
คลัง มอบของขวัญปีใหม่
 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  

เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

2559 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังมอบของขวัญปีใหม่

แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ผ่านทางสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ ทั้งธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ธนาคารออมสินดำาเนินโครงการลดดอกเบี้ยให้

ประชาชนรายย่อย  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 

ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่มีวงเงินกู้หรือหนี้ค้างชำาระ

ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้

 1) ลูกค้าที่มีประวัติการชำาระหนี้ดี 12 เดือนติดต่อกัน 

(ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - พฤศจิกายน 2560) จะได้รับ

คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบ้ียท่ีชำาระในรอบระยะเวลา  

12 เดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับลูกค้าหรือนำาไป 

หักเงินต้นคงเหลือ

 2) ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำาระและลูกค้าที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว 

จะปรับโครงสร้างหน้ีเฉพาะในส่วนของต้นเงินกู้ และ 

พักดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบ้ียปกติในช่วงเวลาท่ีผิดนัด  

และหากลูกค้าสามารถผ่อนชำาระได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 

12 เดือน ธนาคารออมสินจะยกดอกเบ้ียผิดนัดท่ีพักไว้ 

และคืนดอกเบี้ยที่ชำาระในรอบระยะเวลา 12 เดือน จำานวน 

30% เพื่อนำาไปลดจำานวนดอกเบี้ยปกติที่พักไว้ คาดว่าลูกค้า

ได้รับของขวัญจำานวน 394,929 ราย

 2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่าน 

ระบบ ธ.ก.ส. ที่มีวงเงินกู้หรือหน้ีค้างชำาระไม่เกินรายละ  

300,000 บาท ซึ่ งคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบเมื่ อ 

วันที่ 27 กันยายน 2559 ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่

 1) โครงการชำาระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหา 

การชำาระหนี้ ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบ้ียในส่วนที่ชำาระระหว่าง 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 -31 ตุลาคม 2560 ในอัตรา 30% 

ของจำานวนดอกเบี้ยท่ีชำาระ โดยนำาดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามา

ลดภาระหนี้โดยตัดเงินต้นให้ลูกค้าในกรณีที่มีหนี้คงเหลือ 

และคืนให้ลูกค้าเป็นเงินสดในกรณีที่ไม่มีหน้ีคงเหลือ ทั้งน้ี  

คาดว่าลูกค้าจะได้รับของขวัญจำานวน 2,220,000 ราย

 2 )  โ ค ร งก า รปลด เปลื้ อ งหนี้ สิ น ใ ห้ เ กษตรกร 

รายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ  

เจ็บป่วยเรื้อรัง หากไม่มีหลักประกันจำานองและไม่มีทายาท

รับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะยกหนี้ให้ แต่หากมีหลักประกัน

จำานองและมีทายาทรับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะปรับปรุง

โครงสร้างหนี้จากต้นเงิน 50% ระยะเวลา 5 ปี โดยพักชำาระ

ต้นเงิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR และพักต้นเงินที่เหลือ 

พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำาระก่อนเข้าโครงการไว้ โดยเมื่อ 

ทายาทชำาระหน้ีได้ตามกำาหนดจะลดดอกเบ้ียท่ีพักไว้ 

ให้ทั้งจำานวน ส่วนต้นเงินที่พักไว้จะพิจารณาปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ในภายหลัง ทั้งนี้  คาดว่าลูกค้าจะได้รับ 

ของขวัญจำานวน 135,000 ราย

 3) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สิน 

ให้เกษตรกร กรณีเป็นเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  

และมีทายาทเข้าเป็นลูกค้าแทน ธ.ก.ส. จะรับทายาทเข้าเป็น

ลูกค้าแทนเกษตรกรรายเดิม และจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ให้แก่ทายาท โดยให้ชำาระต้นเงิน 50% ภายใน 5 ปี และ 

พักชำาระต้นเงิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR ส่วนต้นเงินที่เหลือ

พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำาระก่อนเข้าโครงการให้พักไว้   

โดยเมื่ อทายาทชำ าระหนี้ ได้ตาม

กำาหนดจะลดดอกเบี้ยที่พักไว้จำานวน 

80% ส่วนต้นเงินที่พักไว้จะพิจารณา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในภายหลัง 

ส่ วนกรณี เ กษตรกร ท่ี มี หนี้ เ ป็ น 

ภ า ร ะ ห นั ก  แ ล ะ ไ ม่ มี ท า ย า ท  

โดยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ธ.ก.ส. จะปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

จากต้นเงินร้อยละ 50 และเม่ือ 

ชำาระหนีไ้ดต้ามกำาหนดจะลดดอกเบีย้

ที่พักไว้จำานวนร้อยละ 50 ส่วน 

ต้นเงินที่พักไว้จะพิจารณาปรับปรุง

โครงสร้ างหนี้ ในภายหลั ง  ทั้ งนี้   

คาดว่าลูกค้าจะได้รับของขวัญ

จำานวน 540,000 ราย

     3. โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 โดย ธอส. จะจ่ายเงิน

จำานวน 1,000 บาท ให้กับผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำาระหนี้ดีย้อน

หลงั 48 เดอืน ไมเ่ปน็หรอืไมเ่คยเปน็สนิเชือ่ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิราย

ได ้(NPLs) และมวีงเงินกูร้วมทกุบญัชไีมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำาระเงินกู้เพื่อ

ที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยของ ธอส. และเติม

กำาลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้เกิดการใช้จ่าย

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้คาดว่า

ลูกค้าที่จะได้รับของขวัญจำานวน 178,310 ราย

 โฆษกกระทรวงการคลั งกล่ าวในตอนท้ายว่ า  

การดำาเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นมีกลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมท้ังเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย เป็นการช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกท้ังยังเป็น 

การกระตุ้ น เศรษฐกิจ  ถื อ เป็นการมอบของขวัญ 

ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ปี ใ ห ม่  2 5 6 0  

จากกระทรวงการคลัง

โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน  
ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

โครงการของขวัญปีใหม่ 2560  
โดย ธอส. (ธอส. ด าเนินการเอง) 

โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย 
โดยธนาคารออมสิน (มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59) 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. 
โดย ธ.ก.ส. (มติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 59) 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง


