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หลักเกณฑ์การขอรับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามโครงการฯ 
1. เป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้งปี 2559 ตามรายชื่อ  
    ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งให้ ธ.ก.ส. 
2. เกษตรกรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ กับ ธ.ก.ส.  
   และลงชื่อรบัรองความถูกต้องของข้อมูลการประสบภัยแล้งด้วยตนเอง 
3. เกษตรกรต้องเป็นลูกคา้(เงินกู)้ ธ.ก.ส.และ มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
4. เกษตรกรต้องจัดหาหลักประกันเงินกู้ตามที่ ธ.ก.ส.ก าหนด 
5. กรณีขอสินเชื่อใหม่ตามโครงการฯ เกษตรกรต้องจัดเตรียม 
   แผนการลงทุนตามจริง เพื่อใหพ้นักงานใช้ประกอบการวเิคราะห ์
   ความต้องการด้านสินเชื่อได้อย่างถูกต้อง 
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       การด าเนินการกรณีเกษตรกรยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
 1. หากมีบุคคลในครัวเรือนเดียวกันเป็นลูกค้า(เงินกู้) ธ.ก.ส.อยู่แล้ว เกษตรกรสามารถ 
    มอบอ านาจให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิ์ด้านสินเชื่อตามโครงการฯ แทนตนเองได้ 
 2. หากไม่มีบุคคลในครัวเรือนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เกษตรกรต้องสมัครเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
    ด้วยตนเอง และเปิดบัญชีเงินฝาก โดยเตรียมเอกสาร(ตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด) ดังนี้ 
     2.1 ทะเบียนบ้าน (ของตนเองและคู่สมรส)   
     2.2 บัตรประจ าตัวประชาชน (ของตนเองและคู่สมรส)  
     2.3 ใบส าคัญการสมรส 
     2.4 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 3. กรณีเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรต้องได้รับ 
    ความยินยอมจากคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบันนั้นๆก่อน แล้วจึงมาสมัคร 
    เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ตามรายละเอียดในข้อ 2 
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       การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ กับ ธ.ก.ส. 
 1. กรณีเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรเป็นลูกค้า(เงินกู้) ธ.ก.ส. อยู่แล้ว  
    ให้เกษตรกรติดต่อที่ ธ.ก.ส.สาขา ที่ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนเป็นลูกค้าอยู่เท่านั้น 
 2. กรณีเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือนยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรแจ้งความ 
    ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และสมัครเข้าเป็นลูกค้าได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาซ่ึงเป็นที่ตั้งของ 
    แปลงไม้ผลที่ได้รับความเสียหาย กรณีเกษตรกรมีสวนไม้ผลได้รับความเสียหายอยู่ใน 
    หลายพื้นที่ ให้เกษตรกรเลือกแจ้งความประสงค์และ สมัครเป็นลูกค้าได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา 
    ซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงไม้ผลท่ีได้รับความเสียหายซึ่งเกษตรกรมีความสะดวกในการ 
    ติดต่อมากที่สุดเพียงสาขาเดียว 
 3. ธ.ก.ส.สาขาเปิดรับแจ้งความประสงค์จากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง  
    วันที่ 30 กันยายน 2559 เฉพาะเกษตรกรรายที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้  
    ธ.ก.ส.ส านักงานใหญ่ แล้วเท่านั้น 
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มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามโครงการฯ 
1. การขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2 ปี และลดดอกเบี้ยเงินกู้ 
   ร้อยละ 3 ต่อปี ในวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี 
 - เฉพาะเงินกู้เดิมที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส.และเป็นเงินกู้ที่เกษตรกรต้องอาศัยรายได้ 
   จากการขายผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อมาช าระคืนเงินกู้ 
 - วงเงินกู้ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะการขยายระยะเวลา 
    ส่งช าระคืนเท่านั้น แต่จะไม่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยตามโครงการ 
    (เช่น เกษตรกรมีหนี้เงินกู้ 400,000 บาท สามารถขยายระยะเวลาช าระหนี้ 2 ปี  
    ได้ทั้งจ านวน 400,000 บาท แต่ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเพียง 200,000 บาทเท่านั้น) 
 - ขยายระยะเวลาช าระหนี้เฉพาะต้นเงินกู้เท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยให้เกษตรกรส่งช าระ 
   ตามก าหนดเดิม 
 - เมื่อครบก าหนด 2 ปีแล้ว ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติของธนาคาร    
   (ตามผลการจัดชั้นลูกค้า จากประวัติการช าระหนี้) 
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มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามโครงการฯ 
2.  มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลงทุนสร้างแหล่งน้ าส ารองและการบริหารจัดการน้ า 
 - มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จัดให้มี หรือปรับปรุงพัฒนาระบบน้ าในสวนผลไม้ที่   
  ประสบภัยแล้ง เพื่อให้มีน้ าเพียงพอส าหรับใช้ในการผลิต และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ 
  การช่วยเหลือของหน่วยงานราชการในพื้นที่ 
- ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 130,000 บาท โดยพิจารณาจากแผนงานค่าลงทุน  
  ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการรับจ้างขุดสระ เป็นต้น 
- เกษตรกรได้รับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า(ร้อยละ 2 ต่อปี) เฉพาะระยะเวลา 3 ปีแรก  
  เท่านั้น  ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติของ ธ.ก.ส.(ตามชั้นลูกค้า) 
- ก าหนดช าระหนี้เป็นงวดรายปี ตามศักยภาพ(รายได)้ ของเกษตรกร สูงสุดไม่เกิน 10 ปี 
- ใช้หลักประกัน จ านองที่ดิน ค้ าประกันร่วมกลุ่ม บุคคลค้ าประกัน   
 (การลดหย่อนหลักประกัน อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพ่ือพิจารณา) 
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มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามโครงการฯ 
3.  มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกไม้ผลชนิดเดิม หรือปรับเปลี่ยนเป็นไม้ผล 
   ชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
 - มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกทดแทนในพื้นที่เดิม และไม่เกินขนาดของพื้นที่เสียหายจริง 
 - ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่เสียหาย     
   จริงที่เกษตรกรต้องการปลูกทดแทน ไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท และพิจารณาจาก 
   ประมาณการค่าลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงตามแผนงานที่เกษตรกรเสนอกับ ธ.ก.ส. 
 - เกษตรกรได้รับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า(ร้อยละ 2 ต่อปี) เฉพาะระยะเวลา 4 ปีแรก  
  เท่านั้น  ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติของ ธ.ก.ส.(ตามชั้นลูกค้า) 
 - ก าหนดช าระหนี้เป็นงวดรายปี ตามศักยภาพ(รายได)้ ของเกษตรกร สูงสุดไม่เกิน 10 ปี 
 - ใช้หลักประกัน จ านองที่ดิน ค้ าประกันร่วมกลุ่ม บุคคลค้ าประกัน   
 (การลดหย่อนหลักประกัน อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพ่ือพิจารณา) 
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การติดต่อเพื่อประสานงานโครงการฯ กับ ธ.ก.ส.  
  
 - ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส.ส านักงานใหญ่  
   อาคาร Tower (บางเขน) ชั้น 13  แขวงเสนานิคม 
   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   
 
   หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6100 ต่อ 8103 
                                            ต่อ 8138 
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