
หลักเกณฑ์โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
------------------------------------------------------- 

1. คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ       
1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนียน 
ท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้น 
1.2 สมาชิกต้องประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงท่ีผ่านมา และมีเงินกู้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในวัตถุประสงค์
เพื่อการเกษตร                    
1.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเฉพาะต้นเงินกู้ทุกสัญญารวมกัน 
ไม่เกิน 300,000 บาทแรก  
1.4 สมาชิกหรือคู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 1 แห่ง จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  
1.5 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกท่ีผ่านการตรวจสอบความซ้้าซ้อนกับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เท่านั้น 
1.6 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรายย่อยตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิก 
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เอกสารแนบ 1) ท้ังนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
จะต้องจัดท า “หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรายย่อย” (เอกสารแนบ 2) ส าหรับใช้ประกอบการเบิก
จ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 

 

2. หลักเกณฑ์โครงการ   
2.1 มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร  
2.2 มูลหนี้ท่ีเข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นหนี้ด าเนินคดี/ไม่เคล่ือนไหว (ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป)   
2.3 สัญญาท่ีเข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นสัญญาหนี้เงินกู้ท่ีเคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในลักษณะเดียวกัน 
มาก่อนในทุกโครงการ (ตัวอย่างโครงการหรือมาตรการท่ีกรมเคยด าเนินการ ตามเอกสารแนบ 3) 
2.4 สมาชิกและคู่สมรสจะต้องไม่ได้รับการช่วยเหลือซ้ าซ้อนตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  
2.5 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการลดดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับต้นเงินกู้ในทุกสัญญา
รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทแรก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

 

3. แนวทางการด้าเนินงาน 
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีโครงการ
ก าหนด ท้ังนี้ รายช่ือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นรายช่ือท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความซ้้าซ้อนกับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. แล้วเท่านั้น 
3.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท ารายละเอียดข้อมูลของสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลงในแบบ
ทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินเพื่อด้าเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(ส้าหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) และจัดส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 2 (สสพ.2) เพื่อรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในรูปแบบไฟล์ excel 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
 

คุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรายย่อยตามประกาศ 
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
1. ในกรณีท านา ต้องมีท่ีดินท่ีใช้ส าหรับการท านาไม่เกิน 50 ไร่ 
2. ในกรณีท าไร่ ต้องมีท่ีดินท่ีใช้ส าหรับท าไร่ไม่เกิน 50 ไร่ 
3. ในกรณีท าสวน ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

3.1 กรณีท าสวนผลไม้ ต้องมีท่ีดินท่ีใช้ปลูกผลไม้ไม่เกิน 15 ไร่ 
3.2 กรณีท าสวนปาล์มน้ ามัน/สวนยางพารา/สวนไม้เศรษฐกิจหรือไม้โตเร็ว ต้องมีท่ีดินท่ีใช้ส าหรับการท าสวน 

       ไม่เกิน 50 ไร่ 
3.3 กรณีท าสวนไม้ดอกไม้ประดับ ต้องมีท่ีดินส าหรับใช้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม่เกิน 3 ไร่ 
3.4 กรณีท าสวนพืชผัก ต้องมีท่ีดินส าหรับใช้ปลูกพืชผักไม่เกิน 5 ไร่ 
ท้ังนี้ กรณีท างานเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ต้องมีท่ีดินท่ีใช้ส าหรับท างาน
เกษตรกรรมรวมกันแล้วไม่เกนิ 50 ไร่  

4. ในกรณีผู้เล้ียงสัตว์ ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
4.1 กรณีเล้ียงโคเนื้อ/กระบือ ต้องมีสัตว์เล้ียงไม่เกิน 30 ตัวต่อครัวเรือน 
4.2 กรณีเล้ียงโคนมแม่พันธุ์/สุกรพันธุ์ ต้องมีสัตว์เล้ียงไม่เกิน 10 ตัวต่อครัวเรือน 
4.3 กรณีเล้ียงสุกรขุน ต้องมีสุกรขุนไม่เกิน 50 ตัวต่อครัวเรือน 
4.4 กรณีเล้ียงสัตว์ปีก ต้องมีสัตว์ปีกไม่เกิน 1,000 ตัวต่อครัวเรือน 
ท้ังนี้ กรณีท างานเกษตรกรรมล้ียงสัตว์ ตามข้อ (4.1) – (4.3) ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ต้องมีสัตว์เล้ียงรวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 50  

5. ในกรณีท่ีท าประมง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
5.1 กรณีเป็นผู้ท าการประมงทะเล ต้องท าการประมงห่างจากฝ่ังไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล และมีเรือประมงยาว 
ไม่เกิน 14 เมตร มีจ านวนเรือไม่เกิน 1 ล า 

 5.2 กรณีเป็นผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังทะเล ต้องมีท่ีดินส าหรับเพาะเล้ียงสัตว์น้ าฯ ไม่เกิน 25 ไร่ 
 5.3 กรณีเป็นผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในกระชัง ต้องมีท่ีดินส าหรับเพาะเล้ียงสัตว์น้ าฯ ไม่เกิน 1 ไร่ 
 5.4 กรณีเป็นผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ต้องมีท่ีดินส าหรับเพาะเล้ียงสัตว์น้ าฯ ไม่เกิน 20 ไร่ 
 5.5 กรณีเป็นผู้เพาะเล้ียงกุ้งแบบพัฒนา ต้องมีท่ีดินส าหรับเพาะเล้ียงกุ้งฯ ไม่เกิน 12 ไร่ 

ท้ังนี้ กรณีท างานเกษตรกรรมประมงตามข้อ (5.2) และ (5.3) ต้องเป็นผู้มีท่ีดินท่ีใช้ส าหรับการเพาะเล้ียง 
สัตว์น้ าชายฝ่ังรวมกันแล้วไม่เกิน 25 ไร่ และหรือกรณีท างานเกษตรกรรมประมงตามข้อ (5.4) และ (5.5) ต้อง
เป็นผู้มีท่ีดินท่ีใช้ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดรวมกันแล้วไม่เกิน 20 ไร ่

6. กรณีเป็นผู้เพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ต้อง 
6.1 เป็นเจ้าของกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ และ 
6.2 เป็นผู้เพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีลูกจ้างประจ าไม่เกิน 5 คน 

7. กรณีเป็นผู้แปรรูปสินค้าเกษตรชุมชน ต้อง 
7.1 เป็นเจ้าของกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชน และ 
7.2 เป็นผู้แปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ าไม่เกิน 5 คน 

8. กรณีท างานเกษตรกรรมอื่นๆ หรือท างานเกษตรกรรมหลากหลายชนิด ท าให้ไม่สามารถจัดให้เป็นผู้ท างาน
เกษตรกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งได้ นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว จะต้องมีท่ีดินท ากินท่ีใช้ส าหรับท างาน
เกษตรกรรมท้ังหมดรวมกันแล้วไม่เกิน 50 ไร่ และมีสินทรัพย์ถาวรเฉพาะท่ีใช้ในงานเกษตรกรรมไม่เกิน  
5 ล้านบาท 



เอกสารแนบ 2 

หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรายย่อย 
 

ข้าพเจ้า     นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ ช่ือ   นามสกุล          .        
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ---- อยู่บ้านเลขท่ี           หมู่ท่ี        .
ต าบล                            อ าเภอ                                  จังหวัด                         ได้ท าการเกษตรโดย 
(เลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีด าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อแล้วแต่กรณี) 

 ท านา  ท าไร่  ท าสวนผลไม้   ปาล์มน้ ามัน     ยางพารา    
 ไม้เศรษฐกิจ/ไม้โตเร็ว      ไม้ดอก/ไม้ประดับ  ผัก/พืชสมุนไพร  
     จ านวน           ไร่         งาน        วา    
 เล้ียงสัตว์(ระบุ)     จ านวน             ตัว 
 ท าประมง(ระบุ)     จ านวน             ไร่           งาน              วา  
 ท าการเกษตรอื่น(ระบุ)    จ านวน     ไร่           งาน              วา 

ในท่ีดินต้ังอยู่ หมู่ท่ี         ต าบล                         อ าเภอ                        จังหวัด                    .
ซึ่งเป็นท่ีดิน  ของตนเอง     มีเอกสารสิทธิ    ไม่มีเอกสารสิทธิ 

 เช่าท่ีดินของ      มีสัญญาเช่า    ไม่มีสัญญาเช่า 
 ท่ีดินของรัฐ (ระบุประเภทท่ีดิน)                                                                      .         

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ครบถ้วน สมบูรณ์ หากปรากฏภายหลังว่าข้อมูล
ดังกล่าว ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทุกประการ 
 
       ลงช่ือ.........................................ผู้ท าการเกษตร 
                      (.........................................) 

       ลงช่ือ............................................ผู้รับรอง  
                      (............................................) 
       ต าแหน่ง.......................................... 

       ลงช่ือ.............................................พยาน 
                     (..............................................) 
                              ต าแหน่ง.......................................... 

 

หมายเหตุ : 1. คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษา 
                  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดของเกษตรกรรายย่อย 

    2. ผู้รับรอง หมายถึง ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้ช่วย  
       ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเกษตรกร กรรมการ ศบกต. กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เกษตรกร ท่ี 
       ได้รับแต่งต้ังโดยส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร 
    3. พยาน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกษตรเป็นสมาชิก 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 

ตัวอย่าง โครงการ/มาตรการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เคยด้าเนินการไปแล้ว 

ที่ โครงการ/มาตรการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระยะเวลาด้าเนิน
โครงการ 

1 โครงการลดภาระหน้ีเกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาล 1 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 47 

2 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2549 1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.52 

3 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2550   

4 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2551 1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.53 

5 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2553   

6 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากธรณี 
พิบัติภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้ 

  

7 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาอันเน่ืองมาจากเหตุความไม่สงบ 
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

  

8 โครงการลดภาระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1 ต.ค. 51 -30 ก.ย. 54 

9 โครงการพักช าระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท  
ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.58 

10 มาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.58 

11 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง (พ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา) 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60 

12 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(เบิกจ่ายผ่าน ธ.ก.ส.) 

  

13 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2558/59 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(เบิกจ่ายผ่าน ธ.ก.ส.) 

  

14 โครงการพักช าระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2559/60  

1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 

15 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60 ของสมาชิกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
(เบิกจ่ายผ่าน ธ.ก.ส.) 

  

16 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั ปี 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์ภาค
การเกษตร (เบิกจ่ายผ่าน ธ.ก.ส.) 

1 ม.ค. 59– 30 ก.ย. 60 

17 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 

18 มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560  
(พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 

19 มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560  
(มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 

หมายเหตุ : ต้องไม่ซ้้าซ้อนกับโครงการหรือมาตรการชว่ยเหลอืด้านหน้ีสินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ีที่เคยได้รับการช่วยเหลือไปแล้วด้วย 

 


