
 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้ 
การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดช าระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
********************************* 

เพ่ือให้การพิจารณาค าขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ         
ความจ าเป็นในการกู้ยืม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554         
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดช าระหนี้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจคุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่  
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร น าเงินที่ได้รับอนุมัติไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย 
3. วัตถุประสงค์ในการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม 

3.1 เพ่ือสร้างโอกาสในการท าเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ า  
     3.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ าในฟาร์ม    

ของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ าจากระบบชลประทานและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
          3.3 เ พ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท าเกษตรกรรมแบบพ่ึงธรรมชาติ            

เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดน้ า 
โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้ า พร้อม

อุปกรณ์ และขุดเจาะระบบน้ าบาดาล หรือปรับปรุงระบบ พร้อมอุปกรณ์  ดังนี้  
กรณี ๑ ขุดสระเก็บกักน้ า พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า ท่อน้ าในระบบน้ าหยดหรือพ่นละอองน้ า  

    กรณี ๒ ขุดเจาะระบบน้ าบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้ าบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า
ท่อน้ าในระบบน้ าหยด หรือพ่นละอองน้ า  

อนึ่ง หากสมาชิกบางรายประสงค์จะกู้เงินเพื่อปรับปรุงระบบน้ าบาดาล หรือจัดหาอุปกรณ์
เกี่ยวข้องเท่านั้น  เช่น เครื่องสูบน้ า ท่อน้ าในระบบน้ าหยด หรือพ่นละอองน้ า ซึ่งสมาชิกอาจจะขอกู้เงินไม่ถึง 
50,000 บาท ส่งผลให้มีเงินคงเหลือ (โครงการมีเป้าหมายให้สมาชิกกู้ยืมเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท) 
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด สามารถอนุมัติเงินกู้ส่วนที่เหลือเพิ่มเติมให้สมาชิก
รายอ่ืนที่ประสงค์จะกู้เงินเพื่อขุดสระเก็บกักน้ า หรือขุดเจาะบ่อบาดาล ได้มากกว่า 50 ,000 บาท       
ตามดุลยพินิจ และความเหมาะสม 

4. จัดประชุมชี้แจงโครงการ ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 
 4.  ส ารวจและจัดท าข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

โดยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้แทน
ส านักงานชลประทานจังหวัด และผู้แทนส านักทรัพยากรน้ าบาดาล  ดังนี้ 

  4.1 พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น เมื่อขุดสระ ขุดเจาะบ่อบาดาล  หรือปรับปรุง      
บ่อบาดาลแล้ว สามารถเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น ๆ ได้จริงหรือไม่เพียงใด 

  4.2 ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย/ระเบียบในการขออนุญาตใช้น้ าบาดาล 

5.   สรุปผลการส ารวจและจัดท าข้อมูล เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน าสรุปผลดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
โครงการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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6.  ประเภทของเงินกู้ 
   เป็นเงินกู้ยืมระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จัดเก็บดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0 เพ่ือน าไปด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์โครงการในกรณีท่ี 1 หรือ กรณีที่ 2 โดยสัญญาต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้  

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องส่งเงินคืนส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  
20 ของต้นเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ 

 (1) ปีที่ 1 ภายในวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. 2560  
 (2) ปีที่ 2 ภายในวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. 2561 
   (3) ปีที่ 3 ภายในวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. 2562 
  (4) ปีที่ 4 ภายในวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. 2563 
 (5) ปีที่ 5 ภายในวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. 2564 

7. กรอบการพิจารณาค าขอกู้เงิน 
      7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก มีคุณสมบัติครบถ้วน 

      7.2 พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  โดย 
        (1) ส ารวจความต้องการของสมาชิก เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ 
        (2) แผนการด าเนินการตามโครงการต้องมีรายได้เกินจุดคุ้มทุน หรือผลตอบแทนของ

โครงการคุ้มค่าการลงทุน 
       (3) ลักษณะของการด าเนินการตามโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 
        (4) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

 7.3 พิจารณาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(1) ต้องมีปัจจัยที่สามารถชี้ให้เห็นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ

สหกรณ์/ลุ่มเกษตรกรผู้กู้ว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบผลส าเร็จ 
(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีความสามารถจะก่อหนี้เพ่ิมได้ 
(3) มีรายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งช าระคืนเงินกู้ 

7.4 มีหลักประกันเงินกู้ 
7.5 วงเงินกู้ยืมพิจารณาให้ตามศักยภาพของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

8. ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ      
สร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

         8.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอค าขอกู้เงิน ผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือวิเคราะห์และให้ความเห็นเบื้องต้น 
           8.2 เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับค าขอกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ให้จัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาค าขอกู้ หรือด าเนิ นการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วเสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
     8.3 เมื่อผู้มีอ านาจได้รับทราบผลการพิจารณาเงินกู้แล้ว ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งผล
การพิจารณาให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้กู้ มาจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 
หนังสือค้ าประกัน และจัดท าหลักประกันอ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขการกู้ยืมให้เสร็จก่อน จากนั้นส่งสัญญากู้ยืมเงินและ
หนังสือค้ าประกันให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
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  9.  หลักประกันเงินกู้ให้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังนี้ 
9.1 คณะกรรมการด าเนินการขอสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกคน และผู้จัดการสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ท าหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี) 
9.2 สังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรืออสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์/     

กลุ่มเกษตรกรหรืออสังหาริมทรัพย์ของบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
9.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารออกให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ครอบคลุม

วงเงินกู้  เ พ่ือใช้เป็นหลักประกัน  
         เว้นแต่ กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่                
ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ค้ าประกันเพ่ิมด้วยทุกกรณี 

10.  การเบิกจ่ายเงินกู้ 
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที่ได้รับเงินโอนออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นหลักฐานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ และน าส่งใบเสร็จรับเงิน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

11.  การขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ 
       11.1 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจ าเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ

สนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด พิจารณาและน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุญาตต่อไป 
                          11.2 ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี             
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 31 สิงหาคม 2564 เช่น สัญญากู้ยืมเงินวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จ านวน 50,000 บาท ก าหนดให้ส่งคืนเงินต้นทุกปี อย่างน้อยร้อยละ 20 ของ    
ต้นเงินคิดเป็นเงินที่ต้องส่งคืนอย่างน้อย 10 ,000 บาทต่อปี (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดส่งช าระต้นเงิน       
พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปีที่ 1 – 4 ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของปีที่ 1 – 4 ส าหรับปีที่ 5 ส่งภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564)  
     -  ปีที่ 1 ก าหนดส่งต้นเงินคืนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เมื่อถึงก าหนด
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งคืนได้เพียง 7 ,000 บาท คงค้าง 3,000 บาท ดังนั้น สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      
ต้องขอขยายเวลาช าระหนี้ จ านวน 3,000 บาท ออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่เช่นนั้นจะต้องเสีย
ค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืม  
     -  ปีที่  2 ก าหนดส่งต้นเงินคืนภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์/                 
กลุ่มเกษตรกร จะต้องส่งช าระต้นเงิน รวม 13 ,000 บาท (3,000 + 10,000) แต่สามารถส่งคืนได้เพียง 
9,000 บาท ฉะนั้น การส่งเงินปีที่ 2 จะแยกเป็นต้นเงินของปีที่ 1 จ านวน 3,000 บาท ปีที่ 2 จ านวน 
6,000 บาท (9 ,000 – 3,000) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องขอขยายเวลาช าระหนี้ของปีที่ 2 จ านวน    
4,000 บาท ออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืม  

ฯลฯ 

     - แต่ส าหรับปีที่ 4 ควรขยายเวลาออกไปในปีที่ 5 ได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม  
2564 และต้องส่งช าระหนี้คงค้างท้ังหมด เพื่อให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรวบรวมเงินส่งคืนกรมได้ภายใน 
วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
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        12.  การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ 
 ในกรณีผู้กู้ยืมไม่สามารถส่งช าระคืนต้นเงินรายปี (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นเงิน      

ที่กู้ยืม) ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ส าหรับต้นเงินค้างช าระใน
อัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี นับจากวันผิดนัดช าระหนี้ จนกว่าจะช าระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ยืมเสร็จสิ้นครบถ้วน 

13.  การลงนามสัญญากู้ยืม 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบอ านาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในสัญญากู้ยืมในฐานะ        

ผู้ให้กู้ยืมแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือมอบอ านาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 
1 สิงหาคม 2559 
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