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คํานํา 

 

  คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบการใหความชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบ

อุทกภัยหลังน้ําลด จากสถานการณภัยพิบัติ (อุทกภัย) จากอิทธิพลพายุตาลัสและ     พายุเซินกา ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายเปนวงกวาง ผลผลิตไดรับความ

เสียหายจํานวนมาก ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดรับความเห็นชอบในการดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/

กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุม

เกษตรกรในมูลหนี้ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา โดยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในสัญญากูเงินของสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เปนระยะเวลา 6 เดือน และรัฐ

ชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน  

  กรมสงเสริมสหกรณ จึงไดจัดทําคูมือมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/     กลุมเกษตรกรท่ี

ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) เพ่ือใหจังหวัดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนคูมือในการ

แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีเขารวมมาตรการใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอไป 
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มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560  
(พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

………………………………. 
 

1. ความเปนมาของโครงการ  
 1.1  ตามท่ีไดเกิดสถานการณภัยพิบัติ (อุทกภัย) จากอิทธิพลพายุตาลัสและพายุเซินกา ชวงภัยตั้งแต
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายเปนวงกวาง 
ผลผลิตไดรับความเสียหายจํานวนมาก 
 1.2  คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบการใหความชวยเหลือฟนฟูเกษตรกร 
ผูประสบอุทกภัยหลังน้ําลด ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดรับความเห็นชอบในการดําเนินมาตรการใหความ
ชวยเหลือสมาชิกสหกรณ /กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป  2560 (พายุตาลัสและพายุ เซินกา)                
ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน                    
โดยใหกรมสงเสริมสหกรณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 หากไมเพียงพอใหเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและ
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนตามข้ันตอนตอไป 
 1.3  สํานักงบประมาณได ใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เห็นควร               
ใหกรมสงเสริมสหกรณตรวจสอบความซํ้าซอนกับโครงการอ่ืนท่ีภาครัฐใหความชวยเหลือในลักษณะเดียวกัน 
และดําเนินการชดเชยดอกเบี้ยใหแกสหกรณและกลุมเกษตรกรแทนสมาชิก โดยยึดการใหความชวยเหลือ  1 สัญญา 
1 ครัวเรือน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือระดับครัวเรือนอยางแทจริง  
 1.4  กรมสงเสริมสหกรณไดอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร กิจกรรมหลักชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย      
ป 2559/60 จากรายการเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบ
อุทกภัย ป 2559/60 เปลี่ยนแปลงเปนรายการเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ภายใตแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลักเดิม  

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหนี ้สิน และลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุ มเกษตรกร       
ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 (จากพายุตาลัสและพายุเซินกา) 

3. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ีตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 สมาชิกจํานวน 138,317 ราย มูลหนีต้นเงินกูรวม 15,568 ลานบาท 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  

 เดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 (ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย) 
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5. ลักษณะหนี้เงินกู 

 5.1 เปนหนี้สัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตทางการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) ปการผลิต 2560 และไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา สัญญาเงินกูเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 
ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2560 (สัญญาเงินกูเพ่ือเปนคาใชจายในการผลิตทางการเกษตรไมนับรวมถึงสัญญาเงินกู
เพ่ือการลงทุนในทรัพยสิน เชน ซ้ือท่ีดิน สรางท่ีอยูอาศัย หรือซ้ือเครื่องจักร เปนตน) 
 5.2  ไมเปนหนี้สัญญาเงินกูท่ีเคยไดรับการชวยเหลือในโครงการหรือมาตรการอ่ืนจากภาครัฐ ใหความ
ชวยเหลือในลักษณะเดียวกันมากอนในปการผลิตเดียวกัน (ปการผลิต 2560) 

6.  คุณสมบัติของสมาชิกท่ีเขารวมมาตรการ 

 6.1  เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร 
และเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) มีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ี
ประสบภัยตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุ
ตาลัสและพายุเซินกา เทานั้น 
 6.2  สมาชิกหรือคูสมรสตองข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 และประกอบกิจกรรมการเกษตรในชวงท่ี
ผานมา ตามท่ีแจงข้ึนทะเบียนกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามประเภทการผลิตของตนหรือ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐกอนเกิดอุทกภัย เชน ปลูกพืช (กรมสงเสริมการเกษตร) เลี้ยงสัตว       
(กรมปศุสัตว) หรือเลี้ยงสัตวน้ํา (กรมประมง)  เปนตน การใหความชวยเหลือหากเกษตรกรรายใดไดรับผลกระทบ
มากกวา 1 ดาน ใหไดรับความชวยเหลือเพียง 1 ดาน โดยยึดการใหความชวยเหลือ 1 สัญญา : 1 ครัวเรือน 
 6.3  มีสัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ปการผลิต 2560 โดยตองเปนสัญญาเงินกูท่ีเกิดข้ึน
กอนวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกาในพ้ืนท่ีนั้นๆ สัญญาเงินกูตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 14 
สิงหาคม 2560 (ประกาศภัยพิบัติชวงภัยตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560) 
และไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา เทานั้น  

หมายเหตุ 
1. สัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีทําการผลิตทางการเกษตร ป 2560 แตไดมีการชําระหนี้เสร็จสิ้น 

กอนวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  
ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกาในพ้ืนท่ีนั้นๆ สัญญาเงินกูนั้น ไมสามารถขอใชสิทธิเบิกชดเชย
ดอกเบ้ียตามมาตรการนี้ได 

2. ในกรณีท่ีสมาชิกมีสัญญาเงินกูหลายสัญญาในปการผลิต 2560 จะไดรับการชวยเหลือ 
เพียง 1 สัญญา เทานั้น (โดยยึดการใหความชวยเหลือ 1 สัญญา : 1 ครัวเรือน)  
 3. วันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา หมายถึง วัน เดือน ป ท่ีระบุในประกาศฯ ไดเกิด
เหตุอุทกภัยจากพายุตาลัสและพายุเซินกาในพ้ืนท่ีการเกษตรของสมาชิก (ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560) และเกิดผลกระทบตอผลผลิตของสมาชิก และภาครัฐไดประกาศวาเปน
พ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีนั้นๆ  
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7.  คุณสมบัติสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมมาตรการ 

 7.1  เปนสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และ   
กลุมเกษตรกรท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) และสมาชิกมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ี
ประสบภัยตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุ
ตาลัสและพายุเซินกา 

7.2  สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมมาตรการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
(1)  สหกรณ/กลุมเกษตรกรตองขยายระยะเวลาการชาํระหนี้ในสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีไดรับ 

ผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ออกไปเปนระยะเวลา 6 เดือน (จัดทําบันทึก
ตอทายสัญญาเงินกู) 
 (2)  ตรวจสอบสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีขอรับการชดเชยจะตองเปนสัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร ป 2560 (ไมนับรวมถึงสัญญาเงินกูเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิน เชน ซ้ือท่ีดิน สรางท่ีอยูอาศัย หรือ    
ซ้ือเครื่องจักร เปนตน) โดยตองเปนสัญญาเงินกูท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการ  
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ในพ้ืนท่ี
นั้นๆ และไมเปนสัญญาเงินกูท่ีเคยไดรับการชวยเหลือในโครงการหรือมาตรการอ่ืนจากภาครัฐ ใหความ
ชวยเหลือในลักษณะเดียวกันมากอน ในปการผลิต 2560  
  (3)  สหกรณ/กลุมเกษตรกรตองตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีเขารวมมาตรการ โดยยึดการ
ใหความชวยเหลือ 1 สัญญา : 1 ครัวเรือน ในปการผลิต 2560 

8.   แนวทางการดําเนินการ 

          8.1 ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย  ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ออกไปเปนระยะเวลา 6 เดือน (จัดทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกู)  
 8.2 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลา 
6 เดือน 

หมายเหตุ  
1. การจัดทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกู ดําเนินการในกรณีท่ีสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีเขารวม 

มาตรการ มีการสงชําระหนี้เกินระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูเดิม สวนกรณีท่ีสมาชิกชําระหนี้เสร็จสิ้นกอน
หรือภายในกําหนดสัญญาเงินกูเดิม จะไดรับการชดเชยดอกเบี้ยนับถัดจากวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตาม
ประกาศฯ ไปถึงวันท่ีชําระหนี้เสร็จสิ้นไมตองทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกู) 
  2. หากสหกรณ/กลุมเกษตรกรกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูในอัตราท่ีต่ํากวารอยละ 3 % ตอป    
ใหเบิกชดเชยดอกเบี้ยไดเทากับอัตราดอกเบี้ยท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรเรียกเก็บจริงกับสมาชิก 
 3.  หากสมาชิกนําเงินมาชําระหนี้เสร็จสิ้นกอนครบสิทธิท่ีรัฐชดเชยดอกเบี้ยระยะเวลา 6 เดือน          
ใหคํานวณดอกเบี้ยนับถัดจากวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศฯ จนถึงวันท่ีนําเงินมาชําระหนี้เสร็จสิ้น 
เทานั้น (จะไมไดรับสิทธิชดเชยดอกเบ้ียครบ 6 เดือน)  
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9.  วิธีการดําเนินการ 

 9.1  สหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีสมาชิกมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยตามประกาศเขตการ   
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ตรวจสอบ
คุณสมบัติของสมาชิกท่ีขอรับการชวยเหลือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรการกําหนดใหครบถวน โดยใหเสนอ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร พิจารณาอนุมัติใหเขารวมมาตรการ           
มีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ และจัดสงเอกสารขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการไปยัง
สํานักงานสหกรณจังหวัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 9.2 สหกรณ/กลุมเกษตรกร ตองจัดทําเอกสารการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในสัญญาเงินกูของ
สมาช ิกที ่ได ร ับผลกระทบจากอุทกภัย ป  2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ออกไปเปนระยะเวลา                
6 เดือน จัดทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกู (การจัดทําบันทึกตอทายสัญญาเงินกูดําเนินการในกรณีท่ีสัญญาเงินกู
ของสมาชิกท่ีเขารวมมาตรการมีการสงชําระหนี้เกินระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูเดิม) 
 9.3  สหกรณ/กลุมเกษตรกร เปดบัญชีเงินฝากของธนาคาร เพ่ือรองรับการโอนเงิน 
 9.4  เงินท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหกูยืมเปนเงินกูท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกร จัดหาจากแหลงทุนตางๆ 
เชน จากทุนของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเอง (จากเงินฝากหรือเงินคาหุน) เงินกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเงินยืมจากแหลงกูยืมอ่ืน เปนตน รัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ        
3  ตอป ระยะเวลา 6 เดือน ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรคํานวณดอกเบี้ยท่ีขอรับการชดเชย โดยคํานวณดอกเบี้ย
นับถัดจากวันท่ีประสบภัยของสมาชิก ตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ในพ้ืนท่ีนั้นๆ จนกวาจะชําระคืนเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 6 เดือน  

9.5  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายและคํานวณดอกเบี้ย          
ใหครบถวนและถูกตองตามหลักเกณฑในคูมือของมาตรการ และใหเปนไปตามคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชี
โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (หนังสือกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ท่ี กษ 0404/3886 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2560) กอนการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ย        
ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 9.6 กรมสงเสริมสหกรณโอนเงินชดเชยดอกเบี้ยใหสํานักงานสหกรณจังหวัดเพ่ือเบิกจายชดเชย
ดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิก 
 9.7 สํานักงานสหกรณจังหวัดแจงโอนเงินชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามท่ีไดตรวจสอบ
ความถูกตองตามมาตรการกําหนด  
 9.8 เม่ือมีการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดรายงานผลการ
เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการไปยังกรมสงเสริมสหกรณทราบทุกครั้ง (ตามแบบ อท.ตาลัส/เซินกา 4) 

10.  เอกสารประกอบการเบิกจายของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

 สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบ
อุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) เม่ือไดตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกและจัดทําเอกสารประกอบ
ครบถวนและถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑในคูมือของมาตรการ และตามคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชี
โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงสงเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหสํานักงานสหกรณจังหวัด โดยตองจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจายตามมาตรการรายละเอียด ดังนี้ 
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 10.1  หนังสือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  
 10.2  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ีมีมติใหสมาชิกเขารวมมาตรการ    
ใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  
 10.3  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ีมีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตาม
มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  
 10.4  สําเนาประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560      
จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ในพ้ืนท่ีนั้นๆ (ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560) 
 10.5 แบบทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินเพ่ือดําเนินการตามมาตรการ (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1) โดยให
แสดงรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุลสมาชิก เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
วันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือ รายละเอียดของสัญญาเงินกู (ประกอบดวย 
เลขท่ีสัญญา ตนเงินกู อัตราดอกเบี้ยท่ีระบุในสัญญา สัญญาเงินกูลงวันท่ี  สัญญาเงินกูครบกําหนดชําระ)     
การคํานวณดอกเบี้ยท่ีขอชดเชย (ประกอบดวย จํานวนเงินท่ีชําระ ตนเงินกูคงเหลือท่ีขอเบิกชดเชยดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ยท่ีขอชดเชย วันท่ีเบิกรับเงินกู วันท่ีเริ่มชดเชยดอกเบี้ย วันท่ีชําระ/วันท่ีครบ 6 เดือน จํานวนวันท่ี
ขอชดเชย จํานวนดอกเบี้ยท่ีขอชดเชย) 
 10.6  เอกสารประกอบการเบิกจายของสมาชิก ประกอบดวย 
  (1) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 ตามท่ีแจงข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามประเภทการผลิตของตนหรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐ 
  (2) สําเนาแผนบัญชียอยลูกหนี้เงินกูรายตัว (แผนการด) ท่ีระบุหรือประทับตราบนแผนบัญชี
ยอยลูกหนี้เงินกู “ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด” ของสัญญาเงินกูท่ีแสดงยอดหนี้ ถึงวันชําระหนี้ วันท่ี
รายงานขอเบิกเงินชดเชย โดยระบุอัตราดอกเบี้ยตามจริง ถึงวันท่ีขอเบิกดอกเบี้ยชดเชย เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบและปองกันการเรียกเก็บดอกเบี้ยซํ้าซอน ตามคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการชวยเหลือ  
ดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

ท้ังนี้ หากภายหลังไดมีการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ พบวาการเบิกรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
ตามมาตรการครั้งนี้ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีความคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง หรือพบวาสมาชิกรายใด 
มีคุณสมบัติไมตรงตามเง่ือนไขมาตรการกําหนด จะถือวาสมาชิกรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
ดอกเบี้ยจากมาตรการ สหกรณ/กลุมเกษตรกรตองรับผิดชอบสงคืนเงินงบประมาณดังกลาวใหกรมสงเสริม
สหกรณตอไป 

11. งบประมาณ 

 กรมสงเสริมสหกรณจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยสัญญาเงินกูท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย     
ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา โดยชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรารอยละ 
3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน 

12. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

  12.1 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สิน   
ท่ีไดรับผลกระทบอุทกภัย 

  12.2 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน 



 
 

6 
ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560  
(พายุตาลัสและพายุเซินกา)  

 
มีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยตาม
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุ
ตาลัส/เซินกา 
ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 และทําการเกษตร  
ตามท่ีแจงข้ึนทะเบียนกับหนวยงานกระทรวงเกษตรฯ 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐกอนเกิดอุทกภัย 
มีสัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตการเกษตร  
ป 2560 กอนวันท่ีประสบภัยตามประกาศฯ 
สัญญาเงินกูตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. – 14 ส.ค. 
2560 และไดรับผลกระทบจากอุทกภัย         
ป 2560 จากพายุตาลัส/พายุเซินกา เทานั้น 

                                                                         
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก 

   ประชุม/มีมติใหสมาชิกเขารวมมาตรการ 
   ประชุม/มีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย 

ขยายเวลาการชําระหนี้ใหสมาชิกออกไป
เปนระยะเวลา 6 เดือน (จัดทําบันทึก
ตอทายสัญญาเงินกูกรณีการสงชําระหนี้
เกินระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูเดิม) 

   เปดบัญชีเงินฝาก 
   รายงานขอเบิกเงินชดเชยพรอมเอกสาร
     

ประสานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินชดเชย 
ดอกเบี้ยของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
รายงานขอเบิกเงินชดเชยใหสหกรณ/ 
กลุมเกษตรกรท่ีตรวจสอบแลว 
รายงานผลการเบิกจายใหกรมทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

สํานักงานสหกรณ
จังหวัด 

กรมสงเสริมสหกรณ 

โอนเงินชดเชย   
ดอกเบี้ย 

โอนเงินชดเชย   
ดอกเบี้ย 



 
 

7 
หลักเกณฑเงื่อนไขมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรทีป่ระสบอุทกภัย ป 2560 

(พายุตาลสัและพายุเซนิกา) 

เปนสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิต 
ยูเนี่ยน/กลุมเกษตรกรท่ีสมาชิกประกอบอาชีพ
การเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) 
ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในสัญญาเงินกูท่ี
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยใหสมาชิกออกไปเปน
ระยะเวลา 6 เดือน (จัดทําบันทึกตอทายสัญญา
เงินกูกรณีการสงชําระหนี้เกินระยะเวลาท่ีกําหนด
ในสัญญาเงินกูเดิม) 
ไดรับชดเชยดอกเบี้ยจากรฐัแทนสมาชิกในสัญญา
เงินกูท่ีเขารวมตามมาตรการอัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน 
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกท่ีเขารวมมาตรการ 
ประชุม/มีมติของคณะกรรมการฯ ใหสมาชิกเขารวม 
มาตรการ 
ประชุม/มีมติของคณะกรรมการฯ ขอเบิก 

       ชดเชยดอกเบี้ย 
       รายงานขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย (เอกสาร 
       ตามมาตรการกําหนด) 
       เปดบัญชีเงินฝาก เพ่ือรับโอนเงินชดเชยดอกเบี้ย 

       เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร/สหกรณเครดิต 
                                                                                           ยูเนี่ยนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรและกลุมเกษตรกร      
                                                                                           ท่ีประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) 
       มีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยตามประกาศฯ  

ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 กับหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรฯ หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของ
ภาครัฐกอนเกิดอุทกภัย 
มีหนี้สัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตการเกษตร ป 2560 
(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) สัญญาเงินกูตั้งแตวันท่ี  
1 ม.ค. – 14 ส.ค. 2560 กอนวันท่ีประสบภัย 
ของสมาชิกตามประกาศฯ ในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

                       สัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก 
อุทกภัย  ป 2560 ในวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการผลิตทางการเกษตรไมนับรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสิน เชน ซ้ือท่ีดิน สรางท่ีอยูอาศัย ซ้ือเครื่องจักร 
หรือเพ่ือการอ่ืน ท่ีไมใชเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
โดยยึดการชวยเหลือ  1 สัญญา : 1 ครัวเรือน 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

สมาชิก 



 
 

 
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย 

ตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2560  
(พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

รวบรวมเอกสารขอเบกิเงินชดเชยดอกเบี้ย      
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินชดเชยดอกเบีย้
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

แจงผลการอนุมตั/ิผลการเบกิจาย 
(จังหวัดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการ

เบิกจายและคํานวณดอกเบ้ียถูกตองแลว) 

1. หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ีย
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2. สําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติใหสมาชิกเขารวม
มาตรการ 

3. สําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติขอเบิกเงินชดเชย
ดอกเบ้ีย 

5. แบบทะเบียนลูกหน้ีฯ (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1)  

7. สําเนาแผนบัญชียอยลูกหนี้เงินกูรายตัว (แผนการด) ที่ระบุหรือประทับตรา
บนแผนบัญชียอยลูกหนี้เงินกู “ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด” ของ
สัญญาเงินกูที่แสดงยอดหนี้  ถึงวันชําระหนี้/วันที่รายงานขอเบิกเงินชดเชย โดย
ระบุอัตราดอกเบี้ยตามจริง  
 

1. ทั้งน้ี ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายให
ครบถวน ถูกตอง พรอมทั้งตรวจสอบการ
คํานวณดอกเบ้ียขอเบิกเงินชดเชยของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรใหถูกตองกอน
เบิกจายทุกครั้ง ตามคูมือของมาตรการ
และใหเปนไปตามคําแนะนําวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีโครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ (หนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ที่ กษ 0404/3886 ลงวันที ่
18 ธันวาคม 2560) 
2. เอกสารประกอบการเบิกจายของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรทัง้หมดจัดเก็บไวที่
จังหวัด เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ตรวจสอบ 

3. แจงกรมสงเสริมสหกรณ โดย 
    - รายงานผลการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบ้ียให
สหกรณ/กลุมเกษตรกรตามแบบท่ีกําหนด (แบบ อท.
ตาลัส/เซินกา 4) ทุกครั้งเม่ือมีการเบิกจายใหสหกรณ 
 

1. แจงผลการอนุมัติใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

สําหรับสํานักงานสหกรณจงัหวัด                      

2. แจงโอนเงินชดเชยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร 8 

6. สําเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ป 2560 ของสมาชิก
  

4. สําเนาประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 (จากพายุตาลัสและเซินกา)   
 

* กรณีมีงบประมาณจากการชดเชยดอกเบี้ยคงเหลือ  
ใหแจงกรมและโอนงบประมาณกลบัทนัที 



 
 

ข้ันตอนการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ีย 
ตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2560  

(พายุตาลัสและพายุเซินกา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                  
               
 
        ข้ันตอนท่ี 3 ขอ 1 ตองแสดงทุกครั้งท่ีแจงรายช่ือ 
                                 เพ่ือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ีย 

 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันตอนท่ี 3 
 

1. ตรวจสอบคุณสมบตัิของสมาชิกตาม
หลักเกณฑมาตรการ 

2. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ดําเนินการเพ่ือมีมติใหสมาชิกเขารวม
มาตรการ 

จัดทําแฟมรายละเอียดตามมาตรการ ดังนี้ 

1. หนังสือขอเบิกของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ีมีมติให
เขารวมมาตรการ 

3. มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ีมีมติ   
ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ 
 

5. ทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินเพ่ือดําเนินการตาม
มาตรการ (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1)  

1. รายงานขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยไปยังสํานักงาน
สหกรณจังหวัด (โดยแนบสําเนาเอกสารตามข้ันตอน
ท่ี 2 ขอท่ี 1-7) 

2. เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือรองรับการโอนเงิน 

สําหรับสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

9 

6. สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 ของสมาชิก 

4. สําเนาประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและเซินกา 
 

7. สําเนาแผนบัญชียอยลูกหน้ีเงินกูรายตัว (แผนการด) ท่ีระบุหรือ
ประทับตราบนแผนบัญชียอยลูกหน้ีเงินกู “ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนด” ของสัญญาเงินกูท่ีแสดงยอดหน้ี  ถึงวันชําระหน้ี/วันท่ีรายงานขอ
เบิกเงินชดเชย โดยระบุอัตราดอกเบ้ียตามจริง  
 

3. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ดําเนินการเพ่ือมีมติขอเบิกเงินชดเชย 
ดอกเบี้ยตามมาตรการ 
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1. หนังสือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ  

        2. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ีมีมติใหสมาชิกเขารวมมาตรการ 

    3. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ีมีมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ 

  4. แบบทะเบียนลูกหนี้และขอเบกิเงินเพ่ือดําเนินการตามมาตรการ และตัวอยางการคํานวณ   
      ดอกเบี้ย (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1) 

                     5. แบบรายละเอียดขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560  

           (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 2)  

6. แบบขอรับการสนับสนุนใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
    ท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 3)  

          5. แบบรายงานผลการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
  (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 4)  

 6. หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ (สําหรับจังหวดั)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารประกอบการ 
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ท่ี  สกก............/...............      

 

  
 

         สหกรณ/กลุมเกษตรกร..................(จํากัด)                

         วันท่ี...................................... 

เรื่อง   ขอเบิกเงินชดเชย........................................ 

เรียน   สหกรณจังหวัด…………………………….. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ีมีมติใหสมาชิกเขารวมมาตรการ 
 2.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ีมีมติขอเบิกเงินเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย 
   ตามมาตรการ 

3.  สําเนาประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)       
  ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา  
4.  แบบทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินเพ่ือดําเนินการตามมาตรการ  (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1)  
5.  สําเนาหลกัฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 

 6.  สําเนาแผนบัญชียอยลูกหนี้เงินกูรายตัว (แผนการด)  
 7.  สําเนาบัญชีเงินฝากของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร...........................................(จํากัด)  
ชุดท่ี.............ครั้งท่ี........../..........วันท่ี...................มีมติเห็นชอบใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร.................(จํากัด)  
เขารวมมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและ
พายุเซินกา) ซ่ึงสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดมีมติใหเขารวมมาตรการแลว  สมาชิกจํานวน...................................ราย 
ตนเงินกูรวมท้ังสิ้น จํานวน...................................บาท  (.......................................................) 

  สหกรณ/กลุมเกษตรกร.........(จํากัด)  ไดตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเปนไปตามหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขมาตรการถูกตองและครบถวนแลว จึงขอสงเอกสารประกอบเพื่อขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตาม
มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 
จํานวน..................ราย จํานวนดอกเบี้ยชดเชยรวมท้ังสิ้น................................บาท (..........................................)  

 ท้ังนี้  หากภายหลังไดมีการตรวจสอบจากสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
แลวพบวาการขอเบิกรับเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบ
อุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  สหกรณ/กลุมเกษตรกร....................... (จํากัด) ไมถูกตอง คลาดเคลื่อน
ไปจากขอเท็จจริง จะรับผิดชอบสงคืนเงินงบประมาณจํานวนดังกลาวใหกับกรมสงเสริมสหกรณโดยเร็ว  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       ขอแสดงความนับถือ 

  (นาย/นาง.......................................) 
                                                                ประธานกรรมการ 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร..............................................(จํากัด) 

ตัวอยาง 
หนังสือขอเบิกเงินชดเชย

ดอกเบ้ีย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ/กลุมเกษตรกร...................................(จาํกัด) 

ชุดท่ี.......... ครั้งท่ี......../............. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............ 

ณ หองประชุม........................................... 
.................................................... 

 
คณะกรรมการเขารวมประชุม จํานวน ........................คน 

ท่ี  ช่ือสกุล    ตําแหนง  ลายมือช่ือ 
1. นาย............................................   ประธานกรรมการ ............................................. 

2. นาง............................................   รองกรรมการ  ............................................. 

3. น.ส.............................................   กรรมการ  ............................................. 

4. นาย............................................   กรรมการ  ............................................ 

กรรมการไมเขารวมประชุม............................คน 

1. นาย............................................ 

2. นาง............................................ 
 

เริ่มประชุมเวลา.......................น. 
 

 นาย.........................................ประธานฯ ในท่ีประชุม  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนนิการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
      ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

4.1 ใหสมาชิกเขารวมมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย  

ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

 นาย...........................................ประธานฯ  แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีจงัหวัด......................... 
ไดแจงรายละเอียดของมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560       

(พายุตาลัสและพายุเซินกา) นั้น 

 สหกรณ/กลุมเกษตรกร.......................(จํากัด)  ไดประชาสัมพันธมาตรการและแจงใหสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเพ่ือรับสิทธิเขารวมมาตรการ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขของมาตรการ ดังนี้ 

1. เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร  
และเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) มีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ี
ประสบภัยตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุ
ตาลัสและเซินกา 

ตัวอยาง 

มีมติใหสมาชิกเขารวม
มาตรการ 
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2. สมาชิกหรือคูสมรสตองข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2560 และประกอบกิจกรรมการเกษตร
ในชวงท่ีผานมา ตามท่ีแจงข้ึนทะเบียนกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามประเภทการผลิตของ
ตนหรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐกอนเกิดอุทกภัย เชน ปลูกพืช (กรมสงเสริมการเกษตร) เลี้ยงสัตว       
(กรมปศุสัตว) หรือเลี้ยงสัตวน้ํา (กรมประมง)  เปนตน การใหความชวยเหลือหากเกษตรกรรายใดไดรับผลกระทบ
มากกวา 1 ดาน ใหไดรับความชวยเหลือเพียง 1 ดาน โดยยึดการใหความชวยเหลือ 1 สัญญา : 1 ครัวเรือน ในป
การผลิต 2560 

3. มีสัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ปการผลิต 2560 โดยตองเปนสัญญาเงินกูท่ี 
เกิดข้ึนกอนวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและเซินกาในพ้ืนท่ีนั้นๆ สัญญาเงินกูตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 
14 สิงหาคม 2560 (ประกาศภัยพิบัติชวงภัยตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560) 
และไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา เทานั้น  

 ซ่ึงสหกรณไดตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกตามเง่ือนไขมาตรการแลว สมาชิกมีคุณสมบัติ  
ตามเง่ือนไขมาตรการกําหนด จํานวน.................ราย มูลหนี้ตนเงินรวม.........................บาท 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทใหสมาชิกจํานวน...........ราย มีสิทธิเขารวม
มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  
และมอบฝายจัดการดําเนินการขอเบิกเงินชดเชยตามมาตรการตอไป 

ฯลฯ 

                                                                                     เลิกประชุมเวลา.............................น. 

 

(ลงช่ือ)................................................................  

         (..............................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
  ผูจดรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ)................................................................  

         (..............................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงช่ือ)................................................................  

         (..............................................................) 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
(ลงช่ือ)................................................................  

        (..............................................................) 

                    ประธานกรรมการ 
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   รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ/กลุมเกษตรกร...................................(จาํกัด) 

ชุดท่ี.......... ครั้งท่ี......../............. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............ 

ณ หองประชุม........................................... 
.................................................... 

 
คณะกรรมการเขารวมประชุม จํานวน ........................คน 

ท่ี  ช่ือสกุล    ตําแหนง  ลายมือช่ือ 
1. นาย............................................   ประธานกรรมการ ............................................ 

2. นาง............................................   รองกรรมการ  ............................................ 

3. น.ส.............................................   กรรมการ  ............................................ 

4. นาย............................................   กรรมการ  ............................................. 

กรรมการไมเขารวมประชุม............................คน 

1. นาย............................................ 

2. นาง............................................ 
 

เริ่มประชุมเวลา.......................น. 
 นาย.........................................ประธานฯ ในท่ีประชุม  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
      ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1  ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)                                                             
                     นาย................................................ประธานฯ  แจงตอท่ีประชุมวา ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร......................................................(จํากัด)  ชุดท่ี.............    

ครั้งท่ี.............../2560  เม่ือวันท่ี............................ไดมีสมาชิกเขารวมมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิก

สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  รวมจํานวนท้ังสิ้น...................ราย  

มูลหนี้ตนเงินคงเหลือ จํานวน.................................................บาท  

   
 
 
 
 

ตัวอยาง 

มีมติขอเบิกเงินชดเชย 
ดอกเบ้ียตามมาตรการ 
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 กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ เง่ือนไข ตามมาตรการใหความชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  โดยรัฐบาลจายชดเชย
ดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน โดยสหกรณ/    
กลุมเกษตรกร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และ 
กลุมเกษตรกรท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว) และสมาชิกมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูในพ้ืนท่ี
ประสบภัยตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุ
ตาลัส และพายเุซินกา 

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมมาตรการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
2.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรตองขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในสัญญาเงินกูของสมาชิก     

ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ออกไปเปนระยะเวลา 6 เดือน (จัดทํา
บันทึกตอทายสัญญาเงินกูดําเนินการในกรณีท่ีสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีเขารวมมาตรการมีการสงชําระหนี้เกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูเดิม) 
  2.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีขอรับการชดเชยจะตองเปนสัญญาเงินกูเพ่ือการผลิต 
ทางการเกษตร ป 2560 (ไมนับรวมถึงสัญญาเงินกูเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิน เชน ซ้ือท่ีดิน สรางท่ีอยูอาศัย หรือ
ซ้ือเครื่องจักร เปนตน) โดยตองเปนสัญญาเงินกูท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
และไมเปนสัญญาเงินกูท่ีเคยไดรับการชวยเหลือในโครงการหรือมาตรการอ่ืนจากภาครัฐ ใหความชวยเหลือ   
ในลักษณะเดียวกันมากอน ในปการผลิต 2560  
 สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมมาตรการจะไดรับการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป
จากรัฐแทนสมาชิก เปนระยะเวลา 6 เดือน สําหรับดอกเบี้ยสวนท่ีเกินกวาการชดเชยจากรัฐบาลใหสหกรณ/
กลุมเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก สําหรับสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตรา
ท่ีต่ํากวารอยละ 3 ตอป ใหเบิกชดเชยดอกเบี้ยไดเทากับอัตราท่ีเรียกเก็บจริงกับสมาชิก และสมาชิกท่ีมาชําระ
หนี้เสร็จสิ้นกอนครบสิทธิท่ีรัฐชดเชยดอกเบี้ยระยะเวลา 6 เดือน ใหชดเชยดอกเบี้ยถึงวันท่ีนําเงินมาชําระเสร็จสิ้น
เทานั้น  
  สหกรณ/กลุมเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรอมท้ังเอกสารครบถวนและถูกตอง  
จึงแจงขอเบิกรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ท่ี เกิดจากสัญญาเงินกู ท่ี เขารวมมาตรการ มีคุณสมบั ติครบถวน              
จํานวน.....................ราย คิดเปนดอกเบี้ยท่ีจะขอเบิกชดเชยรวมท้ังสิ้น เปนเงิน................................................บาท 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตาม
มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 
จากสํานักงานสหกรณจังหวัด สมาชิกท่ีขอรับการชดเชย  จํานวน..............ราย  เปนเงินชดเชยดอกเบี้ยท่ีขอเบิกรวม
ท้ังสิ้น.....................................................บาท  (..............................................) โดยใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณ/
กลุมเกษตรกร...........................................................................(จํากัด) เลขท่ีบัญชี......................................................
ประเภท..............................................สาขา.....................................จังหวัด........................................... 
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  หากภายหลังไดมีการตรวจสอบจากสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  พบวา    
การเบิกรับเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย        
ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ในครั้งนี้ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีความคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง 
หรือพบวาสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติ ไมตรงตามเง่ือนไขมาตรการกําหนดจะถือวาสมาชิกรายนี้ขาดคุณสมบัติ      
ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากมาตรการ  สหกรณ/กลุมเกษตรกรจะรับผิดชอบสงคืนเงินงบประมาณจํานวน
ดังกลาวใหกรมสงเสริมสหกรณ โดยเร็ว 
                  ฯลฯ 
 
         เลิกประชุมเวลา.............................น. 

  

(ลงช่ือ)................................................................  

         (..............................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
  ผูจดรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ)................................................................  

         (..............................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงช่ือ)................................................................  

         (..............................................................) 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
(ลงช่ือ)................................................................  

        (..............................................................) 

                    ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาเงินกู้
ลงวันที่

สัญญาเงินกู้ครบ
ก าหนดช าระ

จ านวน
เงินที่ช าระ

ต้นเงินกู้คงเหลือ
ที่ขอเบิกชดเชย

อัตรา
ดอกเบ้ีย

วันที่เบิกรับ
เงินกู้

วันที่เริ่ม
ชดเชย
ดอกเบ้ีย

วันที่ช าระ/วันที่
ครบ 6 เดือน

จ านวน
ดอกเบ้ียที่ขอ

ชดเชย
หมายเหตุ

   (√ ) (ว.ด.ป) (ว.ด.ป) (ว. ด. ป.) (บาท) (บาท) (%) (ว.ด.ป) (ว. ด. ป.) (ว.ด.ป.) (บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(20) บาท (21) บาท

หมายเหตุ :  -หากตรวจสอบแลว้ปรากฎวา่สมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามหลกัเกณฑ์  ขอรับรองว่า ขอ้มลูดังกล่าวเป็นความจริงและเป็นไปตามคุณสมบัติ  เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของมาตรการทุกประการ

และเงือ่นไขมาตรการก าหนด ให้ตัดรายช่ือออก  เพ่ือป้องกันการเบิกจา่ยที่ผิดพลาด ลงชื่อ...............................................................

 -สญัญาเงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการเป็นสญัญาเงินกู้ เพ่ือการผลติทางการเกษตร ปีการผลติ 2560     (..............................................................)

(สญัญาเงินกู้ต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 14 สงิหาคม 2560) ต าแหน่ง.................................................................

 -การค านวณดอกเบ้ีย : วันที่เริ่มชดเชยดอกเบ้ียใหเ้ริ่มนับถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศ วันที่......................................................................

เขตการให้ความช่วยเหลอืในพ้ืนที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการ

 -หลกัการให้ความช่วยเหลอื 1 สญัญา : 1 ครัวเรือน (ช่วงภัยต้ังแต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัที่ 15 สงิหาคม 2560)

      ตัวอยา่ง : นาย ก. พ้ืนที่ประสบภัย วนัที่ 5 ก.ค.2560  ประกาศเขตให้ความช่วยเหลอืฯ ประกาศ ณ วนัที่ 20 ก.ค.2560

       การค านวณดอกเบ้ีย ให้นับถัดจากวนัที่ประสบภัย คือ เรืม่วนัที่ 6 ก.ค.2560 ออกไปไม่เกิน 6 เดือน

เลขที่สัญญา ต้นเงินกู้
อัตรา

ดอกเบ้ีย
จ านวน

วันที่ขอเชย

(19) ราย รวมทั้งสิน้

ที่ ช่ือ- สกุล
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน

หนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียน

เกษตรกร

วันที่ประสบ
ภัยของ

สมาชิกตาม
ประกาศเขต
การให้ความ
ช่วยเหลือ

รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ การค านวณดอกเบ้ียที่ขอชดเชย

 -แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1-
แบบทะเบียนลกูหน้ีและขอเบิกเงินเพ่ือด าเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลอืสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายตุาลสัและพายเุซินกา) แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ................................... จ ากัด จงัหวดั........................... (ส าหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
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ช่องที่ (1)
ช่องที่ (2) ช่ือ - สกุล  ระบชุื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมตามมาตรการ (พมิพใ์หอ้ยู่ในเซลเดียวกัน)
ช่องที่ (3) เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  ใหใ้ส่หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ที่เข้าร่วมตามมาตรการ (พมิพเ์ลขติดกัน)
ช่องที่ (4) หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร ใหต้รวจสอบหนังสือการรับรองการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในปจัจุบนัตามประเภทการผลิต

(ป ีพ.ศ. 2560) ว่ามีหรือถูกต้องหรือไม่ โดยใหใ้ส่เคร่ืองหมาย √ หากถูกต้อง
ช่องที่ (5) วันที่ประสบภัยของสมำชิกตำมประกำศเขตกำรใหค้วำมช่วยเหลือ ใหใ้ส่วัน เดือน ป ีที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศฯ

(วันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิติั (อุทกภัย) ป ี2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา
ในพื้นที่ นั้นๆ) เช่น 5 ก.ค. 60 

ช่องที่ (6) เลขที่สัญญำ  ใหใ้ส่เลขที่สัญญาของสมาชิก
ช่องที่ (7) ต้นเงินกู้  ใหใ้ส่จ านวนต้นเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ช่องที่ (8) อัตรำดอกเบ้ีย  ใหใ้ส่อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ี่ระบใุนสัญญา (ใส่ตัวเลขไม่ต้องใส่เคร่ืองหมาย %)
ช่องที่ (9) สัญญำเงินกู้ลงวันที่  ใหใ้ส่วัน เดือน ป ีของสัญญาเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เช่น 1 มี.ค. 60
ช่องที่ (10) สัญญำเงินกู้ครบก ำหนดช ำระ  ใหใ้ส่วัน เดือน ป ีวันครบก าหนดช าระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เช่น 31 ธ.ค. 60
ช่องที่ (11) จ ำนวนเงินที่ช ำระ ใหร้ะบจุ านวนเงินที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาช าระ (ถ้าม)ี กรณีสมาชิกน าเงินมาช าระหนี้ในช่วงที่รัฐใหสิ้ทธิ

ชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน ใหร้ะบจุ านวนเงินที่ช าระในช่องนี้ด้วย และค านวณดอกเบี้ยตามมูลหนี้คงเหลือจริง
ช่องที่ (12) ต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิกชดเชย ใหใ้ส่ต้นเงินกูท้ี่เบกิ/ขอชดเชยดอกเบี้ยก่อนวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพบิติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป ี2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ช่องที่ (13) อัตรำดอกเบ้ีย (ไม่เกิน 3 %)  ใหใ้ส่อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ี่ขอชดเชยดอกเบี้ย ซ่ึงต้องไม่เกินร้อยละ 3 ต่อป ี(ใส่ตัวเลขไม่ต้องใส่เคร่ืองหมาย %)

หำกอัตรำดอกเบ้ียที่ระบุในสัญญำ ช่อง (8)  น้อยกว่ำร้อยละ 3 ใหค้ ำนวณดอกเบ้ียที่ขอชดเชยตำมช่อง (8)
ช่องที่ (14) วันที่เบิกรับเงินกู้ ใหใ้ส่วัน เดือน ป ีวันที่เบกิรับเงินกูข้องสมาชิก เช่น 1 มี.ค. 60
ช่องที่ (15) วันที่เริม่ชดเชยดอกเบ้ีย ใหใ้ส่วัน เดือน ป ีวันที่ถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พบิติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป ี2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา
ช่องที่ (16) วันที่ช ำระ/วันที่ครบ 6 เดือน ใหใ้ส่วัน เดือน ป ีวันที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรน าเงินมาช าระ (กรณีช าระหนี้เสร็จส้ินก่อนครบสิทธิ

ชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน หรือช าระหนี้บางส่วนในช่วงที่รัฐใหสิ้ทธิชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน) หรือวันที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิ
ชดเชยดอกเบี้ยครบ 6 เดือน

ช่องที่ (17) จ ำนวนวันที่ขอชดเชย ใหร้ะบจุ านวนวันที่ใช้ค านวณดอกเบี้ยต้ังแต่ (15) ถึง (16) เปน็จ านวนกีวั่น (ใหน้ับวันถัดจากวันที่ประสบภัย
ของสมาชิกตามประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป ี2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา
เปน็วันแรก)

ช่องที่ (18) จ ำนวนดอกเบ้ียที่ขอชดเชย ใหใ้ส่จ านวนดอกเบี้ยที่ขอรับการชดเชย โดยคิดตามมูลหนี้ต้นเงินกูค้งเหลือ
ณ วันที่ขอใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น  ได้รับการชดเชย 3%  ค านวณจาก   (ช่องที่  (12) x (17) x 3)

  365 x 100
ทั้งน้ี  กำรค ำนวณลดดอกเบ้ียใหเ้ป็นไปตำมต้นเงินกู้คงเหลือและจ ำนวนระยะเวลำกำรลดดอกเบ้ียของสมำชิก

รวมทั้งสิ้น   ในช่องที่ (19) ใหใ้ส่ผลรวม (ราย) และในช่องที่ (20) และ (21) ใหใ้ส่ผลรวมของแต่ละช่อง (บาท)

หมำยเหตุ 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าแบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1  เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ย และส่งใหส้ านักงานสหกรณ์จังหวัด 
2. ใหส้ านักงานสหกรณ์จังหวัด  ตรวจสอบการค านวณดอกเบี้ยใหค้รบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่มาตรการก าหนด

ในกรณีที่สมำชิกรำยใดขำดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงือ่นไขใหตั้ดรำยช่ือของสมำชิกรำยน้ันออกก่อนเบิกจ่ำย

ที่   ใหใ้ส่ล าดับที่ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามล าดับ

ค ำอธิบำย อท.ตำลัส/เซินกำ 1

เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรใหค้วำมช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พำยุตำลัสและพำยุเซินกำ)

ค ำอธิบำยแบบทะเบียนลูกหน้ีและขอเบิกเงิน



สัญญาเงินกู้
ลงวันที่

สัญญาเงินกู้ครบ
ก าหนดช าระ

จ านวน
เงินที่ช าระ

ต้นเงินกู้คงเหลือ
ที่ขอเบิกชดเชย

อัตรา
ดอกเบ้ีย

วันที่เบิกรับ
เงินกู้

วันที่เริ่ม
ชดเชย
ดอกเบ้ีย

วันที่ช าระ/วันที่
ครบ 6 เดือน

จ านวน
ดอกเบ้ียที่ขอ

ชดเชย
หมายเหตุ

   (√ ) (ว.ด.ป) (ว.ด.ป) (ว. ด. ป.) (บาท) (บาท) (%) (ว.ด.ป) (ว. ด. ป.) (ว.ด.ป.) (บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 นาย ก 1234567891111 √ 5 ก.ค. 60  1/2560 100,000     7.00 1 ม.ค.60 31 ธ.ค. 60 100,000            3.00 1 ม.ค. 60 6 ก.ค. 60 5 ม.ค. 61 184 1,512.33         นาย ก.มีสัญญามูลหนีเ้งินกู้

100,000 บาท และได้รับการ

ขยายเวลา 6 เดือน 

2 นาย ข 1234567891112 √ 5 ก.ค. 60  2/2560 50,000       7.00        1 ม.ค.60 31 ธ.ค. 60               20,000 3.00 1 ม.ค. 60 6 ก.ค. 60 5 ม.ค. 61 184 302.47 นาย ข.เบกิรับเงินกู ้2 งวด วันที่

              30,000 3.00 1 มี.ค. 60 6 ก.ค. 60 5 ม.ค. 61 184 453.70 ท าสัญญาและหลังวันที่ท าสัญญา

และได้รับการขยายเวลา 6 เดือน

3 นาย ค 1234567891113 √ 15 ก.ค. 60  3/2560 100,000     7.00        1 มี.ค.60 28 ก.พ. 61 20,000                 100,000 3.00 1 มี.ค. 60 16 ก.ค. 60 30 ต.ค. 60 107 879.45           นาย ค. ช าระหนี ้20,000 บ. 

              80,000 3.00 31 ต.ค. 60 15 ม.ค. 61 77 506.30           วันที่ 30 ต.ค.60

4 นาย ง 1234567891114 √ 1 ส.ค. 60  4/2560 40,000       1.00        1 มี.ค.60 28 ก.พ. 61               40,000 1.00 1 มี.ค. 60 2 ส.ค. 60 1 ก.พ. 61 184 201.64           นาย ง. ดอกเบี้ยเงินกู ้1 %

5 นาย จ 1234567891115 √ 15 ส.ค. 60  5/2560 80,000       7.00 1 ส.ค.60 31 ธ.ค 61               80,000 3.00 1 ส.ค. 60 16 ส.ค. 60 15 ก.พ. 61 184 1,209.86         นาย จ.มีสัญญามูลหนีเ้งินกู้

80,000 บาท 

370,000.00 5,065.75

หมายเหตุ :  -หากตรวจสอบแลว้ปรากฎวา่สมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามหลกัเกณฑ์       ขอรับรองว่า ขอ้มลูดังกล่าวเป็นความจริงและเป็นไปตามคุณสมบัติ  เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของมาตรการทุกประการ

และเงือ่นไขมาตรการก าหนด ให้ตัดรายช่ือออก  เพ่ือป้องกันการเบิกจา่ยที่ผิดพลาด ลงชื่อ...............................................................

 -สญัญาเงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการเป็นสญัญาเงินกู้ เพ่ือการผลติทางการเกษตร ปีการผลติ 2560     (..............................................................)

(สญัญาเงินกู้ต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 14 สงิหาคม 2560) ต าแหน่ง.................................................................

 -การค านวณดอกเบ้ีย : วันที่เริ่มชดเชยดอกเบ้ียใหเ้ริ่มนับถัดจากวันที่ประสบภัยของสมาชิกตามประกาศ วันที่......................................................................

                              เขตการให้ความช่วยเหลอืในพ้ืนที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการ

 -หลกัการให้ความช่วยเหลอื 1 สญัญา : 1 ครัวเรือน (ช่วงภัยต้ังแต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัที่ 15 สงิหาคม 2560)

      ตัวอยา่ง : นาย ก. พ้ืนที่ประสบภัย วนัที่ 5 ก.ค.2560  ประกาศเขตให้ความช่วยเหลอืฯ ประกาศ ณ วนัที่ 20 ก.ค.2560

                  การค านวณดอกเบ้ีย ให้นับถัดจากวนัที่ประสบภัย คือ เรืม่วนัที่ 6 ก.ค.2560 ออกไปไม่เกิน 6 เดือน

 รวม 5 ราย รวมทั้งสิน้

ที่ ช่ือ- สกุล
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน

หนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียน

เกษตรกร

วันที่ประสบ
ภัยของ

สมาชิกตาม
ประกาศเขต
การให้ความ
ช่วยเหลือ

เลขที่สัญญา ต้นเงินกู้
อัตรา

ดอกเบ้ีย

รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ การค านวณดอกเบ้ียที่ขอชดเชย

จ านวน
วันที่ขอเชย

 -ตัวอยา่งการค านวณดอกเบ้ีย-
แบบทะเบียนลกูหน้ีและขอเบิกเงินเพ่ือด าเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลอืสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายตุาลสัและพายเุซินกา) แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 1

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ................................... จ ากัด จงัหวดั........................... (ส าหรับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร)
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ดอกเบ้ียที่ขอชดเชย 3%
6 เดือน (บาท)

(1) (2) (3) (4) (5)

รวม  (6) ราย (7) บาท (8) บาท

หมายเหตุ 1. ใหค้ านวณดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน

2. สญัญาเงินกู้ทีเ่ข้าร่วมมาตรการเป็นสญัญาเงินกู้ เพ่ือการผลติ ผู้จัดท า...........................................................
ทางการเกษตร ปี 2560 (สญัญาเงินกู้ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม         (........................................................)
2560 ถึง วันที ่14 สงิหาคม 2560) ต าแหน่ง............................................................

ล าดับที่ รายช่ือสมาชิก หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน มูลหน้ีต้นเงินกู้ (บาท)

จังหวดั......................................................
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แบบรายละเอียดข้อมูลสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายตุาลัส และพายเุซินกา)
สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร........................................................

มลูหน้ีเงินคงเหลอืก่อนวันทีป่ระสบอุทกภัยในพ้ืนที ่(ช่วงภัยต้ังแต่วันที ่5 กรกฎาคม - 15 สงิหาคม 2560)

แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 2
(ส าหรับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร)



  

ค ำอธบิำยรำยละเอียดข้อมลูสมำชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พำยุตำลัส และพำยุเซินกำ)
 

ช่องที่ (1) ล ำดับที่  ใหใ้ส่ล ำดับที่ข้อมูลตำมล ำดับ
ช่องที่ (2) รำยช่ือสมำชิก ระบชุื่อสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับกำรสนบัสนนุใหค้วำมช่วยเหลือสมำชิก

ที่ประสบอุทกภัย ป ี2560 (พำยุตำลัสและพำยุเซินกำ) (พิมพ์อยู่ในเซลล์เดียวกัน)
ช่องที่ (3) หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ใส่หมำยเลขบตัรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ของสมำชิก

ที่ขอรับกำรสนบัสนนุใหค้วำมช่วยเหลือสมำชิกที่ประสบอุทกภัย ป ี2560 (พำยุตำลัสและพำยุเซินกำ) 
(พิมพ์เลขติดกัน)

ช่องที่ (4) มลูหน้ีต้นเงิน (บำท) ใส่จ ำนวนมูลหนีต้้นเงินกู้คงเหลือของสมำชิกก่อนวันที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
 (ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎำคม - 15 สิงหำคม 2560)

ช่องที่ (5) จ ำนวนดอกเบ้ียที่ขอชดเชย 3% 6 เดือน (บำท) ใส่จ ำนวนดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 3% ต่อปี
ชดเชยดอกเบีย้เปน็ระยะเวลำ 6 เดือน

รวมทั้งสิน้   ในช่องที่ (6) ใหใ้ส่ผลรวม (รำย) ในช่องที่ (7) และ (8) ใหใ้ส่ผลรวมของแต่ละช่อง (บำท)

     

                                                                                                                          

ค ำอธบิำยแบบ อท.ตำลัส/เซินกำ 2
(ส ำหรับสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร)
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จ ำนวนดอกเบ้ียทีคิ่ด
จำกสมำชิก 3%

( 6 เดือน)
(รำย) (บำท) (บำท)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) รำย (7) บำท (8) บำท

หมำยเหตุ 1. ให้ค ำนวณดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลำ 6 เดือน ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
2. สัญญำเงินกู้ทีเ่ข้ำร่วมมำตรกำรเป็นสัญญำเงินกู้ เพ่ือกำรผลิต (...........................................................................)
ทำงกำรเกษตร ปี 2560 (สัญญำเงินกู้ต้ังแต่วนัที ่1 มกรำคม ต าแหน่ง...........................................................
2560 ถึง วนัที ่14 สิงหำคม 2560) วันที่..................................................................

โทร...................................................................

รวมทัง้สิ้น

จังหวดั............................

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

มูลหน้ีคงเหลือของสมำชิก ณ ก่อนวนัทีป่ระสบอุทกภัยในพ้ืนที่
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แบบขอรับกำรสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบอุทกภัย ปี 2560 (พำยตุำลัส และพำยเุซินกำ)

มูลหน้ีเงินคงเหลือก่อนวนัทีป่ระสบอุทกภัยในพ้ืนที ่(ช่วงภัยต้ังแต่วนัที ่5 กรกฎำคม - 15 สิงหำคม 2560)

สมำชิก มูลหน้ีต้นเงิน

แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 3
(ส าหรับจังหวัด)



  

ช่องที่ (1) ล ำดับที่  ใหใ้ส่ล ำดับที่ข้อมูลตำมล ำดับ
ช่องที่ (2) ช่ือสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ระบชุื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับกำรสนบัสนนุใหค้วำมช่วยเหลือสมำชิก

ที่ประสบอุทกภัย ป ี2560 จำกพำยุตำลัส และพำยุเซินกำ
ช่องที่ (3) สมำชิก (รำย) ใส่จ ำนวนสมำชิกที่ขอรับกำรสนบัสนนุใหค้วำมช่วยเหลือสมำชิกที่ประสบอุทกภัย ป ี2560

จำกพำยุตำลัส และพำยุเซินกำ
ช่องที่ (4) มลูหน้ีต้นเงิน (บำท) ใส่จ ำนวนมูลหนีต้้นเงินกู้คงเหลือของสมำชิกก่อนวันที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

 (ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎำคม - 15 สิงหำคม 2560)
ช่องที่ (5) จ ำนวนดอกเบ้ียที่คิดจำกสมำชิก 3%  6 เดือน (บำท) ใส่จ ำนวนดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 3% ต่อปี

ชดเชยดอกเบีย้เปน็ระยะเวลำ 6 เดือน
รวมทั้งสิน้   ในช่องที่ (6) ใหใ้ส่ผลรวม (รำย) ในช่องที่ (7) และ (8) ใหใ้ส่ผลรวมของแต่ละช่อง (บำท)

ค ำอธบิำยแบบขอรับกำรสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560
(พำยุตำลัสและพำยุเซินกำ)

ค ำอธบิำยแบบ อท.ตำลัส/เซินกำ 3
(ส ำหรับจังหวัด)
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จ ำนวนดอกเบีย้ทีคิ่ด
จำกสมำชิก 3%

(6 เดือน)
(รำย) (บำท) (บำท)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) รำย (7) บำท (8) บำท

หมำยเหตุ ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
1. งบประมาณที่ได้รับ                  จ านวน....................บาท (...........................................................................)
2. ผลการเบกิจ่าย                       จ านวน ....................บาท ต าแหน่ง...........................................................
3. งบประมาณคงเหลือ                 จ านวน ....................บาท วันที่..................................................................
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม     จ านวน....................บาท โทร...................................................................
5. งบประมาณที่ส่งคืนกรม            จ านวน....................บาท
6. งบประมาณคงเหลือทั้งส้ิน         จ านวน....................บาท

กลุ่มพัฒนำระบบกำรแก้ไขปญัหำหน้ี E-mail : cmsdo_r7@cpd.go.th
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แบบรำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยเงินชดเชยดอกเบีย้ให้สมำชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

สมำชิก มูลหน้ีต้นเงิน

รวมทัง้สิ้น

จังหวดั............................

ล ำดับที่ ชื่อสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

มูลหน้ีคงเหลือของสมำชิก ณ ก่อนวนัทีป่ระสบอุทกภัยในพ้ืนที่

ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบอุทกภัย ป ี2560 (พำยตุำลัสและพำยเุซินกำ)

แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 4
(ส าหรับจังหวัด)



ชอ่งที่ (1) ล ำดบัที่  ใหใ้ส่ล ำดับที่ข้อมูลตำมล ำดับ
ชอ่งที่ (2) ชือ่สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ระบชุื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับควำมช่วยเหลือชดเชยดอกเบีย้

ที่ประสบอุทกภยั ป ี2560 จำกพำยุตำลัสและพำยุเซินกำ
ชอ่งที่ (3) สมำชกิ (รำย) ใส่จ ำนวนสมำชิกที่ได้รับควำมช่วยเหลือชดเชยดอกเบีย้ที่ประสบอุทกภยั ป ี2560

จำกพำยุตำลัสและพำยุเซินกำ
ชอ่งที่ (4) มลูหน้ีตน้เงิน (บำท) ใส่จ ำนวนมูลหนีต้้นเงินกู้คงเหลือของสมำชิกก่อนวันที่ประสบอุทกภยัในพื้นที่

 (ช่วงภยัต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ชอ่งที่ (5) จ ำนวนดอกเบี้ยที่คิดจำกสมำชกิ 3%  6 เดอืน (บำท) ใส่จ ำนวนดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 3% ต่อปี

ชดเชยดอกเบีย้เปน็ระยะเวลำ 6 เดือน

รวมทั้งสิน้   ในช่องที่ (6) ใหใ้ส่ผลรวม (รำย) ในช่องที่ (7) และ (8) ใหใ้ส่ผลรวมของแต่ละช่อง (บำท)

หมำยเหตุ 1. จังหวัดสรุปงบประมำณที่ได้รับ ผลกำรเบกิจ่ำย งบประมำณคงเหลือ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม
งบประมำณที่ส่งคืนกรม และงบประมำณคงเหลือทั้งส้ิน
2. จังหวัดลงลำยมือ ผู้รำยงำน ต ำแหนง่ วันที่รำยงำน และเบอร์โทรศัพท์ ทุกคร้ัง

ค ำอธบิำยแบบรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมำชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
ตำมมำตรกำรให้ควำมชว่ยเหลือสมำชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ประสบอุทกภยั ปี 2560 (พำยุตำลัสและพำยุเซินกำ)

ค ำอธบิำยแบบ อท.ตำลัส/เซินกำ 4
(ส ำหรับจังหวัด)

25



 
 

26 
 

 
 
 

 ท่ี  ........../…………….      

 

  
 
         ศาลากลางจังหวัด...................      
         ................................................               
          

        มิถุนายน   2561 

เรื่อง   ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบ
อุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

เรียน   อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบรายงานผลการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย  
ป 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) (แบบ อท.ตาลัส/เซินกา 4) 
 

  จังหวัด.................................ไดรับแจงจากสํานักงานสหกรณจังหวัด.............................วาสหกรณ/
กลุมเกษตรกร รายงานขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) รวมจํานวนท้ังสิ้น.....................ราย  มูลหนี้ตนเงินจํานวน
รวม.....................บาท ดอกเบี้ยขอรับการชดเชยคิดเปนเงินจํานวน...........................บาท 

 สํานักงานสหกรณจังหวัด.........................โดยสหกรณจังหวัดไดตรวจสอบการขอรับการชดเชย
ดอกเบี้ยของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรแลว เห็นวาสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีขอรับการชดเชย       
มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขของมาตรการ ครบถวน และถูกตอง จํานวน....................ราย    
มูลหนี้ตนเงินจํานวนรวม.................บาท ดอกเบี้ยขอรับการชดเชยคิดเปนเงินจํานวน......................บาท  
(.............................................)  

  ท้ังนี้  หากภายหลังไดมีการตรวจสอบจากสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือสวนราชการอ่ืน          
ท่ีเก่ียวของ แลวพบวาการขอเบิกรับเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุม
เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) ไมถูกตอง คลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง 
สหกรณ/กลุมเกษตรกรจะตองรับผิดชอบสงคืนเงินงบประมาณจํานวนดังกลาวใหกับกรมสงเสริมสหกรณโดยเร็ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ   
                                                      
      (                                    ) 
 
 
สํานักงานสหกรณจังหวัด...................   
โทร. ........................  
โทรสาร ............................ 
ไปรษณียอีเล็กทรอนิกส : ........................... 
www.cpd.go.th 

ตัวอยาง 
สําหรับจังหวัด 

mailto:cpd_cmsdo@cpd.go.th
http://www.cpd.go.th/
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