
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที ่3/2558 (ครั้งที ่241) 
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ตึกแดง) อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ท าเนียบรัฐบาล 

------------------------------- 

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2558 
(ครั้งที่ 241) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ตึกแดง)     
อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1. โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมเพื่อฟื้นฟูระบบการผลิต โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม   
ปี 2558 

  มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  สถาบันเกษตรกร  
และเอกชน  เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนงาน/มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งระบบครบวงจรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุน  การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพกุ้งของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถส่งออกไดใ้นระยะยาว  แล้วน าเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาโดยเร็วต่อไป 

2. มาตรการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ค้างช าระกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบดดเสรดจ 

  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ค้างช าระกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ
ตามท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเสนอ เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ    
ใช้เป็นกรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการช าระหนี้และปิดโครงการได้รวดเร็วขึ้น  ดังนี้  

  2.1 มาตรการ 

2.1.1 มาตรการนาทีทอง 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพในการช าระหนี้ โดยให้หน่วยงาน

เจ้าของโครงการสามารถด าเนินการกับลูกหนี้ได้ทันที ด้วยการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่ลูกหนี้ที่ได้ส่งช าระคืน
เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับรวมกันแล้วเกินกว่าวงเงินกู้ยืม โดยให้น าดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับ
ทีไ่ดช้ าระแล้วไปหักเป็นต้นเงินกู้ตามสัญญา  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2558  

2.1.2 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
เพ่ือขยายระยะเวลาการช าระหนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการช าระหนี้ต่ า แต่มีเวลา  

ในการสร้างรายได้เพ่ือช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น 
2.1.2.1 กลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการช าระหนี้ต่ าที่ผ่านการประเมิน

ศักยภาพแล้ว ปรากฏว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการช าระหนี้จากสาเหตุสุจริตจ าเป็น
หรือเป็นภาระหนักต้องใช้ระยะเวลาในการช าระหนี้ 

2.1.2.2 แนวทางด าเนินการ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลา
ช าระหนี้ตามศักยภาพของลูกหนี้  ก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้คืนภายในเดือนพฤษภาคม  2561 คิดอัตรา
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ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  ส่วนดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับที่ค้างช าระก่อนมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้    
ให้น ามาแขวนไว้  หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยใหม่ได้ครบตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ยกเว้นดอกเบี้ยและ/หรือค่าเบี้ยปรับที่แขวนไว้ดังกล่าวทั้งจ านวน 

2.1.3 มาตรการปลดเปลื้องหนี้สิน 
เพ่ือด าเนินการตัดหนี้สูญให้กับลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้  ดังนี้ 
2.1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้รายย่อยที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติ เช่น 

เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
2.1.3.2 แนวทางด าเนินการ ให้ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียด

ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/กลุ่ม/โครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด โดย 
1) จ าแนกกลุ่มปัญหาหนี้สิน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 

     (1) กรณีโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
     (2) กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาต ิ
     (3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
     (4) หนี้ค้างช าระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 
     (5) หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์เพ่ือด าเนินการบังคับคดีได้ 
     (6) ลูกหนีเ้สียชีวิต สาบสูญ หรอืละทิ้งถิ่นที่อยู่หาตัวไม่พบ 
     (7) ลูกหนี้พิการ ทุพพลภาพ วกิลจริต หรือเจ็บปว่ยเรื้อรัง  
     (8) ลูกหนี้มีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ 
     (9) หนี้สินของลูกหนี้มีจ านวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท  ซึ่งหาก
ด าเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 

2) หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา    
     2.1) กรณีโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา 

(1) เป็นโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
(2) การไม่ประสบความส าเร็จของโครงการดังกล่าวมิใช่ความผิด

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2.2) กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา 

(1) เป็นผู้กู้ยืมเงินซึ่งประสบภัยพิบัตินอกเหนือความคาดหมาย
ที่ไม่สามารถควบคุม ป้องกันได้ หรือประสบภัยธรรมชาติ 

(2) ผลกระทบที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ
ตาม ข้อ (1) ส่งผลกระทบโดยตรงท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ยืมได้ 
     2.3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(1) เป็นผู้กู้ยืมเงินซึ่งมีภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ หรือที่ดินท ากินอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ และได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตามปกติสุขจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

(2) เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้เป็นปัญหาต่อการ
ติดตามเร่งรัดหนี้สินของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสวัสดิภาพ และในด้านความคุ้มค่าของ
งบประมาณในการติดตามเร่งรัดหนี้สินกับโอกาสที่จะได้รับการช าระหนี้คืนจากผู้กู้ยืมเงิน 
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     2.4) หนี้ค้างช าระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(1) เป็นหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างช าระมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
ขึ้นไป ซึ่งโดยปกติต้องขาดอายุความฟ้องร้องคดีแล้ว แต่ได้มีการด าเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินรับสภาพหนี้เพ่ือให้อายุ
ความสะดุดหยุดลง หรือรับสภาพความผิด 

(2) หน่วยงานของรัฐได้ท าการติดตามทวงถามเป็นหนังสือ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะช าระหนี้ได้ 
     2.5) หนี้ที่ ไม่สามารถติดตามทรัพย์เ พ่ือด าเนินการบังคับคดี
หลักเกณฑ์พิจารณา 

(1) เป็นหนี้ที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และเป็นหนี้ตามค าพิพากษา
ที่มีการบังคับคดีไปบ้างแล้ว และ/หรือได้มีการติดตามทรัพย์เพ่ือการบังคับคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งปรากฏผลว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่มีทรัพย์สินใด หรือ 

(2) ผู้กู้ยืมเงินเป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.6) ผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือละทิ้งถิ่นที่อยู่ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา  

(1) เป็นผู้กู้ยืมเงินที่เสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือหาตัวไม่พบ หรือ
ละทิ้งถิ่นที่อยู่เกินกว่า 5 ปี 

(2) ผู้กู้ยืมเงินเป็นหนี้ต้นเงินคงค้างไม่เกิน 30,000 บาท 
(3) ผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีทรัพย์มรดก หรือทรัพย์สินที่มีหลักฐาน

ทางทะเบียนของผู้ค้ าประกันได ้
     2.7) ผู้กู้ยืมเงินพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง  
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(1) ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นคน
วิกลจริต หรือเป็นผู้มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และ 

(2) กรณีตามข้อ (1) เป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได ้
     2.8) ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการช าระหนี้  
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(1) กรณีเกษตรกรเป็นผู้กู้ยืมเงิน จะต้องมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน จปฐ (ความจ าเป็นพื้นฐานไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี) 

(2) กรณีองค์กรเกษตรกรเป็นผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีฐานะทาง
การเงินอ่อนแอ โดยมีผลการช าระบัญชีมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และขาดทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ติดต่อกัน หรือเลิกกิจการแล้ว 
     2.9) หนี้สินของลูกหนี้มีจ านวนต้นเงินไม่เกิน 10,000 บาท  ซึ่ง
หากด าเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(1) ผู้กู้ยืมเงินมีจ านวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท 
(2) ได้มีการติดตามทวงถามแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แต่ละครั้ง

ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน แต่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระหนี้ หรือช าระหนี้ได้เพียงบางส่วน 
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  ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเร่งด าเนินการมาตรการดังกล่าวและรายงานผล
ให้คณะกรรมการ คชก. ทราบต่อไป 

  2.2 วิธีการด าเนินการ 

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการติดตามให้พบตัวลูกหนี้ทุกรายเพ่ือสอบถามและ
จัดท ารายละเอียดทรัพย์สิน/หนี้สินของลูกหนี้ แผนการผลิต แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย พร้อมหาสาเหตุการค้าง
ช าระของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน เพ่ือประเมิน ดังนี้ 

2.2.1 กรณีมูลเหตุของการค้างช าระต้องไม่ได้เกิดจากการที่ลูกหนี้มีเจตนาบิดพลิ้ว หาก
เกิดจากเจตนาบิดพลิ้วให้เสนอด าเนินคดีเพ่ือให้คดีถึงท่ีสุด 

2.2.2 กรณีมูลเหตุการค้างช าระเกิดจากเหตุสุจริตและจ าเป็น ให้วิเคราะห์สถานะภาพของ
ลูกหนี้ และจัดท างบกระแสเงินสดตามแบบที่ก าหนด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ 

(1) กรณีลูกหนี้มีความสามารถช าระหนี้ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 
ให้เจ้าของโครงการเจรจากับลูกหนี้เพ่ือน าเข้าสู่มาตรการนาทีทอง โดยให้ลูกหนี้จัดท าหนังสือขอเข้าร่วม
มาตรการนาทีทอง เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้เสร็จสิ้นให้ส่วนงานเจ้าของโครงการรายงานคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ 
และให้แจ้งกรมบัญชีกลางเพ่ือปรับปรุงบัญชีภายใน 30 วัน 

(2) กรณีลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน  2558     
แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการช าระหนี้เพ่ิมเติมให้ลูกหนี้เข้ามาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาการ
ช าระหนี้ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด โดยจัดท าหนังสือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้/ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงิน 
และจัดท าสัญญาหลักประกัน แล้วให้ส่วนงานเจ้าของโครงการรายงานคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ ทราบ 

(3) กรณีลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติไม่สามารถช าระหนี้ได้ ให้เข้ามาตรการ
ปลดเปลื้องหนี้สิน โดยให้ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดท าข้อมูลเป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด เพ่ือเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณา โดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ 

  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้เป็นรายคน/กลุ่ม/สถาบัน/โครงการ 
เสนอคณะกรรมการ คชก.พิจารณาโดยผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้ฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน  2558   

3. การรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบเกดบสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2558 

  3.1 รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2558  
ที่เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ  ซึ่งประกอบด้วย  (1) มาตรการ
ด าเนินการ  แยกเป็น  มาตรการเร่งด่วน  มาตรการระยะ 3 เดือน  และมาตรการระยะยาว  และ (2) การรับซื้อ
น้ ามันปาล์มดิบเก็บสต๊อกขององค์การคลังสินค้า ปี 2558 

  3.2 เห็นชอบให้องค์การคลังสินค้าด าเนินการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) เมื่อราคาผลปาล์ม (อัตรา
น้ ามันร้อยละ 17) ที่เกษตรกรขายได้ต่ ากว่าหรือมีแนวโน้มต่ ากว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท  ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ
ที่รับซื้อ 100,000 ตัน  ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 26.20 บาท  ก าหนดส่งมอบ ณ คลังสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  โดยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง
จากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันรายย่อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว  ที่อัตราน้ ามันร้อยละ 17  ในราคา  
ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท  ระยะเวลารับซื้อน้ ามันปาล์มดิบเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2558  
ระยะเวลาระบายจ าหน่ายและระยะเวลาโครงการเดือนมิถุนายน 2558 – มีนาคม 2559   
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  3.3  อนุมัติวงเงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 2,952.896 ล้านบาท  ให้
องค์การคลังสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเพ่ือเก็บสต๊อก  ดังนี้ 

(1)  เงินทุนหมุนเวียนจ านวน  2,620  ล้านบาท  เพ่ือเป็นทุนในการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ  
ปริมาณ 100,000 ตัน จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มในราคากิโลกรัมละ 26.20 บาท  

(2)  เงินจ่ายขาด วงเงิน  332.896  ล้านบาท  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการขาย  แยกเป็น 

(2.1) วงเงิน  128.40  ล้านบาท  เป็นค่าบริการใช้ถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ  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  เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานขององค์การคลังสินค้า 
ตามท่ีจ่ายจริง 

(2.5)  วงเงิน 40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 

ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในข้อ (2.4) และ (2.5) สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ และเป็นไป
ตามที่จ่ายจริง  ซึ่งข้ึนอยู่กับปริมาณน้ ามันปาล์มดิบและระยะเวลาที่เก็บรักษา 

----------------------------- 
 

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
พฤษภาคม 2558 

 
 


