
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาใหเ้งินกู้ยืมจากเงินกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 
โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร 

ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน 
………………………………………………….. 

 

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
๑) สหกรณก์รุงเทพ จ ำกัด     จังหวัดสมุทรสำคร 
๒) สหกรณ์กำรเกษตรนำเกลือสมุทรสำคร จ ำกัด   จังหวัดสมุทรสำคร 
๓) สหกรณ์กำรเกษตรนำเกลือสมุทรสงครำม จ ำกัด  จังหวัดสมุทรสงครำม 
๔) กลุ่มเกษตรกรนำเกลือบ้ำนแหลม    จังหวัดเพชรบุรี 

2. วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
๑) เพ่ือสร้ำงระบบกำรผลิตเกลือให้มีคุณภำพมำตรฐำน และกำรตลำดเกลือให้มีระดับรำคำเกลือดิบ

อ้ำงอิงในพ้ืนที่แบบยั่งยืน 
๒) เพ่ือสร้ำงกลไกระดับรำคำเกลือให้มีกำรก ำหนดระดับรำคำเบื้องต้น และสร้ำงกลไกต่อรองรำคำ

ให้กับสมำชิกผู้ผลิตเกลือ 
๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำรำคำเกลือ

ตกต่ ำ และมีระบบกำรจัดเก็บและชะลอผลผลิต 
3. ขอบเขตและมาตรการในการด าเนินการ 

๑) ก ำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในกำรผลิตเกลือคุณภำพ
มำตรฐำนในเบื้องต้น และแผนงำนในอนำคต ดังนี้ 

(๑) เริ่มต้นตั้งแต่กำรเลือกระยะเวลำกำรเปิดบำนประตูเพ่ือกำรกักเก็บน้ ำทะเลเข้ำสู่วังเกลือ 
เพ่ือกำรผลิตเกลือคุณภำพ 

(๒) กำรประชำสัมพันธ์ และณรงค์เพ่ือกำรรักษำล ำน้ ำแม่กลองป้องกันกำรปนเปื้อนของทะเล
ชำยฝั่ง ซึ่งมีผลกระทบกับน้ ำทะเลที่จะน ำไปผลิตเกลือทะเล 

(๓) ส่งเสริม และพัฒนำให้มีกำรตรวจสอบมำตรฐำนและคุณภำพน้ ำทะเลในวังเกลือ ก่อนกำร
น ำไปผลิตเกลือทะเลให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

(๔) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สมำชิกผู้ผลิตเกลือทะเลมีอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในวังเกลือ เพ่ือ
เป็นกำรลดเศษวัชพืชและตะกอนอินทรียวัตถุ เป็นอำหำรสัตว์น้ ำ ก่อนน ำน้ ำทะเลดังกล่ำวไปผลิตเกลือคุณภำพ 
ท ำให้เชื่อมั่นในเบื้องต้นว่ำ ไม่มีสำรวัตถุเคมีภัณฑ์ปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรำยกับผู้บริโภค 

(๕) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแนวคิดที่จะให้ผู้บริโภคได้รับกำรบริโภคเกลือทะเลที่มีคุณภำพ
สะอำด ถูกต้องตำมมำตรฐำน จึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีเงินลงทุนเพ่ือกำรสนับสนุนสร้ำงโรงล้ำงเกลือเม็ด และ
น ำไปป่น เพ่ือกำรบรรจุหีบห่อ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม พร้อมอุปกรณ์รวมทั้งรถขนส่งต่อไป 

๒) ก ำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในกำรผลิตเกลือคุณภำพ
มำตรฐำน และรักษำระดับรำคำเกลือทะเลให้กับสมำชิก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ที่มีผลผลิตเกลือทะเลผลิตออก
มำกที่สุด ประมำณ ๓ ถึง ๔ เท่ำจำกช่วงปกต ิ

๓) ก ำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย น ำไปสร้ำงโอกำสให้
เงินทุนหมุนเวียนแก่สมำชิกในกำรผลิต เพ่ือมีเงินทุนส ำรองไว้ใช้ลงทุนล่วงหน้ำ เพ่ือไม่ต้องตกเขียว และขำย
เกลือทะเลล่วงหน้ำ หรือในช่วงระยะเวลำที่รำคำเกลือตกต่ ำก่อนถึงเดือนสิงหำคม และเริ่มจัดระบบกำรขำย
ในกำรทยอยขำยในช่วงเวลำที่เหลือในแต่ละรอบเดือน 
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๔. ระยะเวลาการใหเ้งินกู้ และการรับเงินกู้ การคืนเงินกู้ในแต่ละครั้ง 

๑) ท ำนิติกรรมสัญญำเงินกู้ระยะยำว ๕ ปี มีก ำหนดให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้เป็นรำยปี ภำยในเดือน
สิงหำคมของทุกปี ถือเป็นหนึ่งรอบปีกำรผลิต ระยะเวลำเริ่มโครงกำร ตั้งแต่ปีกำรผลิต พ.ศ. ๒๕๕8/๕๙ ถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๖2/๖๓ รวมระยะเวลำด ำเนินกำร ๕ ปี 

๒) ระยะเวลำกำรเบิกเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี เป็นไปตำมแต่ละรอบปีกำรผลิตระยะเวลำ ๑๒ 
เดือน ของทุกปี จึงรวบรวมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือส่งคืนทั้งจ ำนวน เพ่ือให้มีกำรผลิตและกำรขำยเกลือที่
รับประกันไว้ และหรือได้รับช ำระหนี้จำกสมำชิก สิ้นสุดระยะเวลำกำรส่งคืนภำยในเดือนสิงหำคมของทุกปี 
เพ่ือให้ระยะเวลำกำรคืนเงินทุนครบรอบระยะเวลำไม่เกิน ๑๒ เดือน ตำมวงเงินที่มีกำรเบิกจ่ำยในแต่ละรอบปี 

๓) ระยะเวลำกำรจ่ำยเบิกเงินตำมกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เบิกเงินกู้ ได้ในอัตรำร้อยละ ๕๐ และสำมำรถจ่ำยเงินกู้เพ่ือรับประกันเกลือ ได้ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ จึงจะสำมำรถเบิกเงินกู้ในงวดที่ ๒ ได ้
 งวดที่ ๒ เบิกเงินกู้ ได้ในอัตรำร้อยละ ๓๐ และสำมำรถจ่ำยเงินกู้เพ่ือรับประกันเกลือ ได้ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ จึงจะสำมำรถเบิกเงินกู้ในงวดที่ ๓ ได้  
 งวดที่ ๓ เบิกเงินกู้ ได้ในอัตรำร้อยละ ๒๐ และสำมำรถจ่ำยเงินกู้เพ่ือรับประกันเกลือ ได้ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ ของกรอบวงเงินที่จัดสรร 
 กรณี มีการเบิกวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรับประกันเกลือให้กับสมาชิก แต่ไม่ด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์งวดเงินดังกล่าว จะจ่ายการเบิกเงินในงวดต่อไป จนกว่าจะมีหลักฐานว่า ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไข  

๔) ก าหนดการคืนเงินทุนในแต่ละครั้ง ดังนี้  
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับช ำระหนี้ค่ำเกลือ ทั้งจำกสมำชิก หรือจำกกำรขำยเกลือ ตำม

ข้อตกลงในโครงกำร จะต้องน ำเงินสดที่ได้รับจำกกำรขำยเกลือ หรือเงินสดอื่นๆ ที่ได้รับช ำระทั้งสิ้น ส่งคืนให้กับ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดก่อน จึงจะขออนุมัติเบิกคืนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ          
ที่เกิดขึ้นจริง จำกกระบวนกำรรวบรวม แปรรูป รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโครงกำรเกลือ ทุกครั้ง ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดจึงจะจ่ำยคืนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ให้ตำมสัดส่วนของปริมำณเกลือที่ขำยได้ในแต่ละงวด          
(ห้ำมน ำไปใช้จ่ำยก่อนน ำเข้ำบัญชีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบในแต่ละจังหวัด โดยเด็ดขำด) 
๕. กรอบการพิจารณาค าขอกู้เงิน 

1) พิจำรณำค ำขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภำยในกรอบวงเงินที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรดังนี้ 
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมำชิก 

(รำย) 

ปริมำณเกลือที่ขอเข้ำ
ร่วมโครงกำร (เกวียน) 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
รับประกันเกลือ (บำท) 

๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ำกัด ๓๐ 2,500 ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒) สกก. นำเกลือสมุทรสำคร จ ำกัด ๑๓5 ๑๐,000 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓) สกก. นำเกลือสมุทรสงครำม จ ำกัด ๖๖ 3,750 ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

๔) กลุ่มเกษตรกรนำเกลือบ้ำนแหลม ๖๔ 10,000 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๙๕ 2๖,250 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ 
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2) พิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ของแผนงำน/โครงกำรโดย 

(1) รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของสมำชิกแต่ละรำย ในปริมำณเกลือที่จะรวบรวม 
หรือ จ ำนวนเงินกู้ที่จะให้เงินกู้เพ่ือกำรผลิตเกลือปริมำณใด เป็นเงินทุนเท่ำใด เพ่ือจัดท ำแผนงำนกำรให้เงินทุน 

(2) แผนกำรด ำเนินกำรต้องมีรำยได้โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรเงินกู้ต่อปริมำณเกลือเกวียนละไม่
เกินกว่ำ ๓๐ บำทต่อรอบกำรผลิตเกลือ หรือเป็นผลตอบแทนของโครงกำรคุ้มค่ำกำรลงทุน (ห้ำมคิดดอกเบี้ย
เงินกู้จำกสมำชิกอีกโดยเด็ดขำด) 

(3) ลักษณะของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรต้องสอดคล้องกับ ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการให้
เงินกู้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นเงินทุนให้กับสมำชิกกู้ยืมโดยมีปริมำณเกลือที่ผลิตได้จริงเป็น
หลักประกัน โดยจ ำน ำไว้ในยุ้งฉำงของสมำชิก สำมำรถมีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์จำกเงินกู้ยื มจำก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ ๘๐ ของรำคำเกลือเฉลี่ยในปีนั้น หรือสภำวะรำคำเกลือในปีนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่ควร
ให้ระดับรำคำเกลือต่ ำกว่ำเกวียนละ ๑,๐๐๐ บำท ในกำรคิดค ำนวณให้เงินทุนเพ่ือให้เงินกู้ตำมปริมำณเกลือที่
สมำชิกมีอยู่จริง 

(ในสมติฐำน โครงกำรระดับรำคำเกลือเฉลี่ยเกวียนละ ๒,๕๐๐ บำท ให้สมำชิกกู้ยืมเงินทุน ได้
ร้อยละ ๘๐ เท่ำกับ คิดเป็นรำคำเกลือเกวียนละ ๒,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ หำกปีใด รำคำเกลือตกต่ ำกว่ำรำคำต้นทุน
กำรผลิตเกลือในระดับเกวียนละ ๑,๒๐๐ บำท ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือยกระดับ
รำคำเกลือไว้ในระดับรำคำเกวียนละ ๑,๐๐๐ บำท เพ่ือป้องกันไม่ให้สมำชิกเดือดร้อนจำกกำรชะลอกำรขำย
เกลือ) 

(4) ผลประโยชน์จำกกำรใช้เงินกู้ต้องเกิดขึ้นกับสมำชิกโดยตรง เป็นกำรให้เงินกู้แบบปลอด
ดอกเบี้ย โดยให้คิดค่ำบริกำรตำมปริมำณเกลือทะเลได้ไม่เกินเกวียนละ ๓๐ บำท ต่อรอบกำรผลิตเกลือ แต่หำก
สมำชิกผิดสัญญำเงินกู้ โดยกำรขโมยขำยเกลือก่อนก ำหนด ไม่มีเกลือส่งมอบ ให้คิดค่ำปรับอีกร้อยละ ๖ ของต้น
เงินคงค้ำงจนกว่ำจะช ำระหนี้แล้วเสร็จ 

3) พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(1) ต้องมีปัจจัยที่สำมำรถชี้ให้เห็นชัดเจน หรือปัจจัยจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่ำจะสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำน/โครงกำรที่ขอกู้เงินได้ประสบผลส ำเร็จ 
(2) มีงบกำรเงินมำแสดง และผลกำรวิเครำะห์แล้ว เห็นว่ำมีควำมสำมำรถจะก่อหนี้เพ่ิมได้    

แต่หำกผลวิเครำะห์มีควำมเสี่ยงในอัตรำที่สูง ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอำจจะขอให้เพ่ิมเติมหลักประกันเป็น
ทรัพย์ หรืออสังหำริมทรัพย์ จ ำนอง จ ำน ำ เพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ตำมหลักประกันเงินกู้ 

(3) มีรำยได้สุทธิคงเหลือจำกงบกระแสเงินสดเพียงพอในกำรส่งช ำระคืนเงินกู้ 
4) มีหลักประกันเงินกู้ ประกอบด้วย  

(๑) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้จัดกำร (ถ้ำมี) เป็นผู้ค้ ำประกัน
เงินกู้ทั้งจ ำนวน ในฐำนะส่วนบุคคลในแต่ละบุคคล ตำมเงื่อนไขตำมหนังสือค้ ำประกัน จนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จ
สิ้น และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกรรมกำรท่ำนใด และผู้จัดกำร ในครั้งใดจะต้อง
จัดท ำหลักประกันผู้ค้ ำประกันเพ่ิมเติม โดยผู้ค้ ำประกันเดิมยังคงเป็นผู้ค้ ำประกันตลอดไปจนกว่ำจะช ำระหนี้
เสร็จสิ้น  

ทั้งนี้  ขอให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบกำรคงสิทธิในกำรค้ ำประกันของกำร
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกรรมกำรท่ำนใด และผู้จัดกำร ในเดือนกันยำยนของทุกปี ก่อนกำร
เบิกจ่ำยเงินกู้ในแต่ละรอบปี  



-๔- 
(๒) ทรัพย์ หรืออสังหำริมทรัพย์ จ ำนอง จ ำน ำ เป็นประกันเงินกู้ เพ่ิมเติม หำกมีควำมเสี่ยงใน

กำรให้เงินกู้ ตำมกำรวิเครำะห์เงินทุน 
5) วงเงินกู้ยืมและค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์/นำย

ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรก ำหนด ยังคงมีภำระหนี้ไม่เกินก ำหนด 
๖. ขั้นตอนการขอกู้เงินโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร 
ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ย่ังยืน 

1) จัดท ำแผนงำน เสนอค ำขอกู้เงิน ตำมแบบฟอร์มของกองทุนพัฒนำสหกรณ์ (โดยอนุโลม) 
น ำเสนอ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพ้ืนที ่

2) เมื่อส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ได้รับค ำขอกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ให้คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัดพิจำรณำค ำขอกู้ หรือด ำเนินกำรอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกองทุน แล้วเสนอควำมเห็นให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
ตำมหนังสือมอบอ ำนำจ 

3) เมื่อผู้อ ำนำจได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำเงินกู้แล้ว ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดโอนเงินเข้ำบัญชี
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเปิดบัญชี เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ เพ่ือโครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและ
กำรตลำดเกลือทะเลของสถำบันเกษตรกรด้วยวิธีกำรยกระดับรำคำให้ยั่งยืน ไว้เป็นกำรเฉพำะกับธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำ...................................... ในชื่อบัญชีว่ำ “เงินกองทุนสงเครำะห์
เกษตรกร โครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเกลือทะเลของสถำบันเกษตรกรด้วยวิธีกำรยกระดับรำคำ
ให้ยั่งยืน (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..................................... )” 
๗. การคิดดอกเบี้ยเงินกู้และค่าปรับ 

เงินกู้ในครั้งนี้ เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย จะมีกำรคิดค่ำปรับเงินกู้ ได้ในกรณีที่ไม่ช ำระเงินกู้ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด หรือผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ต้องเสียค่ำปรับส ำหรับต้นเงินค้ำงช ำระในอัตรำร้อยละ 3 
(สำม) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดช ำระหนี้ หรือผิดสัญญำจนกว่ำจะได้ช ำระเสร็จสิ้น 
๘. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอลด หรืองดคิดค่าปรับ ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ และการขอ
อนุญาตอื่น ๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญากู้ยืม 

หำกเกิดเหตุ และมีควำมจ ำเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำมำรถขอลด หรืองดคิดค่ำปรับ ขอขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระหนี้ และกำรขออนุญำตอ่ืนๆ ตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำกู้ยืมได้ เนื่องจำกปี กำรผลิต ๒๕๕๘/
๒๕๕๙ เกิดเหตุรำคำเกลือทะเลตกต่ ำอย่ำงมำก คงเหลือเพียงเกวียนละ ๗๐๐ ถึง ๘๐๐ บำทเท่ำนั้น และเกลือ
คงเหลือในยุ้งฉำงมีปริมำณมำกถึง ๔๐๐,๐๐๐ เกวียน หำกเกิดปัญหำต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๙ ให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ขอขยำยระยะเวลำได้ครั้งละ ๑ รอบปีกำรผลิต เพ่ือเป็นกำรยกระดับรำคำเกลือในมือเกษตรกร
ออกไปเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลำโครงกำร คือ ต้องช ำระหนี้ภำยใน ๕ ปี หรือสิ้นสุดในปี ๒๕๕๖๓ 

๑) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องยื่นเรื่องดังกล่ำวให้กับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ภำยในเดือน
กรกฎำคม ก่อนสิ้นเดือนสิงหำคมขอทุกปี  

๒) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนเพ่ือยืนยันว่ำ ยังคงมีเกลืออยู่ในมือ
เกษตรกรตำมยุ้งฉำงที่ได้จ ำน ำไว้ตำมสัญญำเงินกู้ ของรำยชื่อเกษตรกรแต่ละรำย 

๓) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญำต ให้ขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ และกำรขอ
อนุญำตอ่ืน ๆ ตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำกู้ยืม เพ่ือขอลด หรืองดคิดค่ำปรับ จะต้องไปด ำเนินกำรขยำยระยะเวลำ
กำรช ำระหนี้ และกำรขออนุญำตอ่ืน ๆ ตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำกู้ยืม เพ่ือขอลด หรืองดคิดค่ำปรับให้กับสมำชิก
ด้วยเช่นกัน 

 



-๕- 
๔) กรณีหำกเกิดเหตุอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรช ำระหนี้ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รีบแจ้งเหตุให้

สหกรณ์จังหวัดทรำบ เพ่ือเข้ำแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือได้ทันที 
๙. วิธีการด าเนินการ 
 ๑) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น มีกำรระดมแนวคิดเพ่ือร่วมกันในกำรจัดระบบผลิตเกลือคุณภำพ
มำตรฐำน และกำรตลำดเกลือ เพ่ือในกำรแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ ำ คือพัฒนำกำรผลิตเกลือที่มีคุณภำพ จัดระบบโกดัง
เพ่ือกำรจัดเก็บรักษำ ตลอดจนจัดระบบกำรขำยเกลือ เพ่ือยกระดับรำคำเกลือและป้องกันรำคำเกลือตกต่ ำ จะ
น ำไปสู่กำรรักษำระดับรำคำเกลือ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงโอกำสและเป็นหลักประกันให้กับสมำชิกผู้ผลิตเกลือ 
ประกอบด้วย   
  (๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ำกัด จังหวัดสมุทรสำคร 
  (๒) สหกรณ์กำรเกษตรนำเกลือสมุทรสำคร จ ำกัด จังหวัดสมุทรสำคร 
  (๓) สหกรณ์กำรเกษตรนำเกลือสมุทรสงครำม จ ำกัด จังหวัดสมุทรสงครำม 
  (๔) กลุ่มเกษตรกรนำเกลือบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ๒) ประชุมกลุ่มสมำชิกนำเกลือ เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำร
ผลิตและกำรตลำด เพ่ือกำรชะลอและกำรทยอยกำรขำยเกลือทะเลออกสู่ตลำด โดยเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
เดือนกุมภำพันธ์ถึงสิงหำคมของทุกปี ที่กำรผลิตเกลือมีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและธรรมชำติที่แห้ง
แล้ง ท ำให้ได้เกลือที่ดีและมีคุณภำพ แต่จะถูกพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ สำมำรถเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์
จำกเงินกู้ยืมจำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ ๘๐ ของรำคำเกลือเฉลี่ยในปีนั้น หรือสภำวะรำคำเกลือในปี
นั้น แต่ทั้งนี้ ไม่ควรให้ระดับรำคำเกลือต่ ำกว่ำเกวียนละ ๑,๐๐๐ บำท ในกำรคิดค ำนวณให้เงินทุนเพ่ือให้เงินกู้
ตำมปริมำณเกลือที่สมำชิกมีอยู่จริง เป็นต้น 

(ในสมติฐำน โครงกำรระดับรำคำเกลือเฉลี่ยเกวียนละ ๒,๕๐๐ บำท ให้สมำชิกกู้ยืมเงินทุน ได้
ร้อยละ ๘๐ เท่ำกับ คิดเป็นรำคำเกลือเกวียนละ ๒,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ หำกปีใด รำคำเกลือตกต่ ำกว่ำรำคำต้นทุน
กำรผลิตเกลือในระดับเกวียนละ ๑,๒๐๐ บำท ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือยกระดับ
รำคำเกลือไว้ในระดับรำคำเกวียนละ ๑,๐๐๐ บำท เพ่ือป้องกันไม่ให้สมำชิกเดือดร้อนจำกกำรชะลอกำรขำย
เกลือ) 
 ๓) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท ำสัญญำเงินกู้และนิติกรรม กับ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ตำมกรอบ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกโครงกำร เพ่ือมีเงินทุนหมุนเวียนในกำรเสริมสร้ำงสภำพคล่องในกำรผลิต และกำรตลำด
ตำมกำรประกำศรำคำกำรรับซื้อขำยเกลือประจ ำวัน เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทั่วไปได้ทรำบ และหำกมีควำม
จ ำเป็นต้องขำยจะได้มีรำคำเปรียบเทียบ ส่งผลทำงอ้อมให้ระดับรำคำเกลือไม่ตกต่ ำเท่ำท่ีควร  
 ๔) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้ง ๓ จังหวัด ๔ แห่ง จัดประชุมเพ่ือร่วมกันในกำรก ำหนดแนวทำงกำรค้ำ
เพ่ือยกระดับรำคำ และกำรตลำดเกลือทะเลให้เป็นธุรกิจครบวงจร หรือเชื่อมโยงเครือข่ำยระหว่ำงกันในกำร
ด ำเนินกำรต่อรองระดับรำคำเกลือกับสมำคมผู้ค้ำเกลือทะเล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
ด้านวิสาหกิจชุมชนการเกษตร นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์ เป็นที่ปรึกษาและติดตามโครงการ เพื่อการ
รายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ โดยก าหนดวันที่จะประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
ส่วนสถานที่ประชุม ให้หมุนเวียนไปตามจังหวัดและสหกรณ์ 

 (๑) จัดกำรรับซื้อขำย หรือรับฝำกเกลือทะเลจำกสมำชิก ในช่วงรำคำเกลือตกต่ ำ หรือช่วงที่
ผลผลิตเกลือออกสู่ตลำดมำกเกินควำมต้องกำร โดยก ำหนดรำคำเป้ำหมำยน ำรำคำตลำด แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
ของระดับรำคำเกลือเฉลี่ยทั้งปี หรือสภำวะรำคำเกลือในปีนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่ควรให้ระดับรำคำเกลือต่ ำกว่ำเกวียน
ละ ๑,๐๐๐ บำท ในกำรคิดค ำนวณให้เงินทุนเพ่ือให้เงินกู้ตำมปริมำณเกลือที่สมำชิกมีอยู่จริง  เพ่ือจัดเก็บรักษำ
รวบรวมเกลือฝำกไว้ในยุ้งฉำงของสมำชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะบริหำรจัดกำรปริมำณเกลือให้ออกสู่ตลำด 



-๖- 
ให้เหมำะสมและดุลยภำพ และมีค่ำบริกำรตำมปริมำณเกลือได้ไม่เกินเกวียนละ ๓๐ บำท ต่อรอบกำรผลิตเกลือ
โดยกำรให้เงินกู้สมำชิกต้องปลอดดอกเบี้ย และให้คิดค่ำบริกำรแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่หำกสมำชิกผิดสัญญำ
เงินกู้ โดยกำรขโมยขำยเกลือก่อนก ำหนด ไม่มีเกลือส่งมอบ ให้คิดค่ำปรับอีกร้อยละ ๖ ของต้นเงินคงค้ำงจนกว่ำ
จะช ำระหนี้แล้วเสร็จ 
  (๒) กำรจ ำหน่ำยเกลือทะเลที่ฝำกไว้ในยุ้งฉำงสมำชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะบริหำรจัดกำร
ปริมำณเกลือเข้ำสู่ตลำดอย่ำงเหมำะสม และมีดุลยภำพระหว่ำงปริมำณและรำคำ ซึ่งอำจจะเป็นส่วนที่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด ำเนินกำรขำยเอง และหำกมีกำรรับซื้อขำยเกินกว่ำระดับรำคำที่น ำเกลือมำเป็นประกัน จะต้องมี
กำรเพ่ิมเงินส่วนเกินให้กับสมำชิก ทั้งนี้ ก่อนกำรด ำเนินกำรจะแจ้งระดับรำคำให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ เพรำะ
หำกสมำชิกน ำไปขำยได้ระดับรำคำที่ดีกว่ำ หรือสูงกว่ำ สมำชิกก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ แต่ต้องแจ้งให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรทรำบก่อนล่วงหน้ำ 
 ๕) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องรับผิดชอบควำมเสี่ยงในเรื่องระดับรำคำ และกำรเคลื่อนไหวระดับ
รำคำเกลือทะเล และหำกเกิดเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ จะต้องน ำเสนอขอควำมเห็นจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เพ่ิมเติม หรือปรับเนื้อหำโครงกำรได้ ตำมสถำนกำรณ์ของข้อเท็จจริงของผลผลิตเกลือ และปริมำณเกลือ 
รวมทั้งระดับรำคำเกลือ  
 ๖) ก ำหนดให้มีคณะท ำงำนในระดับจังหวัด เพ่ือใช้ในกำรก ำกับ ดูแล แนะน ำ ตรวจสอบ และติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร และข้อก ำหนดต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดตำมเพ่ือกำรช ำระหนี้คืน และแก้ไขปัญหำด้ำน
กำรตลำด เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมคณะพิจำรณำเงินกู้โครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเกลือทะเล  
ของสถำบันเกษตรกรด้วยวิธีกำรยกระดับรำคำให้ยั่งยืน ระดับจังหวัด โดยเชิญผู้แทนส านักงานกรมการค้า
ภายในจังหวัด ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ด้านวิสาหกิจชุมชนการเกษตร นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์ เป็นที่ปรึกษาและติดตาม
โครงการ เพื่อการรายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ 
 ๗) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องมีกำรแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมที่โครงกำรระบุไว้ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดรำคำกำรรับซื้อ
ขำยเกลือกับสมำชิก กำรตรวจสอบแหล่งและสถำนที่ในกำรจัดเก็บรักษำเกลือทะเล โดยเฉพำะกำรตรวจสอบ
ปริมำณคงเหลือของเกลือในเฉพำะส่วนที่น ำมำค้ ำประกันเงินกู้ยืมตำมโครงกำร ทุกระยะ 
 ๘) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีมำตรกำรจูงใจที่จะให้สมำชิกร่วมกันในกำรรักษำกติกำหรือเงื่อนไข
โครงกำร กล่ำวคือ ห้ำมอ้ำงเหตุว่ำสมำชิกไม่ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำร เพรำะโครงกำรไม่จูงใจ หรือพ่อค้ ำให้
รำคำ หรือมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ดีกว่ำโครงกำรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 ๙) เมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบปีกำรผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องคืนเงินทุนหมุนเวียนให้กับส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัด เพ่ือเริ่มต้นเบิกเงินทุนหมุนเวียนรอบปีกำรผลิตต่อไป ส่วนที่คืนไม่ได้ถือเป็นหนี้ผิดสัญญำ และ
ต้องพิจำรณำงด หรือชะลอกำรให้เงินทุนหมุนเวียนในรอบปีต่อไปด้วย เพ่ือเป็นมำตรกำรลงโทษ หรือตักเตือน
แล้วแต่กรณี 
 ๑๐) เมื่อสิ้นสุดโครงกำร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของ
โครงกำร เพ่ือใช้ในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร และขอต่อโครงกำร หรือเสนอโครงกำร/แผนงำนต่อไป 
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