โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ที่มา
นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวคิดในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในระดับไร่นาแบบใหม่ คือเน้น
ให้เกษตรกรแต่ละราย ต้องมีการพัฒนาพืนที่ของตนเองให้มีระบบส้ารองน้าเพื่อการเกษตรไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉิน
โดยเริ่มขุดสระกักเก็บน้าไว้ใช้ในไร่นา หรือขุดเจาะบ่อน้าดาลไว้ใช้ทดแทนน้าชลประทานในบางช่วงที่เกิดการ
ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งจะเกิดระบบชลประทานในระบบไร่นาในลักษณะของสระเก็บกักน้าฝนระบบ
ย่อย ๆ อย่างพอเพียง ในแต่ละฟาร์มของเกษตรกร รวมทังสามารถน้าระบบน้าใต้ดิน ซึ่งเป็นระบบส้ารองตาม
ธรรมชาติจากการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล จึงคาดว่าจะท้าให้แก้ไขปัญหาวิกฤตน้าแล้งได้อย่างเป็นระบบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดท้าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร โดยให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อน้าไป
สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนพัฒนาแหล่งน้าในแปลงไร่นาของตนเอง
อย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรม ลดความเสี่ยงจากใช้น้าชลประทาน และแหล่งน้าจาก
ธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างโอกาสในการท้าเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้า
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้าในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพาน้า
จากระบบชลประทานและแหล่งน้าธรรมชาติ
๓. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท้าเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
*********************************

เพื่อให้การพิจารณาคาขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ความจ าเป็ นในการกู้ ยื ม และสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ตามพระราชบั ญญั ติกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. 2554
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึ งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้
เงิน กองทุน สงเคราะห์ เ กษตรกร โครงการสนับสนุนเงิ นทุนเพื่อสร้า งระบบน้าในไร่นาของสมาชิก สถาบั น
เกษตรกร ดังต่อไปนี้
1. ตรวจคุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นาเงินที่ได้รับอนุมัติไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย
3. วัตถุประสงค์ในการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม
3.1 เพื่อสร้างโอกาสในการทาเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้า
3.2 เพื่อส่ งเสริ มการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้ มีความยั่งยืน มีแหล่ งน้าในฟาร์ม
ของตนเอง ลดการพึ่งพาน้าจากระบบชลประทานและแหล่งน้าธรรมชาติ
3.3 เพื่ อ สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงจากระบบการท าเกษตรกรรมแบบพึ่ ง ธรรมชาติ
เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้า
โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้า พร้อม
อุปกรณ์ และขุดเจาะระบบน้าบาดาล หรือปรับปรุงระบบ พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
กรณี ๑ ขุดสระเก็บกักน้า พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้า ท่อน้าในระบบน้าหยดหรือพ่นละอองน้า
กรณี ๒ ขุดเจาะระบบน้าบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้าบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้า
ท่อน้าในระบบน้าหยด หรือพ่นละอองน้า
อนึ่ง หากสมาชิกบางรายประสงค์จ ะกู้เงินเพื่อปรับปรุงระบบน้าบาดาล หรือจัดหาอุปกรณ์
เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น เครื่องสูบน้า ท่อน้าในระบบน้าหยด หรือพ่นละอองน้า ซึ่งสมาชิกอาจจะขอกู้เงินไม่ถึง
50,000 บาท ส่งผลให้มีเงินคงเหลือ (โครงการมีเป้าหมายให้สมาชิกกู้ยืม เฉลี่ยรายละ 50,000 บาท)
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด สามารถอนุมัติเงินกู้ ส่วนที่เหลือเพิ่มเติมให้สมาชิก
รายอื่ น ที่ ป ระสงค์ จ ะกู้ เ งิ น เพื่ อ ขุ ด สระเก็ บ กั ก น้ า หรื อ ขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล ได้ ม ากกว่ า 50,000 บาท
ตามดุลยพินิจ และความเหมาะสม
4. จัดประชุมชี้แจงโครงการ ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
4. สารวจและจัดทาข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
โดยให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากสานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้แทน
สานักงานชลประทานจังหวัด และผู้แทนสานักทรัพยากรน้าบาดาล ดังนี้
4.1 พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น เมื่อขุดสระ ขุดเจาะบ่อบาดาล หรือปรับปรุ ง
บ่อบาดาลแล้ว สามารถเก็บกักน้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น ๆ ได้จริงหรือไม่เพียงใด
4.2 ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย/ระเบียบในการขออนุญาตใช้น้าบาดาล
5. สรุปผลการสารวจและจัดทาข้อมูล เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของ
พื้นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดนาสรุปผลดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
โครงการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

-26. ประเภทของเงินกู้
เป็นเงินกู้ยืมระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จัดเก็บดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0 เพื่อนาไปดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์โครงการในกรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 โดยสัญญาต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องส่งเงินคืนสานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกปีไม่น้อยกว่าร้อยละ
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. กรอบการพิจารณาคาขอกู้เงิน
7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก มีคุณสมบัติครบถ้วน
7.2 พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ โดย
(1) สารวจความต้องการของสมาชิก เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
(2) แผนการดาเนินการตามโครงการต้องมีรายได้เกินจุดคุ้มทุน หรือผลตอบแทนของ
โครงการคุ้มค่าการลงทุน
(3) ลักษณะของการดาเนินการตามโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 2
(4) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง
7.3 พิจารณาจากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(1) ต้องมีปั จจั ยที่สามารถชี้ให้ เห็ นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลการดาเนินงานที่ผ่ านมาของ
สหกรณ์/ลุ่มเกษตรกรผู้กู้ว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบผลสาเร็จ
(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีความสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้
(3) มีรายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งชาระคืนเงินกู้
7.4 มีหลักประกันเงินกู้
7.5 วงเงินกู้ยืมพิจารณาให้ตามศักยภาพของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
8. ขั้ น ตอนการขอกู้ เ งิ น กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ
สร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
8.1 จั ดทาแผนงาน/โครงการ เสนอคาขอกู้เงิน ผ่านกลุ่ มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ของ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อวิเคราะห์และให้ความเห็นเบื้องต้น
8.2 เมื่อสานักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับคาขอกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ให้จัด
ประชุมคณะกรรมการพิจ ารณาเงิน กู้ฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคาขอกู้ หรือดาเนิ นการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วเสนอความเห็นให้ผู้มีอานาจอนุมัติ
8.3 เมื่อผู้มีอานาจได้รับทราบผลการพิจารณาเงินกู้แล้ว สานักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งผล
การพิจารณาให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่ทราบ เพื่อแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้กู้ มาจัดทาสัญญากู้ยืมเงิน
หนังสือค้าประกัน และจัดทาหลักประกันอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการกู้ยืมให้เสร็จก่อน จากนั้นส่งสัญญากู้ยืมเงินและ
หนังสือค้าประกันให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด

-39. หลักประกันเงินกู้ให้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังนี้
9.1 คณะกรรมการดาเนินการขอสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกคน และผู้จัดการสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ทาหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี)
9.2 สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรหรืออสังหาริมทรัพย์ของบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
9.3 หนั ง สื อ ค้าประกั น ของธนาคารออกให้ ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรที่ ค รอบคลุ ม
วงเงิ น กู้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น
เว้น แต่ กรณีที่ส หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่
ให้คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ค้าประกันเพิ่มด้วยทุกกรณี
10. การเบิกจ่ายเงินกู้
สานักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับเงินโอนออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ และนาส่งใบเสร็จรับเงิน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด เก็บไว้เป็นหลักฐาน
11. การขอขยายระยะเวลาชาระหนี้
11.1 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจาเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด พิจารณาและนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุญาตต่อไป
11.2 ให้ สหกรณ์/ กลุ่ มเกษตรกรขอขยายระยะเวลาชาระหนี้ไ ด้ ครั้ งละไม่เกิน 1 ปี
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 31 สิงหาคม 2564 เช่น สัญญากู้ยืมเงินวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จานวน 50,000 บาท กาหนดให้ส่งคืนเงินต้นทุกปี อย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
ต้น เงิ น คิ ด เป็ น เงิ น ที่ ต้ อ งส่ ง คื น อย่ า งน้ อย 10,000 บาทต่ อ ปี (ส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด ส่ งช าระต้ น เงิ น
พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปีที่ 1 – 4 ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของปีที่ 1 – 4 สาหรับปีที่ 5 ส่งภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
- ปีที่ 1 กาหนดส่งต้น เงินคืนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เมื่อถึงกาหนด
สหกรณ์/ กลุ่ มเกษตรกรส่ งคืน ได้เพีย ง 7,000 บาท คงค้าง 3,000 บาท ดังนั้น สหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร
ต้องขอขยายเวลาชาระหนี้ จานวน 3,000 บาท ออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่เช่นนั้นจะต้องเสีย
ค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืม
- ปี ที่ 2 ก าหนดส่ ง ต้ น เงิ น คื น ภายในวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561 สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร จะต้องส่งชาระต้นเงิน รวม 13,000 บาท (3,000 + 10,000) แต่สามารถส่งคืนได้เพียง
9,000 บาท ฉะนั้ น การส่ งเงิน ปี ที่ 2 จะแยกเป็นต้นเงินของปี ที่ 1 จานวน 3,000 บาท ปีที่ 2 จานวน
6,000 บาท (9,000 – 3,000) สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรต้องขอขยายเวลาช าระหนี้ของปี ที่ 2 จานวน
4,000 บาท ออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืม
ฯลฯ
- แต่สาหรับปีที่ 4 ควรขยายเวลาออกไปในปีที่ 5 ได้ ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม
2564 และต้องส่งชาระหนี้คงค้างทั้งหมด เพื่อให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดรวบรวมเงินส่งคืนกรมได้ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

-412. การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้
ในกรณีผู้ กู้ยื มไม่สามารถส่ งช าระคืนต้นเงินรายปี (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นเงิน
ที่กู้ยืม) ได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้สาหรับต้นเงินค้างชาระใน
อัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี นับจากวันผิดนัดชาระหนี้ จนกว่าจะชาระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ยืมเสร็จสิ้นครบถ้วน
13. การลงนามสัญญากู้ยืม
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มอบอ านาจให้ ส หกรณ์ จั ง หวั ด ลงนามในสั ญ ญากู้ ยื ม ในฐานะ
ผู้ให้กู้ยืมแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือมอบอานาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2559
------------------------------------------------

คาแนะนา
ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
(สาหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
*********************************

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปฏิบัติดังนี้
1. จัดทาแผนการทาธุรกิจ ตามความต้องการของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนาไป
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
2. นาแผนธุรกิจและแผนขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีมติในประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ให้ ส หกรณ์/ กลุ่ มเกษตรกรกู้เ งิน กองทุ น สงเคราะห์ เกษตรกร เพื่ อวั ตถุ ประสงค์
ตามแผนธุรกิจทีส่ หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะดาเนินการและระบุจานวนเงินที่ขอกู้
(2) ให้ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและผู้จัดการ (ถ้ามี)
ค้าประกันเงินกู้ หรือจานองอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
(3) มอบหมายให้ ผู้ มี อ านาจในสั ญ ญาแทนสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร จ านวน 2 คน
(ระบุชื่อ/ ตาแหน่ง)
(4) มอบหมายให้ผู้มีอานาจกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินจานอง
(5) มอบหมายให้ผู้มีอานาจกระทาการเปิดบัญชีใช้ชื่อว่า “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร” ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.................
3. จัด ทาค าขอกู้เ งิน กองทุน สงเคราะห์เ กษตรกร (ตามตัว อย่างที่กรมกาหนด) ซึ่งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทาตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 สาหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – 7 เป็นเอกสารที่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรต้องดาเนินการจัดทาเพื่อประกอบหนังสือขอกู้เงินดังกล่าว
4. เสนอหนังสือขอกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ตามตัวอย่างที่กรมกาหนด) พร้อมสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1 – 7 ณ ทีท่ าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด ดังนี้
(1) แบบคาขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร โครงการฯ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ทีส่ หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอกู้เงิน พร้อมแนบบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแบบความต้องการ
การใช้เงินกู้
(2) แผนงาน/โครงการดาเนินธุรกิจที่ขอกู้
(3) สาเนารายการประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ครั้งที่มีมติขอกู้เงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(4) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนก่อนเสนอเรื่องขอกู้เงิน
(5) รายงานงบการเงินประจาปี ปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
(6) รายละเอียดทรัพย์สินจานอง (ถ้ามี)
(7) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรับเงินกู้ตาม
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสถาบันเกษตรกร
*********************************

