
 

 

หลักเกณฑ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
ที่มีหนี้คงค้างต่่ากว่า 500,000 บาท  ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

1. ความเป็นมา 

 1.1  ค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554  ก าหนดให้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ 
ในปีแรก คือ การพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้ต่ ากว่า 500,000  
บาท อย่างน้อย 3 ปี  และปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท  รวมทั้งจัดท าแผนฟื้นฟู
อาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร  เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืนได้ 

 1.2  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  มีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการพักหนี้เกษตรกร                 
  รายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท  ที่ด าเนินการโดยสถาบันการเงิน          
  เฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2) ธนาคาร          
  ออมสิน (3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (4) ธนาคาร 
  อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (5) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และ (6) บรรษัทตลาดรอง 
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)   
 1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพ่ิมเติมว่า             

  เห็นควรปรับปรุงคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนโยบายพักหนี้ควรครอบคลุม 
 เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรอ่ืนด้วย  มอบหมายให้ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาในรายละเอียด   โดยให้ก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติลูกหนี้ที่เข้า 
 พักหนี้หรือลดภาระหนี้และเงื่อนไขโครงการเป็นเช่นเดียวกับโครงการพักหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 ทั้ง 6 แห่ง 

 1.4 มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เห็นชอบ 
  1) โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท   
          ผ่านสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร   
  2) กรอบวงเงินงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 - 2558   
             (ระยะเวลา 3 ปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,684.714  ล้านบาท 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย              
    และมี ปัญหาการส่งช าระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติและหนี้ค้างช าระ  
 2.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก ให้สามารถส่งช าระหนี้ให้แก่สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้ 
          ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ  

3. ระยะเวลาด่าเนินการ 

 เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
 



2 
 

 

4. คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 

 4.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง   
  สหกรณ์ปศุสัตว์ และเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
 4.2  มีหนี้ต้นเงินคงค้างกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ยื่นความจ านงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ              
  หนี้ปกติทุกสัญญารวมกันไม่เกิน  500,000 บาท หรือหนี้ค้างช าระทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 500,000  

  บาท (ก าหนดวันที่ให้ยื่นความจ านงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2555  
 ถึงวันที่20 สิงหาคม 2555 ) หากสมาชิกรายใดมีหนี้ต้นเงินคงค้างกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ทั้งหนี้ 
 ค้างช าระและหนี้ปกติให้เลือกเฉพาะหนี้ค้างช าระเข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

5. ความหมายของหนี้ตามโครงการ 

 5.1 หนี้ค้างช่าระ หมายถึง หนี้ที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามเวลา               
  ที่สัญญาก าหนด  แต่ยังไม่ถึงข้ันตอนการด่าเนินคดี (ตั้งแต่ยื่นโนติสถึงเสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินคดี 
  ทางศาล) 
 5.2 หนี้ปกติ หมายถึง หนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระตามสัญญาเงินกู้ 

6. สัญญาเงินกู้ตามโครงการ 

 6.1 วัตถุประสงค์ตามสัญญาเงินกู้  ต้องไม่เป็นการกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยหรือการต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
 6.2 ไม่เป็นหนี้สัญญาเงินกู้ท่ีเคยได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐในลักษณะเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว 
 6.3 ไม่เป็นหนี้สัญญาเงินกู้ท่ีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินคดี 

7. การจ่ายชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล  รัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนสมาชิก ดังนี้ 

 7.1 รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส าหรับหนี้ค้างช่าระในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี   
   ของมูลหนี้ที่คงเหลืออยู่จริง  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
  2558 
 7.2  รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส าหรับหนี้ปกติในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี   
  ของมูลหนี้ที่คงเหลืออยู่จริง  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
  2558 
 7.3  ภาระค่าปรับ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนหน้าของทุกสัญญาที่คงเหลือจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555  
  สมาชิกต้องรับภาระเอง 
 7.4 การจ่ายดอกเบี้ยชดเชยจากการพักช าระหนี้/ลดภาระหนี้ของสมาชิก รัฐบาลจะจ่ายชดเชย           
  เฉพาะสัญญาที่แจ้งเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ณ วันที่ยื่นความจ านงสมัครเข้าร่วม 
  โครงการและเป็นไปตามมูลหนี้ที่ คงเหลืออยู่จริงเท่านั้น 

8. ข้อก่าหนดและสิทธิของสมาชิกระหว่างเข้าร่วมโครงการ 

 8.1 สมาชิกมีสิทธิขอกู้เงินเพิ่มใหม่ได้ในอัตราดอกเบี้ยปกติ ณ วันที่ได้รับอนุมัติการกู้เพ่ิม ทั้งนี้  เป็นไป 
  ตามความสามารถการส่งช าระหนี้ของสมาชิกโดยอยู่ในดุลพินิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  ซึ่งสัญญาเงินกู้เพิ่มจะไม่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการ  
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 8.2 การใช้สิทธิจากการพักหนี้/ลดภาระหนี้ของสมาชิกทุกสัญญาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งความ 
  จ านงไว้ตลอดระยะเวลาโครงการ (ห้ามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพักหนี้/ลดภาระหนี้) 
 8.3 กรณีหนี้ค้างช าระ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ  
     1)  ให้สมาชิกพักต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/ 

   กลุ่มเกษตรกรในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี  ของมูลหนี้ที่คงเหลืออยู่จริง  ส่วนจ านวนดอกเบี้ยที่เกินกว่า   
   การชดเชยจากรัฐบาล ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก ทั้งนี้ การเรียกเก็บดอกเบี้ย   
   จากสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะเรียกเก็บเมื่อครบก าหนดช าระตามสัญญาหรือเม่ือสิ้นสุด 
   ระยะเวลาโครงการฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  2) สมาชิกท่ีเป็นหนี้ค้างช าระทุกรายจะต้องเข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ พร้อมทั้ง 
     จัดท าแผนการช าระหนี้ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้สมาชิกสามารถช าระหนี้คืน 
     ตามแผนการช าระหนี้ใหม่หลังจาก 12 เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพ  ทั้งนี้  รูปแบบ 
     การอบรมฟ้ืนฟูอาชีพเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้ 
     เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท  ผ่านสหกรณ/์ 
     กลุ่มเกษตรกรก าหนด 
 8.4 กรณีหนี้ปกติ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ  เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้เงินกู้ 
  ในแต่ละสัญญา สมาชิกมีหน้าที่ต้องส่งช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยส่วนที่เหลือจากการชดเชยจากรัฐบาล   
  ให้เสร็จสิ้นก่อนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  1) พักต้นเงิน  สมาชิกจะต้องส่งช าระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือจากการชดเชยจากรัฐบาลให้ครบถ้วน 
             ทุกสัญญาตามก าหนดในสัญญา  หรือ 
  2) ไม่พักต้นเงิน  สมาชิกจะต้องช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือจากการชดเชยจากรัฐบาล 
             ให้ครบถ้วนทุกสัญญาตามก าหนดในสัญญา 
9. สมาชิกต้องออก(พ้น)โครงการ 
 หากสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ  ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตัดสิทธิสมาชิก   
 ออกจากโครงการ  และรัฐบาลจะงดการชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส าหรับสัญญาที่ผิด 
 เงื่อนไขตามที่แจ้งเข้าโครงการ  คือ อัตราร้อยละ 4 ต่อปี  ส าหรับหนี้ค้างช าระ  และอัตราร้อยละ 3  
 ส าหรับหนี้ปกติ  ดังนี้  
 9.1 กรณีหนี้ปกติ  คือ 
   1) เลือกพักต้นเงิน  ไม่ช าระดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าการชดเชยจากรัฐบาล  ให้ครบถ้วน 
             ทุกสัญญาตามก าหนดในสัญญา 
   2) เลือกไม่พักต้นเงิน  ไม่ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าการชดเชยจากรัฐบาลให้ครบถ้วน 
             ทุกสัญญาตามก าหนดในสัญญา 
 9.2 หนี้ค้างช่าระ  คือ 
      1) สมาชิกไม่เข้าร่วมการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพหรือไม่ผ่านการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพ 
      2) สมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ตามแผนช าระหนี้ใหม่แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได ้ 
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10. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 

 10.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในดุลพินิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 10.2 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจะต้องพักช าระหนี้ต้นเงินให้แก่สมาชิกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสหกรณ์/กลุ่ม 
  เกษตรกรต้องไม่ติดตามเร่งรัดเรียกรับช าระหนี้ต้นเงินของสัญญาที่อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากสมาชิก 
  ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี  เว้นแต่ สมาชิกจะสมัครใจน่าเงิน 
  มาส่งช่าระหนี้  
 10.3 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการที่ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 10.4 หากภายหลังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้มีการตรวจสอบพบว่าการเบิก 
  รับเงินชดเชยดอกเบี้ยหรือลดภาระหนี้ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ คลาดเคลื่อนมากกว่า            
  ความเป็นจริง   หรือพบว่าสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการก่าหนด จะถือว่า 
  สมาชิกรายนั้นขาดคุณสมบัติ  ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการฯ  สหกรณ์/กลุ่ม 
  เกษตรกรต้องรับผิดชอบส่งคืนเงินงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเร็ว 

11. ขั้นตอนการด่าเนินงาน 

 11. 1 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรรับสมัครสมาชิกท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ  
  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 
 11.2 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริม 
  สหกรณผ์่านระบบ intranet ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
 11.3 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรรวบรวมสรุปรายละเอียดสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกร            
  รายย่อยฯ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกเข้าร่วม 
  โครงการ แล้วประกาศรายชื่อสมาชิกท่ีได้รับอนุมัติ  ณ ส านักงานของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  และ 
  ให้ส าเนาส่งส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
  เพ่ือจัดท าเป็นประกาศต่อไป 
 11.4 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรต้องจัดท าเอกสารการพักช าระหนี้หรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก (บันทึกต่อท้าย 
  สัญญากู้เงิน) ตามสัญญาเงินกู้ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
  2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามกรณี คือ 
  11. 4.1 กรณีหนี้ค้างช่าระ   
              1) ให้พักต้นเงินและดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
          2) สมาชิกจะต้องน าต้นเงินที่พักหนี้มาจัดท าแผนส่งช าระหนี้ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
                    หลังจากได้รับการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพ 
  11. 4.2 กรณีหนี้ปกติ   
               1) พักต้นและลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีตามมูลหนี้ต้นเงินที่คงเหลืออยู่จริงเป็นระยะเวลา 3 ปี 
               2) ไม่พักต้นและลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ตามมูลหนี้ต้นเงินที่คงเหลืออยู่จริงเป็นระยะเวลา 3 ปี  
 11.5 เพ่ือมิให้ความช่วยเหลือสมาชิกเกิดความซ้ าซ้อน  ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าทะเบียนลูกหนี้ที่ 
   เข้าร่วมโครงการ  ไว้เป็นการเฉพาะโดยให้ แยกทะเบียนลูกหนี้รายตัว (แผ่นการ์ด) ที่ประทับตรา  
  “ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่าหนด” ให้เห็นชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ ค้นหาและติดตาม 
   ผลการด าเนินงานในภายหลัง  
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 11.6 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจัดท าทะเบียนหนี้ของสมาชิกท่ีเข้าโครงการในแต่ละกรณี ตามแบบที่ก าหนด  
  เพ่ือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย  
 11.7 เปิดบัญชีรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือรองรับเงินชดเชยดอกเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายแทนให้แก่สมาชิก 
  ตามโครงการ 
 11.8 กรณีท่ีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรรับช าระดอกเบี้ยจากสมาชิกไว้ก่อนแล้ว ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  จ่ายคืนดอกเบี้ยส่วนที่จะได้รับการชดเชยคืนให้กับสมาชิกก่อนจึงจะท าการขอเบิกชดเชยดอกเบี้ย 
  จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 ได้ 
 11.9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 ต้องตรวจสอบข้อมูล 
  ทะเบียนหนี้ของสมาชิกท่ีเข้าโครงการในแต่ละกรณีก่อนเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์/กลุ่ม 
  เกษตรกร 
 11.10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 จัดท ารายงาน 
  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยในแต่ละกรณีเป็นรายเดือนตามแบบที่ก าหนด  (กรมจะแจ้ง 
  พร้อมการจัดสรรเงินงบประมาณ) 
 11.11 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 ติดตามและนิเทศ 
  งานตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ และก ากับการจ่ายเงินงบประมาณ 

12. การปฏิบัติทางบัญชี 

   ให้เป็นไปตามค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

13. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรรายย่อยฯ  และได้พักหนี้หรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก 
 เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  จะเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย 
 จากการพักหนี้หรือลดภาระหนี้จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร  
 พ้ืนที่ 1, 2 ต้องจัดท าเอกสารประกอบการเบิกเงินตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ โดยมีรายละเอียด  
 ดังนี้ 
 13.1 หนังสือสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยพักหนี้หรือลดภาระหนี้โครงการพักหนี้ 
   เกษตรกรรายย่อยฯ   
 13.2 ทะเบียนลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการทุกประเภท โดยให้แสดงรายละเอียด คือ รายชื่อสมาชิก เลขที่สัญญา  
  ต้นเงินคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคิดกับสมาชิก ระยะเวลาการค านวณดอกเบี้ย 
  ระบุตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ จ านวนวันในการค านวณดอกเบี้ย (วัน) จ านวนดอกเบี้ย (บาท) ให้ครบถ้วน  
  ตามแบบท่ีก าหนด 
 13.3 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่มีมติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการพักหนี้ 
  เกษตรกรรายย่อยฯ   
 13.4 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่มีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยการพักหนี้หรือ 
  ลดภาระหนี้ โดยระบุรายละเอียดจ านวนสมาชิกตามทะเบียนลูกหนี้ในข้อ 13.2 ต้นเงินคงเหลือรวม  
         (บาท)  จ านวนดอกเบี้ยขอรับการชดเชยจากรัฐบาลรวม (บาท)   
 13. 5 ส าเนาหน้าบัญชีแยกประเภท  หรืองบทดลองท่ีแสดงบัญชี “ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่าหนด” 
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 13. 6 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายของสมาชิก  ประกอบด้วย 
  1)  ส าเนาบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว (แผ่นการ์ด) ที่แสดงยอดคงเหลือท่ีเป็นปัจจุบัน  ถึงวันที่ขอเบิกดอกเบี้ย 
     ชดเชย  โดยให้ระบุอัตราดอกเบี้ยชดเชยในแผ่นการ์ดของแต่ละประเภท 
 2)  ส าเนาหนังสือสัญญาเงินกู้ 
 3) ส าเนาบันทึกต่อท้ายหนังสือสัญญากู้เงิน (แบบแสดงความจ านงขอพักต้นหรือไม่พักต้น และลดดอกเบี้ย)          

14. การเบิกจ่ายเงินชดเชย 

 14.1 ให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจัดท าเอกสารส าหรับเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเป็นรายปีทั้งจ านวน และ 
  หากภายหลังได้มีการตรวจสอบจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  พบว่าการเบิก 
  รับเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ครั้งนี้ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมีความ 
  คลาดเคลื่อนมากกว่าความเป็นจริง  หรือพบว่าสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ 
  ก่าหนดจะถือว่าสมาชิกรายนั้นขาดคุณสมบัติ  ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยหรือลดภาระหนี้จาก 
  โครงการฯ  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องรับผิดชอบส่งคืนเงินงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กรมส่งเสริม 
  สหกรณ์โดยเร็ว 
 14.2 ในปีแรกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องส่งเอกสารตามข้อ 13. รายการที่ 13.1-13.5 และ 13.6 (1)  
           ให้ส่านกังานสหกรณจั์งหวัด/ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, พื้นที่ 2  
       ครบทุกรายการ ส่วนรายการท่ี 13. 6(2) และ 13.6(3) ให้แต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดเก็บไว้ที่ 
       แฟ้มรายละเอียดลูกหน้ี (เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย )  
 14.3 ส่าหรับในปีต่อไป สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยชดเชยจากการพักหนี้ 
  หรือลดภาระหนี้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จัดส่งเฉพาะเอกสารหมายเลข 13.1,13.2,13.4,13.5 และ  
         13.6 (1)  และให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,  
       พ้ืนท่ี 2 ตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้ง ค านวณดอกเบี้ยชดเชยก่อนการเบิกจ่าย และให้น าส าเนาลูกหนี้ 
          ย่อยรายตัวของแต่ละรายไปเก็บไว้ด้วยกันตั้งแต่บัญชีแรกที่ขอเบิกจนถึงสิ้นสุด  ทั้งนี้ เพื่อความประหยัด 
          และสะดวกต่อการติดตาม  ตรวจสอบ 
 
 

***************** 
 
 
ส่านักบริหารเงินทุน 
กลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
โทร. 0 2282 5848 
โทรสาร 0 2682 5537 


