ฉบับที่ 130/2559

วันที่ 28 กันยายน 2559

มาตรการส่ งเสริมคุณภาพชี วิตเกษตรกรรายย่ อย
_______________________________
นายกฤษฎา จี นะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เนื่ องจากที่ ผ่านมาเกษตรกรส่ วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากปั ญหาภัยแล้งและราคาผลผลิ ตทางการเกษตร
มีความผันผวน ส่ งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชี พ ประกอบกับเกษตรกรบางรายเสี ยชี วิต ชราภาพ
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ หรื อส่ วนหนึ่งมีอายุมากทําให้ศกั ยภาพในการทําการเกษตรลดลง ส่ งผลให้เกิดปั ญหา
หนี้คา้ งชําระกับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ดังนั้น กระทรวงการคลังเห็นควรให้มีมาตรการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย ซึ่ งประกอบด้วย
2 มาตรการย่อย ได้แก่ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ได้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ ง
รั ฐ เพื่อเพิ่ มรายได้ให้แก่ เกษตรกรที่ มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพียงพอสําหรั บการดํารงชี วิต และมาตรการช่ วยเหลื อ
เกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กบั เกษตรกรที่มีปัญหาหนี้คา้ งชําระ และคืนดอกเบี้ยให้กบั
เกษตรกรที่ชาํ ระดี ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการเพิม่ รายได้ ให้ แก่ เกษตรกรผู้มรี ายได้ น้อย
ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิ งหาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองเบื้องต้นจากหน่วยงานราชการแล้ว
โดยผูท้ ี่ ไม่มีรายได้ หรื อมี รายได้ไม่เกิ น 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงิ นโอน 3,000 บาท/คน และผูท้ ี่ มีรายได้สูงกว่า
30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินโอน 1,500 บาท/คน
2. มาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรรายย่ อย ผ่ านระบบ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ เช่น เสี ยชีวิต พิการ ทุพพลภาพ
เจ็ บ ป่ วยเรื้ อ รั ง มี ปั ญ หาสุ ขภาพจนไม่ ส ามารถประกอบอาชี พได้ เป็ นต้น มี ห นี้ ค ้า งชํา ระหรื อเป็ นหนี้ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ จะดําเนินโครงการใน 2 กรณี ได้แก่
1) หากไม่มีหลักประกันจํานองและไม่มีทายาทรับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะสอบทานสถานะ
ของเกษตรกรและพิจารณาจําหน่ายหนี้เงินกูอ้ อกจากบัญชีเป็ นหนี้สูญ (ธ.ก.ส. ยกหนี้ให้)
2) หากมีหลักประกันจํานองและมีทายาทรับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
จากต้นเงินร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยพักชําระต้นเงินเป็ นระยะเวลา 2 ปี คิดดอกเบี้ยที่ MRR และต้นเงิน
ที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชําระก่อนเข้าโครงการให้พกั ไว้ เมื่อทายาทชําระหนี้ตน้ เงินตามแผนปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้แล้ว ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ยที่พกั ไว้ท้ งั จํานวน ส่ วนต้นเงินที่พกั ไว้อีกร้อยละ 50 จะพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ตามศักยภาพในภายหลัง

-22.2 โครงการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร ที่มีหนี้เป็ นภาระหนัก มีหนี้
ค้างชําระหรื อเป็ นหนี้ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จะดําเนินโครงการใน 2 กรณี ได้แก่
1) หากเป็ นเกษตรกรที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป และเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
และมีทายาทเข้าเป็ นลูกค้าแทน ธ.ก.ส. จะรับทายาทเข้าเป็ นลูกค้าแทนเกษตรกรรายเดิม และจะปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้ ให้แก่ทายาทตามศักยภาพ จากต้นเงินร้ อยละ 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยพักชําระต้นเงินเป็ นระยะเวลา 2 ปี
คิดดอกเบี้ยที่ MRR ส่ วนต้นเงินที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชําระก่อนเข้าโครงการให้พกั ไว้ เมื่อทายาทชําระหนี้ตน้
เงิ นตามแผนปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ แล้ว ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ ยที่ พกั ไว้จาํ นวนร้ อยละ 80 ส่ วนต้นเงิ นที่ พกั ไว้อีก
ร้อยละ 50 จะพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพในภายหลัง
2) เป็ นเกษตรกรที่เป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ธ.ก.ส. จะปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
จากต้นเงินร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี และพักชําระต้นเงินเป็ นระยะเวลา 2 ปี คิดดอกเบี้ยที่ MRR ส่ วนต้นเงิน
ที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชําระก่อนเข้าโครงการให้พกั ไว้ เมื่อชําระหนี้ ตน้ เงินตามแผนปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ยที่พกั ไว้จาํ นวนร้อยละ 50 ส่ วนต้นเงินที่พกั ไว้อีกร้อยละ 50 จะพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ตามศักยภาพในภายหลัง
2.3 โครงการชําระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชําระหนี้
สําหรั บเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชําระหนี้ ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ ยในส่ วนที่ลูกค้าส่ งชําระ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจํานวนดอกเบี้ยที่ชาํ ระ โดยตัดเงินต้น
หรื อคืนให้ลูกค้าเป็ นเงินสดแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนกรณี ฉุกเฉิ นจําเป็ น
รายละไม่เกิน 100,000 บาท
นายกฤษฎาฯ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า “มาตรการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตเกษตรกรรายย่ อยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดูแลช่ วยเหลือแก่ เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชี วิตให้ กับเกษตรกร และส่ งเสริ มความมั่นคงให้ กับเศรษฐกิจฐานราก
โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่ม ไม่ ว่าจะเป็ นการให้ เงินช่ วยเหลือแก่ เกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย
ซึ่ ง มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 2.85 ล้ านคน การช่ วยลดภาระหนี้สินให้ กับเกษตรกรที่เป็ นลูกค้ าของ ธ.ก.ส. ซึ่ งมี
กลุ่มเป้าหมายประมาณประมาณ 2.9 ล้ านราย ทั้งผู้ที่มีเหตุผดิ ปกติเสี ยชีวิต พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่ วยเรื้อรัง มีปัญหา
สุ ขภาพจนไม่ สามารถประกอบอาชี พได้ ชราภาพ หรื อมีปัญหาหนี้ค้างชํ าระ อีกทั้งสํ าหรั บเกษตรกรที่มีประวัติ
การชําระดี ธ.ก.ส. ยังมีโครงการทีจ่ ะคืนกําไรให้ กบั เกษตรกรอีกด้ วย”
___________________________________
สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3229
โทรสาร 02 618 3374

มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย
• ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
• เกษตรกรบางรายเสียชีวิต ชราภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ หรือส่วนหนึ่งมีอายุมาก
ทาให้ศักยภาพในการทาการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชาระกับ ธ.ก.ส.

มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย

1

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพียงพอ
สาหรับการดารงชีวิต

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

2

เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร
ที่มีปัญหาหนี้ค้างชาระ และคืนดอกเบี้ย
ให้กับเกษตรกรที่ชาระดี

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส.

1. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(โครงการลงทะเบียนคนจน) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559
ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองเบื้องต้นจากหน่วยงานราชการแล้ว

ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกร
คุณสมบัติเกษตรกรผู้ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
1. ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
2. ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี แต่ไม่
เกิน 100,000 บาท/ปี
รวม

อัตราเงินโอน
(ให้เพียงครั้งเดียว)

ประมาณการ
จานวนผู้มีสิทธิ

3,000 บาท/คน

1.51 ล้านคน

1,500 บาท/คน

1.34 ล้านคน

2.85 ล้านคน

2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ผ่านระบบ ธ.ก.ส.
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้ารายย่อยที่มีหนี้สินต้นเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
จานวนประมาณ 2,897,000 ราย หนี้สินจานวนประมาณ 334,525 ล้านบาท
2.1

โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ
เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น และมีหนี้ค้างชาระไม่เกิน 300,000 บาท
(1) ไม่มีหลักประกันจานอง และไม่มที ายาท
• ธ.ก.ส. จะจาหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนีส้ ูญ
ตามเกณฑ์ ธ.ก.ส. (ธ.ก.ส. จะยกหนี้ให้)
• เกษตรกรเป้าหมายประมาณ 50,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 4,500 ล้านบาท

(2) มีหลักประกันจานองและมีทายาทรับช่วง
การผลิต
• นาเงินต้น 50% มาปรับโครงสร้างหนี้ระยะเวลา 5 ปี
โดยพักชาระต้นเงิน 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ยปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่ MRR = 7%
• หากผ่อนชาระได้ตามกาหนด ลดดอกเบี้ยค้างให้
100% และเงินต้นที่เหลืออีก 50% จะปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในภายหลัง
• เกษตรกรเป้าหมายประมาณ 85,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 11,025 ล้านบาท

2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ผ่านระบบ ธ.ก.ส.
2.2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร ที่มีหนี้ค้างชาระไม่เกิน 300,000 บาท
เป็นลูกค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

(1) เกษตรกรที่มอี ายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและ
มีทายาทเข้าเป็นลูกค้าแทน

(2) เกษตรกรที่มีหนี้เป็นภาระหนัก
(ไม่จาเป็นต้องมีทายาทเข้าเป็นลูกค้าแทน)

• นาเงินต้น 50% มาปรับโครงสร้างหนี้ระยะเวลา 5 ปี
โดยพักชาระต้นเงิน 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ยปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่ MRR = 7%
• หากผ่อนชาระได้ตามกาหนด ลดดอกเบี้ยค้างให้ 80%
และเงินต้นที่เหลืออีก 50% จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในภายหลัง
• เกษตรกรเป้าหมายประมาณ 200,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 17,000 ล้านบาท

• นาเงินต้น 50% มาปรับโครงสร้างหนี้ระยะเวลา 5 ปี
โดยพักชาระต้นเงิน 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ยปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่ MRR = 7%
• หากผ่อนชาระได้ตามกาหนด ลดดอกเบี้ยค้างให้ 50%
และเงินต้นที่เหลืออีก 50% จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในภายหลัง
• เกษตรกรเป้าหมายประมาณ 340,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 30,000 ล้านบาท

2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ผ่านระบบ ธ.ก.ส.
2.3

โครงการชาระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชาระหนี้
• เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชาระหนี้
 ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้าส่งชาระระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 –
31 ตุลาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจานวนดอกเบี้ยที่ชาระ โดย ธ.ก.ส. จะนา
ดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้โดยตัดเงินต้นให้ลูกค้าในกรณีที่มีหนี้คงเหลือ และ
คืนให้ลูกค้าเป็นเงินสดในกรณีที่ไม่มีหนี้คงเหลือ
 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกรณีฉุกเฉินจาเป็น (A-Cash) รายละ
ไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท
• เกษตรกรเป้าหมายประมาณ 2,222,000 ราย หนี้สินจานวนประมาณ 272,000 ล้านบาท

