สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 241)
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ตึกแดง) อาคารสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ทาเนียบรัฐบาล
------------------------------คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2558
(ครั้ ง ที่ 241) เมื่ อวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม คณะรั ฐ มนตรี (ตึก แดง)
อาคารสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้
1. โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมเพื่อฟื้นฟูระบบการผลิต โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม
ปี 2558
มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันเกษตรกร
และเอกชน เพื่อพิจารณาจัดทาแผนงาน/มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งระบบครบวงจรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกุ้งของเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถส่งออกได้ในระยะยาว แล้วนาเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาโดยเร็วต่อไป
2. มาตรการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้ค้างชาระกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบดดเสรดจ
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้ค้างชาระกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ
ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเร่งรั ดติดตามการชาระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเสนอ เพื่อ ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ใช้เป็นกรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชาระหนี้และปิดโครงการได้รวดเร็วขึ้น ดังนี้
2.1 มาตรการ
2.1.1 มาตรการนาทีทอง
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพในการชาระหนี้ โดยให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการสามารถดาเนินการกับลูกหนี้ได้ทันที ด้วยการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่ลูกหนี้ที่ได้ส่งชาระคืน
เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับรวมกันแล้วเกินกว่าวงเงินกู้ยืม โดยให้นาดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับ
ทีไ่ ด้ชาระแล้วไปหักเป็นต้นเงินกู้ตามสัญญา ระยะเวลาดาเนินการเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2558
2.1.2 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เพื่อขยายระยะเวลาการชาระหนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการชาระหนี้ต่า แต่มีเวลา
ในการสร้างรายได้เพื่อชาระหนี้ให้เสร็จสิ้น
2.1.2.1 กลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการชาระหนี้ต่าที่ผ่านการประเมิน
ศักยภาพแล้ว ปรากฏว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการชาระหนี้จากสาเหตุสุจริตจาเป็น
หรือเป็นภาระหนักต้องใช้ระยะเวลาในการชาระหนี้
2.1.2.2 แนวทางดาเนินการ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลา
ชาระหนี้ตามศักยภาพของลูกหนี้ กาหนดระยะเวลาการชาระหนี้คืน ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 คิดอัตรา
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ให้นามาแขวนไว้ หากลูกหนี้สามารถชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยใหม่ได้ครบตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ยกเว้นดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับที่แขวนไว้ดังกล่าวทั้งจานวน
2.1.3 มาตรการปลดเปลื้องหนี้สิน
เพื่อดาเนินการตัดหนี้สูญให้กับลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพในการชาระหนี้ ดังนี้
2.1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้รายย่อยที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติ เช่น
เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
2.1.3.2 แนวทางดาเนินการ ให้ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทารายละเอียด
ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/กลุ่ม/โครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนด โดย
1) จาแนกกลุ่มปัญหาหนี้สิน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้
(1) กรณีโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ
(2) กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ
(3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
(4) หนี้ค้างชาระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป
(5) หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์เพื่อดาเนินการบังคับคดีได้
(6) ลูกหนีเ้ สียชีวิต สาบสูญ หรือละทิ้งถิ่นที่อยู่หาตัวไม่พบ
(7) ลูกหนี้พิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง
(8) ลูกหนี้มีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
(9) หนี้สินของลูกหนี้มีจานวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหาก
ดาเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
2) หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
2.1) กรณีโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
(1) เป็นโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสาเร็จ
(2) การไม่ประสบความสาเร็จของโครงการดังกล่าวมิใช่ความผิด
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2) กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
(1) เป็นผู้กู้ยืมเงินซึ่งประสบภัยพิบัตินอกเหนือความคาดหมาย
ที่ไม่สามารถควบคุม ป้องกันได้ หรือประสบภัยธรรมชาติ
(2) ผลกระทบที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ
ตาม ข้อ (1) ส่งผลกระทบโดยตรงทาให้ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ยืมได้
2.3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
หลักเกณฑ์การพิจารณา
(1) เป็นผู้กู้ยืมเงินซึ่งมีภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ หรือที่ดินทากินอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ และได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตามปกติสุขจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
(2) เหตุ การณ์ความไม่ส งบในพื้ นที่ภ าคใต้เป็ นปัญ หาต่ อการ
ติดตามเร่งรัดหนี้สินของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสวัสดิภาพ และในด้านความคุ้มค่าของ
งบประมาณในการติดตามเร่งรัดหนี้สินกับโอกาสที่จะได้รับการชาระหนี้คืนจากผู้กู้ยืมเงิน
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(1) เป็นหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชาระมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
ขึ้นไป ซึ่งโดยปกติต้องขาดอายุความฟ้องร้องคดีแล้ว แต่ได้มีการดาเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินรับสภาพหนี้เพื่อให้อายุ
ความสะดุดหยุดลง หรือรับสภาพความผิด
(2) หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ท าการติ ด ตามทวงถามเป็ น หนั ง สื อ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะชาระหนี้ได้
2.5) หนี้ ที่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ตามทรั พ ย์ เ พื่ อ ด าเนิ น การบั ง คั บ คดี
หลักเกณฑ์พิจารณา
(1) เป็นหนี้ที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และเป็นหนี้ตามคาพิพากษา
ที่มีการบังคับคดีไปบ้างแล้ว และ/หรือได้มีการติดตามทรัพย์เพื่อการบังคับคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งปรากฏผลว่าลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่มีทรัพย์สินใด หรือ
(2) ผู้กู้ยืมเงินเป็นบุคคลล้มละลาย
2.6) ผู้ กู้ยืมเงินเสี ยชีวิต สาบสูญ หาตัว ไม่พบ หรือละทิ้งถิ่นที่อยู่
หลักเกณฑ์การพิจารณา
(1) เป็นผู้กู้ยืมเงินที่เสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือหาตัวไม่พบ หรือ
ละทิ้งถิ่นที่อยู่เกินกว่า 5 ปี
(2) ผู้กู้ยืมเงินเป็นหนี้ต้นเงินคงค้างไม่เกิน 30,000 บาท
(3) ผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีทรัพย์มรดก หรือทรัพย์สินที่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนของผู้ค้าประกันได้
2.7) ผู้ กู้ยื ม เงิ น พิก าร ทุ พ พลภาพ วิก ลจริ ต หรื อ เจ็ บ ป่ว ยเรื้ อ รั ง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
(1) ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นคน
วิกลจริต หรือเป็นผู้มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และ
(2) กรณี ต ามข้ อ (1) เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมได้
2.8) ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
หลักเกณฑ์การพิจารณา
(1) กรณีเกษตรกรเป็นผู้กู้ยืมเงิน จะต้องมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน จปฐ (ความจาเป็นพื้นฐานไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี)
(2) กรณี อ งค์ ก รเกษตรกรเป็ น ผู้ กู้ ยื ม เงิ น จะต้ อ งมี ฐ านะทาง
การเงินอ่อนแอ โดยมีผลการชาระบัญชีมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และขาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ติดต่อกัน หรือเลิกกิจการแล้ว
2.9) หนี้สินของลูกหนี้มีจานวนต้นเงิ นไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่ง
หากดาเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การพิจารณา
(1) ผู้กู้ยืมเงินมีจานวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
(2) ได้มีการติดตามทวงถามแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน แต่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชาระหนี้ หรือชาระหนี้ได้เพียงบางส่วน
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ให้คณะกรรมการ คชก. ทราบต่อไป
2.2 วิธีการดาเนินการ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการติดตามให้พบตัวลูกหนี้ทุกรายเพื่อสอบถามและ
จัดทารายละเอียดทรัพย์สิน/หนี้สินของลูกหนี้ แผนการผลิต แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย พร้อมหาสาเหตุการค้าง
ชาระของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน เพื่อประเมิน ดังนี้
2.2.1 กรณีมูลเหตุของการค้างชาระต้องไม่ได้เกิดจากการที่ลูกหนี้มีเจตนาบิดพลิ้ว หาก
เกิดจากเจตนาบิดพลิ้วให้เสนอดาเนินคดีเพื่อให้คดีถึงที่สุด
2.2.2 กรณีมูลเหตุการค้างชาระเกิดจากเหตุสุจริตและจาเป็น ให้วิเคราะห์สถานะภาพของ
ลูกหนี้ และจัดทางบกระแสเงินสดตามแบบที่กาหนด เพื่อนามาวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้
(1) กรณีลูกหนี้มีความสามารถชาระหนี้ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
ให้ เจ้ าของโครงการเจรจากับ ลู ก หนี้ เพื่ อน าเข้า สู่ ม าตรการนาทีท อง โดยให้ ลู ก หนี้ จัด ทาหนั งสื อขอเข้า ร่ว ม
มาตรการนาทีทอง เมื่อลูกหนี้ชาระหนี้เสร็จสิ้นให้ส่วนงานเจ้าของโครงการรายงานคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ
และให้แจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อปรับปรุงบัญชีภายใน 30 วัน
(2) กรณี ลู ก หนี้ ไม่ ส ามารถช าระหนี้เ สร็ จสิ้ นภายในเดือ นพฤศจิก ายน 2558
แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการชาระหนี้เพิ่มเติมให้ลูกหนี้เข้ามาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาการ
ชาระหนี้ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด โดยจัดทาหนังสือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้/ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงิน
และจัดทาสัญญาหลักประกัน แล้วให้ส่วนงานเจ้าของโครงการรายงานคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ ทราบ
(3) กรณีลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติไม่สามารถชาระหนี้ได้ ให้เข้ามาตรการ
ปลดเปลื้องหนี้สิน โดยให้ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทาข้อมูลเป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณา โดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ
เสนอคณะกรรมการ คชก.พิจารณาโดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
3. การรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเกดบสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2558
3.1 รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ที่เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย (1) มาตรการ
ดาเนินการ แยกเป็น มาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะ 3 เดือน และมาตรการระยะยาว และ (2) การรับซื้อ
น้ามันปาล์มดิบเก็บสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2558
3.2 เห็นชอบให้องค์การคลังสินค้าดาเนินการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ (CPO) เมื่อราคาผลปาล์ม (อัตรา
น้ามันร้อยละ 17) ที่เกษตรกรขายได้ต่ากว่าหรือมีแนวโน้มต่ากว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท ปริมาณน้ามันปาล์มดิบ
ที่รับซื้อ 100,000 ตัน ในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 26.20 บาท กาหนดส่งมอบ ณ คลังสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยโรงงานสกัดน้ามันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง
จากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันรายย่อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ที่อัตราน้ามันร้อยละ 17 ในราคา
ไม่ต่ากว่ากิโ ลกรั มละ 4.20 บาท ระยะเวลารับซื้อน้ามั นปาล์ มดิบเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาระบายจาหน่ายและระยะเวลาโครงการเดือนมิถุนายน 2558 – มีนาคม 2559

-53.3 อนุมัติวงเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 2,952.896 ล้านบาท ให้
องค์การคลังสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพื่อเก็บสต๊อก ดังนี้
(1) เงินทุนหมุนเวียนจานวน 2,620 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ
ปริมาณ 100,000 ตัน จากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มในราคากิโลกรัมละ 26.20 บาท
(2) เงินจ่ายขาด วงเงิน 332.896 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกน้ามันปาล์มดิบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและค่าใช้จ่ายในการขาย แยกเป็น
(2.1) วงเงิน 128.40 ล้านบาท เป็นค่าบริการใช้ถังเก็บน้ามันปาล์มดิบ ตันละ
214 บาทต่อเดือน
(2.2) วงเงิน 128.40 ล้านบาท เป็นค่าบริการดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพ ตันละ
214 บาทต่อเดือน
(2.3) วงเงิน 19.650 ล้านบาท เป็นค่าประกันภัยร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้าที่ฝากเก็บ
หรือตันละ 262 บาท
(2.4) วงเงิน 16.446 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานขององค์การคลังสินค้า
ตามที่จ่ายจริง
(2.5) วงเงิน 40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในข้อ (2.4) และ (2.5) สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ และเป็นไป
ตามที่จ่ายจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ามันปาล์มดิบและระยะเวลาที่เก็บรักษา
----------------------------ฝ่ายเลขานุการ คชก.
พฤษภาคม 2558

