
7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  
ซึ่งสรุปสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเกษตรมีดังนี้ 
 

1.เรื่อง  ขอความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้  

  1. โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้นให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้
และ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 

  2. ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามภาระที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวงเงิน 3,931 ล้านบาท  

  สาระส าคัญของโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 

ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 มีสาระส าคัญได้ดังนี้  

  

หัวข้อ รายละเอียด 

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า  

ธ.ก.ส. ให้สามารถน าเงินที่ ได้รับการพักช าระหนี้ และลดดอกเบี้ยไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น  รวมทั้งมีเงินเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในครัวเรือน สามารถพ่ึงพาตนเองและฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพในช่วงที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากอุทกภัยได ้

2. เป้าหมาย เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้เดิมกับ ธ.ก.ส. ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย  ส่งผลให้ไม่สามารถท าการผลิตหรือผลผลิตได้รับความ
เสียหาย  ท าให้มีรายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จากรายได้ปกติ  จ านวนประมาณ 
212,850  ราย  

3. วิธีด าเนินการ  1. ขยายระยะเวลาช าระคืนต้นเงินกู้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2559  ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี   นับจากงวดช าระเดิม ไม่จ ากัด
วงเงินขั้นสูง โดยเกษตรกรยังต้องส่งช าระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 
ตามก าหนดช าระเดิม  



2. การลดอัตราดอกเบี้ย  แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
 2.1 กรณีเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs    ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร
ระยะเวลา 2 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2561 ในวงเงินกู้รายละไม่
เกิน 300,000 บาท  โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 5 ต่อปี และ  

ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2  ปี   
(จ านวนเกษตรกรประมาณ 212,850 ราย  วงเงินพักช าระหนี้ที่ใช้เป็นฐานในการ
ค านวณดอกเบี้ย  ประมาณ 39,310 ล้านบาท)  

 2.2 กรณีเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPLs   ธ.ก.ส.  งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรเป็น
ระยะเวลา 2 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 ในวงเงินกู้รายละ
ไม่เกิน 300,000 บาท  โดย ธ.ก.ส.  รับภาระดอกเบี้ยท้ังหมดแทนเกษตรกร  (จ านวน
เกษตรกรประมาณ 9,150 ราย  ต้นเงินกู้ NPLs  ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย  
ประมาณ 1,690  ล้านบาท)  

 

2. เรื่อง มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ปี 2560 เพิ่มเติม 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี 2560 เพิ่มเติม ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  

  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและโครงการสินเชื่อเพ่ือ
ฟ้ืนฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ปี 2559/60โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณในการด าเนินมาตรการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200ล้าน
บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป และให้ธ.ก.ส. 
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียดต่อไป 

  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อประชารัฐเ พ่ือประชาชนและโครงการสินเชื่อเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของSMEs ที่ประสบภัยน้ าท่วม ปี 2560โดยธนาคารออมสิน 

  3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 โดย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และอนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน 825 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามภาระที่
เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไปและให้ ธพว. และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ท า
ความตกลงกับ สงป. ในรายละเอียดต่อไป 

  สาระส าคัญของเรื่อง  

  กค. รายงานว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้จัดท ามาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพ่ิมเติม ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

1. ธ.ก.ส. มี 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



 
โครงการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้

ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 
สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้
ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200,000 ราย  จ านวน 50,000 ราย 

หมายเหตุ :  เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือลูกค้าใหม่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  

วิธีด าเนินการ ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3ปี โดยใน 6 เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR
ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อ
ปี) 

 ให้ สิน เชื่ อรายละไม่ เกิน  3 แสนบาท 
ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 10ปี โดยปีที่ 1 – 4 คิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR –2 ต่อปี โดยเรียก
เก็บจากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปีและตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้น
ไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR 

ระยะเวลด าเนินการ จ่ายสินเชื่อใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่เกิดภัย
พิบัติ 

ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

วงเงินสินเชื่อ  10,000 ล้านบาท  10,000 ล้านบาท 

การชดเชย               
(ภาระงบประมาณ) 

ไม่ขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุนเงิน   ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลวงเงินไม่เกิน 
1,200 ล้านบาท  โดยขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภาระที่
เกิดข้ึนจริงตามข้ันตอนต่อไป 

หมายเหตุ :ก าหนดให้การด าเนินงานตามโครงการทั้ง 2 โครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA)  และสามารถน าส่วน
ต่างดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส. รับภาระแทนเกษตรไปปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เก่ียวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจประจ าปี   

 

2. ธนาคารออมสิน  มี 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

โครงการ สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน  สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
วิ ส าหกิ จขนาดกลา งและขนา ดย่ อ ม
(SMEs)ที่ประสบภัยน้ าท่วมปี 2560 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจเดิม 
โดยสินเชื่อระยะยาวลูกค้าต้องไม่มีหนี้ค้าง
ช าระในวันที่ขอกู้เงิน ส่วนสินเชื่อระยะสั้น
ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงิน 
หรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่ประสบ
อุทกภัยและได้รับผลกระทบ 



วิธีด าเนินการ ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 5ปี โดยในปีที่1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
0 ต่อเดือน และในปีที่ 2 – 5 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 1 ต่อเดือน และหลักประกันสามารถใช้บุคคลค้ า
ประกันหรือค้ าประกันโดย บสย. ได้ 

ให้สินเชื่อร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพ่ือ
การประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท สูงสุดราย
ละไม่เกิน5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 
ปีโดยในปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR 
– 2 ต่อปี และปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออม
สินอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  

และอนุมัติพร้อมจัดท านิติกรรมสัญญาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

วงเงินสินเชื่อ  วงเงิน 4,000 ล้านบาท  วงเงิน 2,500 ล้านบาท 

การชดเชย ไม่ขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุนเงิน   ไม่ขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุน
เงิน 

หมายเหตุ :ก าหนดให้การด าเนินงานตามโครงการเป็น PSAและไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: 
NPLs)ที่เกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของธนาคาร รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณโบนัสของพนักงานได้ 

   

3. ธพว. มี 1 โครงการ ได้แก่  โครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ 

ปี 2560 โดยพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้เป็นไปตามที่ ธพว. ประกาศ
ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติหรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560  

 
วิธีด าเนินการ ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาทระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน7 ปีโดยในปีที่ 1 – 3 คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 4 - 7 ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. ก าหนด โดย
ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ปี ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือจนกว่า 

จะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน 

 
หลักประกัน ตามท่ีธพว. ก าหนดหรือให้ บสย.ค้ าประกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

 1) วงเงินค้ าประกันรวม5,000 ล้านบาทวงเงินค้ าประกันต่อรายสูงสุด 



ไม่เกิน 15 ล้านบาทระยะเวลาค้ าประกันไม่เกิน 7 ปี 

 2) ค่าธรรมเนียมค้ าประกันอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ าประกันสินเชื่อ ตลอด
อายุการค้ าประกันโดยในปีที่ 1 รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ใน
อัตรา 

ร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ าประกัน  

 3) การจ่ายค่าประกันชดเชยของบสย.ในแต่ละ Portfolio บสย. จะจ่าย 

ค่าประกันชดเชยตามภาระค้ าประกัน SMEs ในระดับภาระค้ าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Guarantee: NPG)สูงสุดไม่เกินร้อยละ 18ของภาระค้ าประกันเฉลี่ย 
ณ วันสิ้นอายุการค้ าประกัน  

 
วงเงินสินเชื่อ  วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท 

การชดเชย(ภาระ
งบประมาณ) 

ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลวงเงินไม่เกิน 825 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. ชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธพว. จ านวนไม่เกิน450 ล้านบาท  

2. ชดเชยค่าธรรมเนียมค้ าประกันให้แก่บสย.จ านวนไม่เกิน 87.50ล้านบาท  

3. ชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่บสย. ในส่วนต่างระหว่างค่าประกันชดเชยกับ
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ จ านวน 287.50 ล้านบาท 

 

 


