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การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รัฐบาลนอกจากจะมีนโยบายในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่ เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น         

การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในเรื่องปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ตลอดจนถึงการใช้
กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรแล้ว ยังให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซ่ึงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีนโยบายในการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยแบ่ง
แนวทางการช่วยเหลือเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการหนี้เกษตรกร 
 การช่วยเกษตรกรเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการช่วยเหลือด้านหนี้สิน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
เกษตรกร มีแนวทางในการด าเนินการ (ภาพท่ี 1) ดังนี้ 
 (1) เกษตรกรที่ไม่มีหนี้ 
  (1.1) เกษตรกรขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และแจ้ง
ความประสงค์ขอรับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจาก กฟก. โดย กฟก. จัดท าแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรจาก กฟก. หรือหน่วยงานอ่ืนตามเงื่อนไขที่ กฟก.ก าหนด  
  (1.2) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพจาก กฟก.แล้ว สามารถยื่นเสนอแผน/โครงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาของ กฟก.เพ่ือขอรับการช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพหรือ
ยกระดับสู่การแข่งขันได้ 
 (2) เกษตรกรที่มีหนี้และมีคุณสมบัติตามที่ กฟก. ก าหนด ได้แก่ 

- เป็นเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
- เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 
- มีหนี้ที่เกิดจากเกษตรกรรม 
- มีหนี้ในระบบตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ หนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมของรัฐ หนี้ที่เกิดจาก

สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วนธนาคารพาณิชย์ ธ.ก.ส. หรือนิติบุคคลตามที่
กฎหมายก าหนด และสถาบันเกษตรกร 

- มีหนี้เงินต้นรวมกันทุกสถาบันการเงิน และหรือสถาบันเกษตรกร รวมกันไม่เกิน 2.5 ล้านบาท  
(2.1) เกษตรกรขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรต่อ กฟก.  

- กฟก.ประกาศขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–30 มิ.ย.ของทุกปี) 
โดยเกษตรกรที่มีหนี้ในระบบและประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรยื่นค าขอต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่องค์กร
เกษตรกรตั้งอยูด่้วยตนเอง 

(2.2) แนวทางการจัดการหนี้เกษตรกรของ กฟก.  
- ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้  
- กฟก.ช าระหนี้แทน โดย กฟก.เจรจากับสถาบันการเงิน และหรือสถาบันเกษตรกรเพ่ือขอ

ช าระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก กฟก. ตามเงื่อนไขที่ กฟก.ก าหนด 
(2.3) เกษตรกรทีเ่ข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ ต้องมีแผนฟื้นฟูอาชีพ และแผนช าระหนี้ 
(2.4) เกษตรกรที่ผ่านการบริหารจัดการหนี้ส าเร็จแล้ว สามารถเสนอแผน/โครงการเพ่ือพัฒนา

อาชีพหรือยกระดับสู่การแข่งขันได้ 

หมายเหตุ : กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ
ของ กฟก. 
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2. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรตามโครงการในแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 2.1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 
(ภาพท่ี 2) 

(1) ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 
ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2560 ดังนี้  

(1.1) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
เพ่ือด าเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 
กรอบวงเงินงบประมาณ 102 ล้านบาท เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในมูลหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ านวน 41 จังหวัด 

(1.2) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เห็นชอบกรอบแนวทางและแผนการ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/60 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบ     
ในการด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้         
ปี 2559/60 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 451.350 ล้านบาท จ านวน 12 จังหวัด 

(1.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 110.000 ล้านบาท ในการขอรับการชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (จากการส ารวจครั้ง
หลังสุด) เพ่ือด าเนินมาตรการในภาพรวมตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกในสัญญาเงินกู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3  ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน  

(2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน และลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที่ประสบอุทกภัย 
(3) กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2559/60 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน
ของภาคใต้ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560) จ านวน 37 จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 592 แห่ง 
สมาชิกจ านวน 86,926 ราย (เอกสารแนบ 1) 

(4) คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
(4.1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกกลุ่มเกษตรกร    

ที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) มีพ้ืนที่ท ากินอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยตามประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2559/60 

(4.2) สมาชิกหรือคู่สมรสต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และประกอบกิจกรรมการเกษตร
ในช่วงที่ผ่านมา ตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามประเภทการผลิต 
ของตนก่อนเกิดอุทกภัย เช่น ปลูกพืช (กรมส่งเสริมการเกษตร) เลี้ยงสัตว์ (กรมปศุสัตว์) หรือเลี้ยงสัตว์น้ า    
(กรมประมง) เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือหากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับ
ความช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยยึดการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน 
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(4.3) มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2559/60 โดยต้องเป็น
สัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2559/60 ในพ้ืนที่นั้นๆ (ประกาศภัยพิบัติเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559       
ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560) และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย        
ปี 2559/60 เท่านั้น  

(5) ระยะเวลาด าเนินการ 
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการขยายเวลาการช าระหนี้ในสัญญาเงินกู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัยออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 30 กันยายน 2560 
(6) แนวทางการด าเนินการ 

ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขยายระยะเวลาการช าระหนี้ในสัญญาเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน (การจัดท าบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
ด าเนินการในกรณีที่สัญญาเงินกู้ที่เข้าร่วมโครงการมีการส่งช าระหนี้เกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญากู้เดิม)  
โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

(7) วิธีการด าเนินการ 
(7.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่สมาชิกมีพ้ืนที่ท ากินอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยตามประกาศ 

เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2559/60 ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
ที่ขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครบถ้วน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ มีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตาม
โครงการ และจัดส่งเอกสารขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(7.2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องจัดท าเอกสารการขยายเวลาการช าระหนี้ในสัญญาเงินกู้
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้สมาชิก (การจัดท าบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ด าเนินการในกรณีที่สัญญาเงินกู้ที่เข้าร่วมโครงการมีการส่งช าระหนี้เกินระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญากู้เดิม) 

(7.3) เงินที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้กู้ยืมเป็นเงินกู้ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดหาจาก
แหล่งทุนต่างๆ เช่น จากทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินค่าหุ้น) เงินกู้ยืมจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเงินยืมจากแหล่งกู้ยืมอ่ืน ชดเชยดอกเบี้ ยในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรค านวณดอกเบี้ยที่ขอรับการชดเชย โดย
ค านวณดอกเบี้ยนับถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2559/60 ในพ้ืนที่นั้นๆ จนกว่าจะช าระคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน 

(7.4)  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
และ 2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและค านวณดอกเบี้ยให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์      
ที่โครงการก าหนดก่อนการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

(7.5) กรมส่งเสริสมสหกรณ์โอนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 เพื่อเบิกจ่ายชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

(7.6) เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตาม
โครงการไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกครั้ง  
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2.2 โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว     
ปีการผลิต 2559/60 (ภาพท่ี 3) 

(1) ความเป็นมาของโครงการ 
(1.1) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบ

วงเงินงบประมาณของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 ด้านการเงินของธนาคาร    
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว         
ปี 2559/60 กลุ่มเป้าหมายให้การช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้เพ่ือการผลิตข้าวกับ ธ.ก.ส.          
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี  
 (1.2) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ลงมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือด าเนินโครงการพักหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  

(2) วัตถุประสงค์ 
(2.1) เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพท านาของสมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(2.2) เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านามีโอกาสน าเงินที่ต้องส่ง

ช าระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
(2.3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถพ่ึงพา

ตนเอง มีรายได้เพียงพอในการช าระหนี้ได้ภายหลังได้รับการพักช าระหนี้ 
(3) เป้าหมาย 

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตข้าวกับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 45 จังหวัด 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 426 แห่ง สมาชิก 104,525 ราย (เอกสารแนบ 2) 

(4) ระยะเวลาด าเนินการ 
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพักช าระหนี้ต้นเงินและ 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี 
(5) คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 

(5.1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประกอบอาชีพ 
ท านา และเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรประกอบอาชีพท านา 

(5 .2) มีหนี้ สัญญาเงินกู้ ในวัตถุประสงค์ เพ่ือการผลิตข้าว ปีการผลิต 2559/60  
ณ 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ‘ 

(5 .3 ) สมาชิ กห รือคู่ สมรสขึ้ นทะเบี ยน เกษตรกร(ผู้ ป ลู กข้ าว ) ปี  2559  ไว้กั บ 
กรมส่งเสริมการเกษตร (หรือชื่อการขึ้นทะเบียนตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด) 

(5.4) สมาชิกหรือคู่สมรสจะต้องไม่ได้รับการช่วยเหลือซ้ าซ้อนตามโครงการพักช าระหนี้ 
ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือ
โครงการอื่นใดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฤดูการผลิต ปี 2559/60 โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 
1 ครัวเรือน 

 
 
 



ห น ้ า  | 8 

 

(6) แนวทางการด าเนินงาน 
(6.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องพักช าระหนี้ต้นเงินและขยายเวลา

การช าระหนี้ให้แก่สมาชิกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องไม่ติดตามเร่งรัดเรียกรับช าระหนี้
ต้นเงินของสัญญาที่อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 เว้นแต่ สมาชิกจะสมัครใจน าเงินมาส่งช าระหนี้    

(6.2) ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญากู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดอกเบี้ยที่เกินกว่าการชดเชย 
จากรัฐบาลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก 

(6.3) สัญญากู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็นสัญญากู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือตาม
นโยบายภาครัฐในลักษณะเดียวกันอยู่ก่อนแล้วในทุกโครงการ โดยการให้ความช่วยเหลือยึดหลั กปีการผลิต 
2559/60 ให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีสัญญากู้หลายสัญญาจะได้รับ 
การช่วยเหลือเพียง 1 สัญญาเท่านั้น (1 สัญญา :  1 ครัวเรือน) 

(6.4) ในการขยายเวลาการช าระหนี้ การจัดท าบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ด าเนินการในกรณี   
ที่สัญญากูท้ี่เข้าร่วมโครงการมีการส่งช าระหนี้เกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญากู้เดิม 

(7) วิธีการด าเนินการ 
(7.1) ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 

และ 2 แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดส่งรายชื่อสมาชิกที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ลูกค้า ธ.ก.ส. 

(7.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส. แล้ว ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 1 และ 2 ใช้ในการตรวจสอบสิทธิของสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ 

(7.3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่าน
การตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส. แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครบถ้วน โดยให้เสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน
มีมติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอเบิกเงินชดเชย และจัดส่งเอกสารประกอบตามที่โครงการฯ ก าหนดและรายงาน
ขอเบิกไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

(7.4) ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
และ 2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและค านวณดอกเบี้ยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่
โครงการฯ ก าหนดก่อนโอนเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อไป  

(7.5) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการเบิกจ่าย      
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐ 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 

      
ที ่ จังหวัด 

จ านวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

 จ านวน
สมาชิก   

 มูลหนี้ต้นเงินกู้   ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 3%  

(แห่ง)  (ราย)   (บาท)   (บาท)  
1 กระบี่ 4 243 6,890,423.84 103,356.36 
2 กาญจนบุรี 6 1,200 135,000,000.00 1,840,005.00 
3 ก าแพงเพชร 18 1,854 164,520,000.00 1,950,000.00 
4 ชัยนาท 12 1,992 185,955,000.00 2,669,826.00 
5 ชัยภูมิ 28 1,490 137,500,000.00 1,875,000.00 
6 ชุมพร 9 894 70,445,536.50 1,056,683.05 
7 เชียงราย 5 2,650 220,050,000.00 3,172,981.67 
8 เชียงใหม่ 11 1,515 119,300,000.00 1,200,000.00 
9 ตรัง 8 749 25,172,956.13 377,594.34 
10 นครราชสีมา 18 320 58,000,000.00 550,000.00 
11 นครศรีธรรมราช 33 4,061 386,048,138.70 5,790,722.08 
12 นครสวรรค์ 17 3,102 295,000,000.00 4,094,241.00 
13 นราธิวาส 10 456 33,793,645.95 506,904.69 
14 น่าน 18 4,900 465,000,000.00 6,571,125.00 
15 บุรีรัมย์ 10 378 36,288,000.00 544,320.00 
16 ประจวบคีรีขันธ์ 21 27,247 1,984,080,140.11 26,944,845.28 
17 พระนครศรีอยุธยา 12 3,116 255,000,000.00 3,346,179.00 
18 พะเยา 10 1,656 165,000,000.00 2,276,925.00 
19 พัทลุง 18 3,479 217,706,662.50 3,265,599.94 
20 พิจิตร 53 1,861 165,000,000.00 1,898,250.00 
21 พิษณุโลก 27 3,940 390,000,000.00 5,696,145.00 
22 เพชรบุรี 18 775 42,875,000.00 875,220.00 
23 เพชรบูรณ์ 10 1,275 120,000,000.00 1,599,826.00 
24 แม่ฮ่องสอน 9 351 28,782,000.00 431,730.00 
25 ยโสธร 20 800 67,221,000.00 1,075,000.00 
26 ร้อยเอ็ด 19 295 45,000,000.00 575,000.00 
27 ลพบุรี 19 905 63,750,000.00 1,100,000.00 
28 ล าปาง 6 1,269 106,596,000.00 1,598,940.00 
29 ล าพูน 5 153 11,934,000.00 198,900.00 
30 เลย 2 693 51,975,000.00 779,625.00 
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ที ่ จังหวัด 
จ านวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

 จ านวน
สมาชิก   

 มูลหนี้ต้นเงินกู้   ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 3%  

(แห่ง)  (ราย)   (บาท)   (บาท)  
31 สงขลา 8 850 135,000,000.00 1,750,000.00 
32 สุโขทัย 42 2,931 278,000,000.00 3,994,695.00 
33 สุราษฎร์ธานี 22 4,664 996,836,492.82 14,952,547.39 
34 อ่างทอง 20 1,047 90,000,000.00 1,225,000.00 
35 อุดรธานี 9 99 7,920,000.00 132,000.00 
36 อุตรดิตถ์ 24 1,763 143,187,000.00 2,147,805.00 
37 อุทัยธานี 11 1,953 154,000,000.00 1,833,008.20  

รวมทั้งสิ้น 592 86,926 7,858,826,996.55           110,000,000.00  
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐ 
โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว  

ปีการผลิต 2559/60กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ล าดับที่ จังหวัด 
มูลหนี้คงเหลือของสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

จ านวนสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 
สมาชิก มูลหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ยชดเชย 

  
(สถาบัน) (ราย) (บาท) (บาท) 

1 กาญจนบุรี 7 1,450 182,753,213.50 5,482,596.41 
2 ก าแพงเพชร 9 2,801 197,675,940.27 5,930,278.21 
3 ขอนแก่น 6 1,813 240,183,516.15 7,205,505.48 
4 ชัยนาท 14 5,614 515,884,853.49 15,476,545.60 
5 ชัยภูมิ 21 4,244 716,498,089.45 21,494,942.68 
6 เชียงราย 3 367 68,239,962.33 2,047,198.87 
7 ตาก 4 85 29,104,900.50 873,147.02 
8 นครนายก 3 562 108,728,969.68 3,261,869.09 
9 นครราชสีมา 6 1,944 465,214,245.81 13,956,427.37 
10 นครศรีธรรมราช 4 423 116,701,411.41 3,501,042.34 
11 นนทบุรี 1 80 22,223,933.75 666,718.01 
12 บุรีรัมย์ 22 8,350 899,858,139.87 26,995,744.20 
13 บึงกาฬ 4 994 162,607,161.97 4,878,214.86 
14 ปราจีนบุรี 2 648 75,313,745.82 2,259,412.37 
15 พะเยา 4 130 23,530,010.57 705,900.32 
16 พัทลุง 5 302 41,631,576.93 1,248,947.31 
17 พิจิตร 35 2,332 718,447,216.30 21,553,416.49 
18 พิษณุโลก 36 2,548 417,975,237.53 12,539,257.13 
19 เพชรบุรี 5 302 51,900,249.10 1,557,007.47 
20 เพชรบูรณ์ 12 1,641 217,696,583.26 6,530,897.50 
21 แพร่ 4 154 35,647,587.87 1,069,427.64 
22 มหาสารคาม 15 1,684 109,102,798.60 3,273,083.96 
23 มุกดาหาร 1 302 55,736,193.60 1,672,085.81 
24 แม่ฮ่องสอน 7 150 21,283,569.10 638,507.07 
25 ยโสธร 3 824 135,573,151.87 4,067,194.56 
26 ร้อยเอ็ด 13 11,682 730,052,206.57 21,901,566.20 
27 ราชบุรี 3 424 33,634,701.26 1,009,041.04 
28 ลพบุรี 2 1,080 132,119,256.25 3,963,577.69 
29 ล าปาง 24 597 43,318,706.80 1,299,561.20 
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ล าดับที่ จังหวัด 
มูลหนี้คงเหลือของสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

จ านวนสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 
สมาชิก มูลหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ยชดเชย 

  
(สถาบัน) (ราย) (บาท) (บาท) 

30 เลย 5 206 66,148,443.50 1,984,453.31 
31 ศรีสะเกษ 9 8,500 500,598,383.62 15,017,951.51 
32 สกลนคร 3 538 37,084,207.09 1,112,526.21 
33 สงขลา 2 60 19,530,749.50 585,922.49 
34 สระบุรี 3 338 42,409,129.48 1,272,273.88 
35 สิงห์บุรี 14 1,435 204,835,553.92 6,145,066.62 
36 สุโขทัย 15 5,614 1,200,309,936.46 36,009,298.09 
37 สุพรรณบุรี 9 2,014 717,603,572.58 21,528,107.18 
38 สุรินทร์ 14 11,760 385,918,590.62 11,577,557.72 
39 หนองคาย 3 253 49,590,224.35 1,487,706.73 
40 หนองบัวล าภู 4 894 60,288,764.79 1,808,662.94 
41 อ านาจเจริญ 24 3,384 403,462,570.15 12,103,877.10 
42 อุดรธานี 8 151 53,354,298.50 1,600,628.96 
43 อุตรดิตถ์ 26 2,356 200,444,819.00 6,013,344.57 
44 อุบลราชธานี 11 13,414 2,463,454,963.34 73,903,648.90 
45 สสพ. 2 1 81 26,328,663.50 789,859.91 

รวมทั้งสิ้น 426 104,525 13,000,000,000.00 390,000,000.00 
 
 
 
 


