
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลติแกเ่กษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลติ  2557/58  
ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

---------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
           สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยกเลิกโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของ
รัฐบาล เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบเงินคงคลังของประเทศ แต่เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
และเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58    
ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58      
ขึ้นใหม่ สามารถลดต้นทุนในการผลิต และมีรายได้คงเหลือเพียงพอเพ่ือหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน  
ในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา)          
ปีการผลิต 2557/58 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงน าเสนอมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต  2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

1.1 เงินที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้ยืม เป็นเงินทุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดหา
จากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น จากทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินค่าหุ้น)    
เงินกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือแหล่งเงินกู้ยืมอ่ืน ให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58 ชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกู้ต้นเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท 

1.2 รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ให้สมาชิกตามโครงการฯ กู้ยืมไป 
ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58 โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
ระยะเวลาที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือน 
      
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ท าให้สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 2.2  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน และ 
เพ่ือการผลิตในฤดูการผลิตต่อไป 

3. เป้าหมาย 
 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58  
จ านวน 1,000,000 ราย  
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ในการด าเนินการตามมาตรการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58 สมาชิกต้องมีรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2557/58  โดยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3  ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ดังนี้ 
  4.1  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้) มีสัญญา
กู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิ้นและต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) 
   4.2  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ภาคใต้ มีสัญญากู้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558  จะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันที่         
1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิ้นและต้องไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2558 (ระยะเวลา   
ไม่เกิน 6 เดือน) 
   หมายเหตุ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 
หากมีการช าระหนี้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ ชดเชยดอกเบี้ย
ตามมาตรการนี้ได้ (เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้มีการอนุมัติ         
ให้ชดเชยดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)  
  - ตัวอย่างเช่น นาย ก. กู้เงินตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2557 และช าระหนี้เสร็จสิ้น
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จะได้รับการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 (ให้ค านวณตามจ านวนวันในการชดเชย) 
  - ตัวอย่างเช่น นาย ข. กู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และช าระหนี้เสร็จสิ้น
วันที่ 30 เมษายน 2558 จะได้รับการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2558 (ให้ค านวณตามจ านวนวันในการชดเชย) 

5. คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการ 
   5.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา ) ปีการผลิต
2557/58 

   5.2  สมาชิกต้องมีรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต  
2557/58 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร  
      5.3  การขอรับความช่วยเหลือในการชดเชยดอกเบี้ยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้อง 
ไม่ซ้ าซ้อนกับความช่วยเหลือลักษณะเดียวกันของ ธ.ก.ส. และหรือหน่วยงานภาคราชการอ่ืนๆ  
       5.4  สัญญาที่เข้าร่วมตามมาตรการฯ  ต้องเป็นสัญญากู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้
ไปประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) และเป็นหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 
(สัญญาเงินกู้ใหม่) โดยสมาชิกแต่ละรายอาจมีมากกว่า 1 สัญญา ทั้งนี้ ต้นเงินขอรับการชดเชย
ดอกเบี้ยต้องไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
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         5.5  สัญญากู้ที่เข้าร่วมตามมาตรการจะต้องไม่เป็นสัญญาที่เคยได้รับการช่วยเหลือตาม
นโยบายภาครัฐในลักษณะเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว เช่น โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่ประสบอุทกภัย และหรือสัญญาเงินกู้ที่เป็นหนี้ค้าง
ช าระ (NPL) เป็นต้น 

6. การจ่ายเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยต้นทุนเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
          กรมส่งเสริมสหกรณ์จะด าเนินการให้ ธ.ก.ส. เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ตามต้นเงินที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้ยืม ต้นเงินกู้ชดเชยรายละไม่เกิน 
50,000 บาท โดยลดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ดังนี้ 
          6.1  สมาชิกที่มีต้นเงินกู้เกินกว่า 50,000 บาท จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามต้นเงินกู้     
ไม่เกินรายละ 50,000 บาทแรก 
  6.2  สมาชิกที่มีต้นเงินกู้น้อยกว่า 50,000 บาท จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามมูลหนี้ต้นเงินกู้
คงเหลืออยู่จริงเท่านั้น 

7. วิธีการด าเนินงาน 
   7.1  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร (ท านา) และมีความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสมาชิกของตน ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่กู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพการเกษตร 
(ท านา) ปีการผลิต 2557/58  ให้ครบถ้วน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/             
กลุ่มเกษตรกร พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการ  โดยให้จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ตามข้อ 8.)  ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 7.2  เงินทีส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้ยืม เป็นเงินกู้ท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดหาจาก 
แหล่งทุนต่างๆ เช่น จากทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินค่าหุ้น) เงินกู้ยืมจาก 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเงินกู้ยืมจากแหล่งกู้ยืมอ่ืน ชดเชยดอกเบี้ย 
ภายในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
   7.3  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2  
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  และค านวณดอกเบี้ยให้ครบถ้วน  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มาตรการก าหนดแล้ว รวบรวมแบบทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินฯ (แบบ นป.)  ของแต่ละ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เสนอคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
    7.3.1  มีหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการขอรับการชดเชยดอกเบี้ยของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของมาตรการ 
     7.3.2  ให้ความเห็นประกอบการขอชดเชยดอกเบี้ยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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 7.4  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 
รายงานขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  พร้อมแนบแบบทะเบียนลูกหนี้และ   
ขอเบิกเงินฯ (แบบ นป.) และไฟล์ข้อมูล ที่ผ่านการกลั่นกรองและความเห็นประกอบการขอชดเชย
จากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวฯ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
          7.5  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวบรวมไฟล์ข้อมูล  (ตามข้อ 7.4) ส่งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้าของ ธ.ก.ส. เพ่ือไม่ให้การช่วยเหลือเกิดความ
ซ้ าซ้อนในโครงการเดียวกัน 
  7.6  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แจ้งผลอนุมัติการเบิกจ่ายพร้อมทั้งโอนเงินชดเชยดอกเบี้ยเข้าบัญชีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และแจ้งผลการอนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

  7.7  การจ่ายเงินเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ธ.ก.ส. จะอนุมัติเบิกจ่ายใน
ลักษณะเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ตามต้นเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3 ต่อปี  เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  

   ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง รัดกุม ในการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้คณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัดพิจารณาเมื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการช าระหนี้เสร็จสิ้น 

 
8.  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นาปี ปีการผลิต  2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท า
เอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดส่งเอกสารประกอบการขอชดเชยดอกเบี้ยจากมาตรการ            
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 – 2 โดยต้องจัดท า
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้  
  8.1  หนังสือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ 
       8.2  แบบทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินเพ่ือด าเนินการตามมาตรการ (แบบ นป.)  โดยให้แสดง
รายละเอียด คือ ชื่อ – สกุลสมาชิก เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร  รายละเอียดของสัญญาเงินกู้  (ประกอบด้วย  เลขท่ีสัญญา  ต้นเงินกู้  อัตราดอกเบี้ยที่ระบุ     
ในสัญญา  สัญญาลงวันที่/วันครบก าหนดสัญญา)  การค านวณดอกเบี้ยที่ขอชดเชยเชย  (ประกอบด้วย           
ต้นเงินกู้ที่ขอชดเชยดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ยที่ขอชดเชย  วันที่รับเงินกู้  วันที่ช าระต้นเงิน  จ านวนวันที่
ขอชดเชย  จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชย) 
  8.3  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่มีมติให้สมาชิกเข้าร่วมมาตรการ 
ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฯ 
  8.4  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่มีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย 
ตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฯ 
  8.5  ส าเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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  8.6  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายของสมาชิก ประกอบด้วย 
    8.6.1  ส าเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาป ี ปีการผลติ 2557/58
กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
    8.6.2  ส าเนาบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว (แผ่นการ์ด) ทีป่ระทับตรา “ตามท่ีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนด” ที่แสดงยอดคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน  ถึงวันที่ขอเบิกดอกเบี้ยชดเชย 

  ทั้งนี้  หากภายหลังได้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าการเบิกรับเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการครั้งนี้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าความ
เป็นจริง หรือพบว่าสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขมาตรการก าหนด จะถือว่าสมาชิก
รายนี้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากมาตรการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้อง
รับผิดชอบส่งคืนเงินงบประมาณดังกล่าวให้ ธ.ก.ส.ต่อไป 

9. งบประมาณ 
  เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้ยืมภายในวงเงินกู้ยืม
จ านวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยชดเชยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 
6 เดือน โดยวงเงินชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวจะใช้จากเงินงบประมาณ  ซึ่งการเบิกจ่ายให้ด าเนินการขอ
อนุมัติผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือเงินกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ 
การเกษตร (ท านา) ปีการผลิต 2557/58 ในวงเงินกู้ยืม จ านวน 50,000 ล้านบาท  
 10.2  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 1,000,000 ราย ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชย
ดอกเบี้ย ตามโครงการฯ สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ร้อยละ 3 ต่อปี (ระยะเวลา 6 เดือน) 
 
 

 

 

 

 



หนังสือรบัรองการ

ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร เลขทีส่ัญญา ต้นเงนิกู้ อัตราดอกเบีย้ ลงวันที่ ครบก าหนดช าระ ต้นเงนิกู้ทีเ่บิก/
ขอชดเชยดอกเบีย้

อัตราดอกเบี้ย
วันทีเ่ริ่ม

ชดเชยดอกเบีย้
วันทีช่ าระต้นเงนิ จ านวนวันที่

จ านวน
ดอกเบีย้ทีข่อ

ชดเชย
( ) (บาท) (%) (ว. ด. ป.) (ว. ด. ป.) (บาท) (%) (ว. ด. ป.) (ว. ด. ป.) ขอชดเชย (บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) ราย (17) บาท (18) บาท

หมายเหต ุ: หากตรวจสอบแลว้ปรากฎวา่สมาชกิรายใดมคุีณสมบตัิ       ขอรับรองวา่ ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและเป็นไปตามคุณสมบัติ  เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของมาตรการทุกประการ

ไมค่รบถ้วนและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการก าหนดใหต้ดัรายชื่อออก เพ่ือปอ้งกันการเบกิจา่ย         ลงชื่อ....................................................................ผู้รับรอง

ที่ผิดพลาด                  (...........................................................)
         ต าแหน่ง.................ผู้จดัการ / ประธาน................
       วนัที.่..............เดือน...................................พ.ศ....................

รวมทัง้สิ้น 

รายละเอียดของสัญญาเงนิกู้ การค านวณดอกเบีย้ทีข่อชดเชย

แบบ นป.

ที่ ชือ่- สกุล
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน

แบบทะเบยีนลกูหน้ีและขอเบกิเงินเพ่ือด าเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลติแก่เกษตรกรผู้ปลกูขา้วนาป ีปกีารผลติ 2557/58
ของสมาชกิสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ..................................... จ ากัด จงัหวดั...................................
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  สาขา    (กรอกขอ้มลู)    เลขที่บญัช ี  (กรอกขอ้มลู)  ประเภทบญัช ี  (กรอกขอ้มลู)

17 
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ชอ่งที่ (1)
ชอ่งที่ (2) ชื่อ - สกุล  ระบุชื่อสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เขา้ร่วมตามมาตรการ

ชอ่งที่ (3) เลขบัตรประจ าตวัประชาชน  ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ที่เขา้ร่วมตามมาตรการ
ชอ่งที่ (4) หนังสอืรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ให้ตรวจสอบหนังสือการรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปีปัจจบุัน

(ปี พ.ศ. 2557/2558) ว่ามีหรือถกูต้องหรือไม่  โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย    หากถกูต้อง
ชอ่งที่ (5) เลขที่สญัญา  ให้ใส่เลขที่สัญญาของสมาชกิ

ชอ่งที่ (6) ตน้เงินกู้  ให้ใส่จ านวนต้นเงินกู้ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ชอ่งที่ (7) อัตราดอกเบี้ย  ให้ใส่อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระบุในสัญญา

ชอ่งที่ (8) สญัญาเงินกู้ลงวนัที่  ให้ใส่วัน เดือน ปี ของสัญญาขอกู้เงินของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ชอ่งที่ (9) สญัญาเงินกู้ครบก าหนดช าระ  ให้ใส่วัน เดือน ปี วันครบก าหนดช าระของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ชอ่งที่ (10) ตน้เงินกู้ที่เบิก/ขอชดเชยดอกเบี้ย ให้ใส่ต้นเงินกู้ที่เบิก/ขอชดเชยดอกเบี้ยของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ชอ่งที่ (11) อัตราดอกเบี้ย  ให้ใส่อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขอชดเชยดอกเบี้ย ซ่ึงตอ้งไมเ่กินร้อยละ 3  หากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสญัญา

ชอ่ง (7)  น้อยกวา่ร้อยละ 3 ให้ค านวณดอกเบี้ยที่ขอชดเชยตามชอ่ง (7) 
ชอ่งที่ (12) วนัที่เริ่มชดเชยดอกเบี้ย ให้ใส่วัน เดือน ปี วันที่ขอเบิกรับเงินกู/้ชดเชยดอกเบี้ยของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

(การใชสิ้ทธิ์ชดเชยดอกเบี้ยไม่สามารถชดเชยได้กอ่นวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จดัการขา้ว คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557)

ชอ่งที่ (13) วนัที่ช าระตน้เงิน  ให้ใส่วัน เดือน ปี วันที่สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาช าระต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

ชอ่งที่ (14) จ านวนวนัที่ขอชดเชย  ให้ระบุจ านวนวันที่ใชค้ านวณดอกเบี้ยต้ังแต่ (12) ถงึ (13) เป็นจ านวนกี่วัน (ให้นับวันถดัจากวันรับ

เงินกู้เป็นวันแรก)
ชอ่งที่ (15) จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชย ให้ใส่จ านวนดอกเบี้ยที่ขอรับการชดเชย โดยคิดตามมูลหนี้ต้นเงินกู้ที่ช าระ

ณ วันที่ขอใชสิ้ทธิ์ ตัวอยา่งเชน่  ได้รับการชดเชย 3%  ค านวณจาก   (ชอ่งที่  (10) x (14) x 3)

                                 365 x  100
ทั้งน้ี  การค านวณลดดอกเบี้ยให้เป็นไปตามตน้เงินกู้ที่ช าระและจ านวนระยะเวลาการลดดอกเบี้ยของสมาชกิ

รวมทั้งสิ้น   ในชอ่งที่ (16) ให้ใส่ผลรวม (ราย) และในชอ่งที่ (17) และ (18) ให้ใส่ผลรวมของแต่ละชอ่ง (บาท)

หมายเหตุ  1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจดัท าแบบ นป.  เพื่อขอเบิกดอกเบี้ยชดเชย  และส่งให้ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด  
    ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 2 
2. ให้ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2  ตรวจสอบเอกสารประกอบ
   การเบิกจา่ย (นป.)  และค านวณดอกเบี้ยให้ครบถว้น  ถกูต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่มาตรการฯ ก าหนด  
   ในกรณทีี่สมาชกิรายใดขาดคุณสมบัตหิรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้ตดัรายชื่อของสมาชกิรายน้ันออก
   ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมขา้วและสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร
   ระดบัจังหวดั และสรุปแบบ นป.ใหมใ่ห้กรมฯ เพ่ือสง่เขา้มาเบิกเงินชดเชย

ค าอธิบาย นป.

ที่   ให้ใส่ล าดับที่ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามล าดับ

ค าอธบิายแบบทะเบียนลกูหน้ีและขอเบิกเงินเพ่ือด าเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลติแก่เกษตรกรผู้ปลกูขา้วนาปี

                                        ปีการผลติ 2557/58  ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร



หนังสือรบัรองการ

ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร เลขทีส่ัญญา ต้นเงนิกู้ อัตราดอกเบีย้ ลงวันที่ ครบก าหนดช าระ ต้นเงนิกู้ทีเ่บิก/
ขอชดเชยดอกเบีย้

อัตราดอกเบี้ย
วันทีเ่ริ่ม

ชดเชยดอกเบีย้
วันทีช่ าระต้นเงนิ จ านวนวันที่

จ านวน
ดอกเบีย้ทีข่อ

ชดเชย
( ) (บาท) (%) (ว. ด. ป.) (ว. ด. ป.) (บาท) (%) (ว. ด. ป.) (ว. ด. ป.) ขอชดเชย (บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 นาย ก.  1234567891111 P  01/2557 50,000.00  12  1 ม.ค. 57  31 ธ.ค.57          50,000.00 3 1 ก.ค. 57 31 ธ.ค. 57 184 756.16
2 นาย ข.  1234567891112 P  02/2557 50,000.00  12  1 ม.ค. 57  31 ธ.ค.57          50,000.00 3 1 ก.ค. 57 30 พ.ย. 57 153 628.77
3 นาย ค.  1234567891113 P  03/2557 50,000.00  12  1 ม.ค. 57  31 ธ.ค.57          40,000.00 3 1 ก.ค. 57 31 ธ.ค. 57 184 604.93
4 นาย ง.  1234567891114 P  04/2557 50,000.00  12  1 ม.ค. 57  31 ธ.ค.57          20,000.00 3 1 ก.ค. 57 31 ต.ค. 57 123 202.19
5 นาย จ.  1234567891115 P  05/2557 80,000.00  12  1 ม.ค. 57  31 ธ.ค.57          50,000.00 3 1 ก.ค. 57 31 ธ.ค. 57 184 756.16
6 นาย ฉ.  1234567891116 P  06/2557 50,000.00  12  1 ธ.ค. 57  30 เม.ย.58          50,000.00 3 2 ธ.ค. 57 30 เม.ย. 58 150 616.44
7 นาย ช.  1234567891117 P  07/2557 50,000.00  1  1 ม.ค. 57  31 ธ.ค.57          50,000.00 1 1 ก.ค. 57 31 ธ.ค. 57 184 252.05
8 นาย ฌ.(ภาคใต้)  1234567891118 P  08/2557 50,000.00  12  1 ม.ค. 58  31 ธ.ค.58          50,000.00 3 2 ม.ค. 58 30 มิ.ย. 58 180 739.73

8 ราย 360,000.00 4,556.43

หมายเหต ุ: หากตรวจสอบแลว้ปรากฎวา่สมาชกิรายใดมคุีณสมบตัิ       ขอรับรองวา่ ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและเป็นไปตามคุณสมบัติ  เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของมาตรการทุกประการ

ไมค่รบถ้วนและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการก าหนดใหต้ดัรายชื่อออก เพ่ือปอ้งกันการเบกิจา่ย         ลงชื่อ....................................................................ผู้รับรอง

ที่ผิดพลาด                  (...........................................................)
         ต าแหน่ง.................ผู้จดัการ / ประธาน................
       วนัที.่..............เดือน...................................พ.ศ....................

แบบ นป.

แบบทะเบยีนลกูหน้ีและขอเบกิเงินเพ่ือด าเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการผลติแก่เกษตรกรผู้ปลกูขา้วนาป ีปกีารผลติ 2557/58
ของสมาชกิสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ซ่ือตรง จ ากัด     จงัหวดัเชยีงใหม่

ตัวอยา่งการค านวณดอกเบี้ย

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  สาขา    (กรอกขอ้มลู)    เลขที่บญัช ี  (กรอกขอ้มลู)  ประเภทบญัช ี  (กรอกขอ้มลู)

ที่ ชือ่- สกุล
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน

รายละเอียดของสัญญาเงนิกู้ การค านวณดอกเบีย้ทีข่อชดเชย

รวมทัง้สิ้น
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