
 
ฉบบัท่ี  009/2560                             วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้ 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม 

___________________________________________________ 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้าํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจการคลงัในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยว่า เหตุการณ์อุทกภยัท่ีผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ 
ของประชาชน และภาครัฐไดมี้มาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนดา้นการเงินให้แก่ผูป้ระสบภยัไปแลว้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 อย่างไรก็ดี ยงัคงมีเกษตรกร ประชาชน และผูป้ระกอบการรายย่อยท่ียงัคง
ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นเงินทุนเพิ่มเติม ดงันั้น คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 เห็นชอบ 
มาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปี 2560 เพ่ิมเติม  
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

1.1 โครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  

ปี 2559/60 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายฉุกเฉินหรือจาํเป็นในครัวเรือนของเกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ใหสิ้นเช่ือรายละไม่เกิน 50,000 บาท 

ระยะเวลากูย้มืไม่เกิน 3 ปี โดย 6 เดือนแรกคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 หลงัจากนั้นคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MRR ต่อปี 

(ปัจจุบนั MRR ของ ธ.ก.ส. อยูท่ี่ร้อยละ 7 ต่อปี) วงเงินสินเช่ือรวม 10,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี เกษตรกรจะตอ้งยื่นขอ

สินเช่ือภายใน 3 เดือนนบัถดัจากเดือนท่ีเกิดภยัพิบติั  

1.2 โครงการสินเช่ือเพื่อฟ้ืนฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้ ปี 2559/60 

โดย ธ.ก.ส. สนบัสนุนสินเช่ือใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลากูย้ืมไม่เกิน 

10 ปี โดยปีท่ี 1 – 4 คิดอตัราดอกเบ้ียจากเกษตรกรร้อยละ 2 ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป คิดอตัราดอกเบ้ีย MRR 

วงเงินสินเช่ือรวม 10,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถยืน่ขอสินเช่ือตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

2. ธนาคารออมสิน 

2.1 โครงการสินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชน เพ่ือเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบอาชีพ โดยธนาคารออมสินให้สินเช่ือรายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากูย้ืมไม่เกิน 5 ปี ปีท่ี 1 คิดอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อเดือน และปีท่ี 2 – 5 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน วงเงินสินเช่ือรวม 4,000 ลา้นบาท และ

สามารถใชบุ้คคลคํ้าประกนัหรือคํ้าประกนัโดย บสย. ได ้โดยสามารถยืน่ขอสินเช่ือภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2.2 โครงการสินเช่ือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ที่ประสบภัยนํา้ท่วม ปี 2560 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ SMEs ท่ีเป็นลูกคา้เดิมของธนาคารออมสินท่ีประสบ

อุทกภยั โดยธนาคารออมสินให้สินเช่ือร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเช่ือเดิม สูงสุดราบละไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ระยะเวลากูย้ืมไม่เกิน 5 ปี ปีท่ี 1 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 2 ต่อปี และปีต่อไปคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 

ต่อปี (ปัจจุบนั MLR ของธนาคารออมสินอยู่ท่ีร้อยละ 6.5 ต่อปี) วงเงินสินเช่ือรวม 2,500 ลา้นบาท ทั้งน้ี ลูกคา้

สามารถยื่นขอสินเช่ือภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และจดัทาํนิติกรรมสัญญาให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 

3. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

ธพว. ไดจ้ดัทาํมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการสินเช่ือฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้  

ปี 2560 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให ้SMEs ทั้งลูกคา้เดิมของ ธพว. และลูกคา้ใหม่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุอุทกภยั 

โดย ธพว. ให้สินเช่ือรายละไม่เกิน 15 ลา้นบาท ระยะเวลากูย้มืไม่เกิน 7 ปี ปีท่ี 1 – 3 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

ปีท่ี 4 - 7 เป็นไปตามอตัราดอกเบ้ียท่ี ธพว. กาํหนด โดยผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกนัหรือให ้บสย. คํ้าประกนัได ้ซ่ึงหากใช ้

บสย. คํ้ าประกนัจะฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก ทั้งน้ี SMEs สามารถยื่นขอสินเช่ือภายใน 1 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือจนกวา่จะเตม็วงเงิน แลว้แต่อยา่งหน่ึงอยา่งใดจะถึงก่อน  

นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อุทกภัยซ่ึงเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาคใต้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนในพืน้ที่เป็นอย่างมาก ดังน้ัน มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติมนี้ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการในพืน้ท่ี  ให้มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถฟ้ืนฟู
กจิการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร โรงงาน เคร่ืองจกัร เพือ่ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้” 

___________________________________ 
 
 
 

สาํนกันโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน  
สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

โทร. 02 273 9020 ต่อ 3233  
โทรสาร 02 618 3374 



มาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพ่ิมเติม

1. โครงการสินเชื่อเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉกุเฉนิ 2. โครงการสินเชื่อเพือ่ฟื้นฟูการผลิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ในครัวเรือนของเกษตรกร

การด าเนินการ : ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายละ
ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 3 ปี 
วงเงินสินเช่ือรวม 10,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : 6 เดือนแรกคิด 0% หลังจากน้ัน
คิด MRR ต่อปี (MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ 7% ต่อป)ี

ระยะเวลาโครงการ : เกษตรกรจะต้องยื่นขอสินเช่ือ
ภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่เกิดภัยพิบัติ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตใหม่ หรือปรับเปลี่ยนการผลิต
ปรับปรุงพื้นที่การผลิต และลงทุนซื้อ ซ่อมแซม เครื่องมือ
และอุปกรณ์การเกษตรที่เสียหาย

การด าเนินการ : ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 
300,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 10 ปี วงเงินสินเชื่อ
รวม 10,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 – 4 คิด 2% หลังจากนั้นคิด MRR 
(MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ 7% ต่อป)ี

ระยะเวลาโครงการ : ก.พ. – มิ.ย. 60



มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพ่ิมเติม

1. โครงการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน 2. โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของ SMEs ที่ประสบภัยน้ าท่วม ปี 2560

วัตถุประสงค:์ เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินหมนุเวียน
ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ

การด าเนินการ: ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท 
ระยะเวลากู้ยืม ไม่เกิน 5 ปี วงเงินสินเช่ือรวม 
4,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย: ปีที่ 1 คิดดอกเบ้ีย 0% ต่อเดือน 
และปทีี่ 2-5 คิดดอกเบ้ีย 1% ต่อเดือน

ระยะเวลาโครงการ : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 

วัตถุประสงค:์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs
ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสนิที่ประสบภยัน้ าท่วม ปี 2560

การด าเนินการ: ให้สินเชื่อ 10% ของวงเงินสินเชื่อเดิม 
สูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไมเ่กิน 
5 ปี วงเงินสินเชื่อรวม 2,500 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย: ปีที่ 1 คิดดอกเบ้ีย MLR – 2 ต่อปี จากนั้น
คิดดอกเบ้ีย MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR อยู่ที่ 6.5% ต่อป)ี

ระยะเวลาโครงการ: ยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 31 ม.ีค. 60

ธนาคารออมสิน



มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพ่ิมเติม

โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560

ระยะเวลาโครงการ : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

การด าเนินการ : ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี
วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท

หลักประกัน : ผู้กู้ต้องมีหลักประกันตามที่ ธพว. ก าหนด หรือให้ บสย. ค้ าประกัน 
โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ าประกันในปีแรก

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 – 3 คิด 3% ต่อปี ปีที่ 4 - 7 คิดตามอัตราที่ ธพว. ก าหนด 

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
ให้สามารถปรับปรุง ฟื้นฟู และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งต้องเป็น SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามที่ ธพว. ประกาศก าหนด
เขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560


