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มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กันยายน 2564 
 
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง การพักช าระหนี้ต้นเงิน 
พร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 
- 2561 และป ี2562 - 2564 และขอขยายระยะเวลาช าระคืนหนี้เงินกู้ โครงการส่งเสริมสินเชื่อ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 – 2561 
                    
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้ 
                   1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ท่ีได้เคยมีมติเห็นชอบพัก
ช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบ้ียของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่าง
ครบวงจร (โครงการฯ)  ปี 2559 - 2561 และปี 2562 – 2564 งวดช าระหนี้ท่ีถึงก าหนดระหว่างวันท่ี 
1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาการพัก
ช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบ้ียของโครงการฯ ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 เดิม งวดช าระหนี้
ท่ีถึงก าหนดระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็น งวดช าระหนี้ท่ีถึงก าหนด
ระหว่างวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2565 
                   ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียท่ีเคยได้รับการจัดสรรตามท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัตไิว้เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 จ านวน 922.50 ล้านบาท และเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 
2562 จ านวน 599.43 ล้านบาท มีเพียงพอ 
                   2. ขยายระยะเวลาการช าระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการฯ ปี 2559 – 2561 ดังนี ้
                             2.1 กู้เงินเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย เดิม ก าหนด
ช าระคืนเสร็จส้ินไม่เกิน 4 ปี เป็น ก าหนดช าระคืนเสร็จส้ินไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกนิวันท่ี 30 กันยายน 
2567 
                             2.2 กู้เงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม ก าหนดช าระคืนเสร็จส้ินไม่
เกิน 6 ปี เป็น ก าหนดช าระคืนเสร็จส้ินไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2569 
                             ซึง่กรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียท่ีเคยได้รับการจัดสรรตามท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 จ านวน 922.50 ล้านบาท มีเพียงพอ 
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สาระส าคัญของเรื่อง 
                   อก. รายงานว่า 
                   1. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อ
ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท่ีมาขอกู้ภายใต้โครงการฯ ปี 2559 – 2561 และ
ปี 2562 – 2564 ดังนี้ 
  
  

โครงการฯ เป้าหมายวงเงินสินเชื่อ 
ผลการด าเนินงาน 
วงเงินสินเชื่อ จ านวนเกษตรกร 

ป ี2559 – 2561 
9,000 ล้านบาท 
(ปีละ 3,000 ล้านบาท) 

3,615.64 ล้านบาท 
(ร้อยละ 40.17 ของ
เป้าหมาย) 

1,651 ราย 

ป ี2562 - 2564 
6,000 ล้านบาท 
(ปีละ 2,000 ล้านบาท) 

3,136.24 ล้านบาท 
(ร้อยละ 52.27 ของ
เป้าหมาย) 

1,564 ราย 

 
                   2. เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในคร้ัง
นี้                                                                 
                              2.1 เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ต้น
เงินพร้อมดอกเบ้ียของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 
2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 งวดช าระหนี้ท่ีถึงก าหนดระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 - 31 
มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563) เนื่องจาก
เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ มีงวดก าหนดเวลาการช าระหนี้ภายในวันท่ี 30 มิถุนายนของทุกปี 
                                      ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย เป็น งวดช าระหนี้ที่ถึงก าหนดระหว่าง
วันท่ี 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2565 
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                     2.2 สภาวะความแห้งแล้งติดต่อกันส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยท่ีลดลง ท า
ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและยังมีภาระท่ีต้องช าระหนี้จากโครงการฯ ปี 2559 - 
2561 และปี 2562 - 2564 จ าเป็นต้องได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพต่อไป 
                                      ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ของโครงการฯ ปี 2559 – 2561 เป็นระยะเวลา 2 
ปี [เช่นเดียวกับโครงการฯ ปี 2562 - 2564 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (10 พฤศจิกายน 2563) ให้ขยาย
ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ไปแล้ว] 
                   3. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23
มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ี อก. เสนอ
คณะรัฐมนตรีในคร้ังนี้ด้วยแล้ว 
                   4. อก. ได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. ว่า ธ.ก.ส. ยินดีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
และไดแ้จ้งประมาณการกรอบวงเงินดอกเบ้ียท่ีต้องใช้ในการด าเนินโครงการตามท่ี อก. เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียท่ีเคยได้รับการจัดสรรตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 และเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 ยังคงมีเพียงพอ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  

โครงการฯ 
ประมาณการกรอบวงเงินดอกเบี้ย 
ตามข้อเสนอของ อก. ในครั้งนี้ 

กรอบวงเงิน 
ที่ได้รับการจัดสรรไว้เดิม 

ป ี2559 – 2561 
[มติคณะรัฐมนตรี 
(5 กรกฎาคม 2559)] 

415.32 ล้านบาท 922.50 ล้านบาท 

                   ปี 2562 – 2564 
[มติคณะรัฐมนตรี (11 กรกฎาคม 2562)] 

583.32 ล้านบาท 599.43 ล้านบาท 

  


