บ บ แ ส ด ง
รายการภาษีเงินได้ทั้งที่เป็น SMEs  
ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล และเป็นลูกหนี้ปกติตาม
หลักเกณฑ์ข้อก าหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

2. ระยะเวลาค  าประกัน   7 ปี 10 ปี 

3. วงเงินค  าประกัน   100,000 ล้านบาท เหมือนเดิม 

4. วงเงินค  าประกันต่อ
ราย   

ไม่ เกิน 40  ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน
การเงิน 

เหมือนเดิม 

5 . ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ค  า
ประกัน   

ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ าประกัน
สินเชื่อ 

ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ า
ประกันสินเชื่อ 

 

 

 

 

  



หลักเกณฑ์ PGS ระยะที่ 5 

(มติคณะรัฐมนตรี 8 กันยายน  2558) 

PGS ระยะที่ 6 ที่เสนอในครั งนี  

6 .  ก า ร รั บ ภ า ร ะ
ค่าธรรมเนียมของภาครัฐ   

รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ 
ในปีที่ 1 อัตราร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 อัตราร้อย
ละ 1.25 ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 0.75 และปีที่ 4 
อัตราร้อยละ 0.25 รวมวงเงินชดเชย 4,000 
ล้านบาท  

 

ผู้ประกอบการรับภาระเอง 

7. วิธีการจ่ายค่าประกัน
ชดเชย 

ในแต่ละ Portfolio บสย. จะจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตามภาระค้ าประกัน SMEs ในระดับ
ภาระค้ าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non- 

Performing Guarantee : NPG)  สู งสุ ด ไม่
เกินร้อยละ 30 ของแต่ละ Portfolio 

เหมือนเดิม 

 แต่ละ Portfolio  มีการแบ่งจ่าย ดังนี้  

ระดับ NPGs 

(ร้อยละ) 

บสย. จา่ย 

(ร้อยละ) 

Coverage 
Ratio 

Per Port 

ไม่เกิน 15 100               
(รัฐชดเชย) 

ไม่เกิน             
ร้อยละ 22.50 

มากกว่า 15 

แต่ไม่เกิน 30 

50                  
(รัฐชดเชย) 

 

ทั้งนี้ บสย. จะเริ่มจ่ายค่าประกันชดเชยครั้ง
แรกในปีที่  2 ของการค้ าประกัน และในปึ
ถัดไปจนครบเมื่อสิ้นสุดการค้ าประกัน  

 

แต่ละ Portfolio  มีการแบ่งจ่าย ดังนี้  

ระดับ NPGs 

(ร้อยละ) 

บสย. จา่ย 

(ร้อยละ) 

Coverage 
Ratio 

Per Port 

ไม่เกิน 20 100             
(รัฐชดเชย) 

ไม่เกิน             
ร้อยละ 
23.25 

มากกว่า 20 
แต่ไม่เกิน 25 

50             
(รัฐชดเชย) 

มากกว่า 25 
แต่ไม่เกิน 28 

25            
(รัฐชดเชย) 

มากกว่า 28 
แต่ไม่เกิน 30 

25           
(รายได้ บสย.) 

ไม่เกิน             
ร้อยละ 
0.50 

 

ทั้งนี้  บสย. จะเริ่มจ่ายค่าประกันชดเชย
ครั้งแรกในปีที่ 2 ของการค้ าประกัน  
และในปีถัดไปจนครบเมื่อสิ้นสุดการ           
ค้ าประกัน 

8 . ร ะ ย ะ เว ล า ด า เนิ น
โครงการ 

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (วงเงินค้ าประกัน
เต็มเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2559) 

สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561  



9. การชดเชยจากรัฐบาล  รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมค้ าประกัน 4 ปี
แรก 4,000 ล้านบาท และชดเชยการจ่ายค่า
ประกันชด เชยตลอดอายุ โครงการ 7  ปี  
10,250 ล้ านบาท รวมเป็นวงเงินทั งสิ น 
14,250 ล้านบาท  

รัฐบาลชดเชยเฉพาะค่าปรับชดเชย 
วงเงินไม่เกิน 5,750 ล้านบาท  

     

 

3. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 

  1. ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 

  2. อนุมัติให้ กษ. โดยกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 2,000 แปลง 

  3. อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ จ านวน 20,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2559 – ธันวาคม 2564) 

  4. อนุมัติค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ านวน 3,000 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง               ตามข้ันตอนต่อไป 

  สาระส าคัญของโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สรุปได้
ดังนี   

  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ใน
การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  2. เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ที่เข้าร่วมด าเนินการตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ กษ. จ านวน 2,000 แปลง ที่รวมถึงกลุ่มเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการสนับสนุน สินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 
2559/60 แล้ว โดยให้สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วม โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไปด้วย 

  3. แนวทางและเงื่อนไขโครงการ 

   (1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
โครงการของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 

   (2) ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท 



   (3) ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเรียก
เก็บจากกลุ่มเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ  0.01 ต่อปี และ
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี 

   (4) ให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการด าเนินงานปกติเป็นการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ (Public Service Account : PSA) เพื่อขอรับการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ นใน
อนาคตจากรัฐบาล 

  4. เกณฑ์ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 

   (1) สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรเพื่อด าเนิน
โครงการ แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท 

   (2) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องสามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับ
การอนุมัต ิ

   (3) การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและหรือเป็นค่าลงทุน ในการพัฒนาการ
เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์ทางการเกษตร และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

  5. เงื่อนไขในการช าระสินเชื่อ 

   (1) กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับสินเชื่อ ให้ช าระ
ดอกเบี้ย             ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี 

   (2) ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ 

   (3) ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ก าหนดช าระคืนเสร็จไม่เกิน                
12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ช าระคืนเสร็จไม่เกิน 18 เดือน เป็นเวลา 5 ปี 

   (4) ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพ่ือเป็นค่าลงทุน ให้ก าหนดช าระหนี้คืนเป็นรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการช าระหนี้ และท่ีมาของแหล่งกลุ่มรายได้
ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร โดยให้ช าระหนี้ คืนเสร็จไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันกู้ 

   (5) หากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ไม่สามารถช าระเงินกู้ได้
ในเวลาที่ก าหนดช าระคืนเงินกู้ หลังครบก าหนดให้ ธ.ก.ส. สามารถปรับเงื่อนไขการกู้เงิน และการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยได้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร 

  6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

   (1) ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2570 

   (2) ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ : ธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2564 

   (3) ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้ ทั้งนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม 
2569 

 



4. เรื่อง ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 (เพิ่มเติม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้
แล้วเมื่อวันที่             14 มิถุนายน 2559  

  2. เห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูก
ข้าวเปลือกเหนียวนาปี ปีการผลิต 2559/60 

  3. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 12,471.47 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

  4. ขยายระยะเวลาโครงการฯ ส าหรับภาคใต้ 

  สาระส าคัญของเรื่อง 

  พณ. รายงานว่า ในการประชุม นบข. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้พิจารณา
ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ให้แก่เกษตรกร          ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 และมีมติให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้
ความเห็นชอบให้เกษตรกร         ผู้ปลูกข้าวเหนียวสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
นาปี ปีการผลิต 2559/60 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ข้าวเหนียว) ปีการผลิต 2559/60 

   1.1 พื นที่ด าเนินการ ให้ ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเหนียว จาก
เดิม          ที่เห็นชอบข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 โดยให้อยู่ในกรอบ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ จ านวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2559 ในพ้ืนที่ปลูกข้าว          ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

   1.2 กรอบระยะเวลาการให้สินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560 

   1.3 วงเงินสินเชื่อต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปน
ไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยปัจจุบัน ตันละ 
10,560 บาท ก าหนดวงเงินสินเชื่อตันละ 9,500 บาท 

   1.4 ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้า
ร่วมโครงการ จึงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วม
โครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันเบิกรับเงินกู้  1,000 บาท และจ่ายเพ่ิมอีกตันละ 500 บาท ในวันที่ไถ่
ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

   1.5 วงเงินงบประมาณและเป้าหมายในการด าเนินการ ใช้เงินงบประมาณในการ
ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินสินเชื่อและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการชะลอการขายข้าวเปลือก



หอมมะลิเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 23,734.00 ล้านบาท และวงเงิน
ค่าใช้จ่าย 3,978.22 ล้านบาท 

  2. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 

   2.1 วงเงินช่วยเหลือเกษตรกร ก าหนดวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือก
เหนียว ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชนิดอ่ืน ๆ ตันละ 2,000 บาท (ก าหนดไร่ละ 
800 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่) หรือไม่เกินครัวเรือนละ 12,000 บาท  โดยพิจารณาจากฐานข้อมูล
เกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 
ทั งนี  เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท ไม่ว่าจะปลูกข้าวชนิดใด 

   2.2 วงเงินงบประมาณเพื่อด าเนินการเพิ่มเติม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าว รวม 12,471.47 ล้านบาท ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายโดยชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา 
FDR+1 (ปัจจุบันอัตรา FDR เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อปี) 

   2.3 ส าหรับภาคใต้ ขยายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2559/60 และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว จากเดิมที่ก าหนดเวลาตั้งแต่  1 
พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  

 


