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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1. นโยบำย “กำรขับเคลื่อนธนำคำรสินค้ำเกษตร”  

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินนโยบาย

ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่  

12 พฤศจิกายน 2558 จากการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าธนาคารข้าวที่น าเสนอนั้น 

เป็นเรื่องที่ด ีน่าจะขยายการด าเนินงานให้หลากหลาย และการยืมข้าวไปปลูกแล้วตายจะสามารถเอาสินค้าเกษตร

อย่างอ่ืนไปใช้แทนได้ไหม จึงให้ลองศึกษาแนวทางวันนี้ท าอะไรได้ก่อนให้ท าทันที โดยน าแนวคิดนี้ไปเริ่มกับกลุ่ม  

ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ ถ้าจะท าทันทีต้องมีธนาคารปุ๋ยเพ่ิมด้วยไม่ใช่แค่ธนาคารข้าวอย่างเดียว เริ่มจาก

เกษตรกรท าอย่างไรที่จะควบรวมกัน  

ธนาคารสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้  

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกับคณะท างานจาก

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ที่ผ่านมากระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ด าเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรใน 7 ธนาคาร ได้แก่  1) ธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชด าริ 2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 4) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  

5) ธนาคารโคนมทดแทน 6) ธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง 7) ธนาคารหม่อนไหม  และ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอีกหนึ่ง

ธนาคาร 

2. รูปแบบกำรด ำเนินงำน “ธนำคำรสินค้ำเกษตร” 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร จ านวน 8 ธนาคาร โดย

มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละธนาคารจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

ดังนี้ 

2.1. ธนำคำรโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ ด าเนินการโดย กรมปศุสัตว์ 

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีอธิบดี 

กรมปศุสัตว์เป็นประธาน โดยกรมปศุสัตว์จัดหาโคกระบือให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั่วประเทศ โดยให้ใน 4 วิธี 

คือ 1) การให้ยืมเพ่ือการผลิต 2) การให้เช่าซื้อ 3) การให้ยืมพ่อพันธุ์ 4) การใช้เช่าเพ่ือใช้แรงงาน  

ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยืมไปใช้เพ่ือการผลิต โดยการยืมโค-กระบือ รายละ 1 ตัว เพื่อน าไป

ขยายพันธุ์ เมื่อได้ลูกโค-กระบือตัวแรกเกษตรกรต้องส่งคืนลูกตัวแรกให้กรมปศุสัตว์เพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายอ่ืน
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เลี้ยงต่อไป ส่วนลูกตัวต่อไป (ตัวที่ 2,3,4,...) เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเลี้ยงครบ 5 ปี และปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขสัญญา กรมปศุสัตว์จะส่งมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ที่ผลิตได้ทั้งหมดให้เกษตรกร 

2.2. ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ด าเนินการโดย กรมพัฒนาที่ดิน 

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีการด าเนินการ 2 ธนาคาร ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการของ

เกษตรกร ได้แก่ ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ และธนาคารปุ๋ยหมัก  โดยมีการจัดท าบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม  

พร้อมก าหนดอัตราดอกเบี้ย โดยคณะกรรมการบริหารงาน (ธนาคารเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดยังไม่ผ่านการรับรองจาก

กรมวิชาการเกษตร) 

กรมพัฒนาที่ดินให้บริการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ และสอนการท า

ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ ให้สมาชิกธนาคารร่วมกันผลิต บริหารจัดการและให้สมาชิกน าไปใช้ รวมทั้ง ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

2.3 ธนำคำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน ด าเนินการโดย กรมการข้าว 

 กรมการข้าวคัดเลือกชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  และชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองในชุมชน กลุ่มละ 100 คน โดยกรมการข้าวสนับสนุน

เมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งต้น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ธนาคาร 

 สมาชิกธนาคารสามารถยืมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพ่ือท าพันธุ์แล้วน ากลับมาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

เมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพิจารณาจ านวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตามระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกัน

จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าบัญชีของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

2.4 ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 สหกรณ์จัดตั้งธนาคารข้าวเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยการด าเนินงานของธนาคารแยกจาก

ธุรกิจของสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้มีอาหารส าหรับบริโภคได้ตลอดปี มีแหล่งอาหารส ารอง

เมื่อเกิดภัยพิบัติ มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีเพียงพอต่อการเพาะปลูก มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารองไว้ใช้ยามเกิดภัยพิบัติ  และ

มีปัจจัยการผลิตไว้ใช้ในการเพาะปลูก โดยมีคณะกรรมการบริหารธนาคาร ก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการของ

ธนาคารและควบคุมบัญชีธนาคาร 

 โดยธนาคารให้สมาชิกยืมข้าวสารเพ่ือบริโภค ยืมเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตไปใช้ก่อนเมื่อต้นฤดู

การผลิต และใช้คืนเป็นผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวได้ รวมทั้งรับฝากข้าวเปลือกของสมาชิกเพื่อเก็บไว้บริโภคได้ตลอดปี 
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2.5 ธนำคำรโคนมทดแทนฝูง ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สหกรณ์ท าฟาร์มกลางเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการด้านอาหารที่เหมาะกับโค

ตามช่วงวัย และช่วยลดต้นทุนในฟาร์มเกษตรกร โดยให้บริการสมาชิกในการรับฝาก ลูกโค - โครุ่น มาบริหาร

จัดการที่ฟาร์มของสหกรณ์ เพ่ือเลี้ยงดูตามหลักวิชาการจนกระทั่งเติบโตเป็นโคสาวท้อง ๓ เดือน พร้อมให้

เกษตรกรสมาชิกมาไถ่ถอนคืน หรือขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายอ่ืนๆ ที่ต้องการขยายฝูงโคแม่รีด  

แต่มีข้อจ ากัดในการเลี้ยงหรือเงินลงทุน โดยที่สหกรณ์มีการท าทะเบียนประวัติ และหมายเลขโค การเลี้ยงในฟาร์ม

กลางเป็นการเลี้ยงลูกโคตามหลักวิชาการการที่เหมาะสมตามช่วงวัย  เพ่ือลดภาระค่าเลี้ยงดู ลดต้นทุนการผลิต  

ให้เกษตรกร ท าให้ลูกโคที่โตขึ้นมีสุขภาพดี เมื่อโคสาวตั้งท้อง 3 -7 เดือน สมาชิกจะถอนคืนโดยสมาชิกอาจจะ

ช าระเงินรับซื้อคืนเป็นเงินสด เป็นเงินเชื่อ หักจากค่าน้ านมโค หรืออ่ืนๆ โดยมีการจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน กู้ยืม

และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยโคที่ผ่านการเลี้ยงตามหลักวิชาการสามารถให้ผลผลิตน้ านมเพ่ิมขึ้น

จากการเลี้ยงทั่วไป 

 

2.6 ธนำคำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมง ด าเนินการโดย กรมประมง 

 กรมประมงคัดเลือกแหล่งน้ าเป้าหมายในชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม จัดตั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าเพ่ือให้ราษฎรในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้างรายได้ และลดรายจ่าย

ในครัวเรือน และให้ราษฎรในชุมชนมีความรู้สามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชนเพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารผลผลิตสัตว์น้ าจืด โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ า และผลผลิต

การเกษตรด้านการประมงที่เกิดในชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เพื่อลดรายจ่ายในการ

น าผลผลิตเกษตรไปสู่ผู้บริโภค โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ า มีการจัดระบบการ

จัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร เช่น มีการลงหุ้น แลกเปลี่ยน ยืม คืน แบ่งผลประโยชน์ ผลผลิตหรือรายได้ที่

เกิดข้ึน 

 กรมประมงด าเนินการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ า เพ่ิมอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า

ลงแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ า เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า ให้ความรู้ในการบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้นผ่านระบบธนาคารเพ่ือน าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค 

2.7 ธนำคำรหม่อนไหม ด าเนินการโดย กรมหม่อนไหม 

 ธนาคารหม่อนไหมให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เส้นไหม อุปกรณ์  

การผลิตให้เกษตรกรยืมไปใช้ในช่วงที่ขาดแคลน เป็นแหล่งให้ยืมหรือแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม 

เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดีส าหรับการทอผ้าอย่างเพียงพอ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  

และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธนาคาร มีคณะกรรมการ

ธนาคารท าหน้าที่ควบคุมเก็บรักษาเส้นไหม และพิจารณาเส้นไหมที่จะให้ยืมหรือรับคืน เกษตรกรที่ยืม ปัจจัย 
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การผลิต เส้นไหม สามารถคืนเป็นเส้นไหม ผ้าไหม หรือคืนเป็นเงินสดพร้อมดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร

ก าหนด หรือน าผ้าไหมมาแลกเปลี่ยน  

2.8 ธนำคำรเมล็ดพันธุ์ในสถำบันเกษตรกร ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกรด าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก โดยสหกรณ์

จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยการด าเนินงานของธนาคารแยกจากธุรกิจของสหกรณ์  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือให้สมาชิกมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพียงพอส าหรับเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก 

มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานเพ่ือไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป และให้มีเมล็ดพันธุ์ส ารองไว้ใช้ยาม

เกิดภัยพิบัต ิ

 โดยธนาคารให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ ไปเพาะปลูกก่อนได้ และช าระคืนเป็น

เมล็ดพันธุ์ หรือเป็นผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รับฝากเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกเก็บรักษาในสถานที่ที่มีมาตรฐาน

เพ่ือไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป 

 กำรด ำเนินงำนธนำคำรสินค้ำเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์มี

หน้ำที่รับผิดชอบขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนใน 3 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร ธนำคำร  

โคนมทดแทนฝูง และธนำคำรเมล็ดพันธุ์ในสถำบันเกษตรกร  
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ส่วนที่ 2 กำรปฏิบัตกิำรขับเคลื่อน “ธนำคำรสินค้ำเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์” 

 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนการด าเนินงานใน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารข้าว 

ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดตั้งเพ่ิมอีก 1 ธนาคาร ได้แก่ 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร งบประมาณรวม 6,522,000 บาท แบ่งเป็น งบด าเนินงาน จ านวน 

2,729,300 บาท งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,792,700 บาท 

 

ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 
 

ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนให้มีอาหารส าหรับบริโภค 

ได้ตลอดปี มีแหล่งอาหารส ารองเมื่อเกิดภัยพิบัติ  มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เพียงพอต่อการ

เพาะปลูก มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวส ารองไว้ใช้ยามเกิดภัยพิบัติ  

1. วัตถุประสงค์โครงกำร 

     1.1 เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  

     1.2 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด าเนินการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

     1.3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก  

2. กำรด ำเนินงำนของธนำคำร 

➢ ให้ยืมข้าวสาร ให้สมาชิกที่ขาดแคลนสามารถยืมข้าวสารไปบริโภคก่อนได้  แล้วช าระคืนเป็น

ข้าวเปลือกเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 

➢ ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกก่อนได้ ช าระคืนเป็นเมล็ด

พันธุ์ หรือเป็นข้าวเปลือกเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 

➢ ให้ยืมปัจจัยการผลิต ให้สมาชิกท่ีขาดแคลนยืมปัจจัยการผลิตไปใช้ในการเพาะปลูก ช าระคืนเป็น

ข้าวเปลือกเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 

➢ รับฝากข้าวเปลือก ให้สมาชิกที่ไม่มีฉางข้าวของตนเอง มีที่เก็บข้าวเปลือกที่ผลิตได้ไว้ส าหรับ

บริโภคตลอด มีคลังอาหารส ารอง  

➢ รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกท่ีไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน มีที่เก็บเมล็ดพันธุ์

ข้าวที่ผลิตได้ไว้ส าหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารอง 
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3. แนวทำงกำรบริหำรงำนธนำคำรข้ำว 

 3.1 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารธนาคารข้าว โดยให้คณะ

กรรมการบริหารธนาคารข้าว ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสมาชิก หลักเกณฑ์การให้บริการธนาคาร และระเบียบ

ในการด าเนินงานธนาคารข้าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  รวมทั้งบริหารธนาคารข้าว

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการด าเนินการธนาคารข้าวแยกออกจากธุรกิจปกติของสหกรณ์ 

 3.2 คณะกรรมการธนาคารก าหนดอัตรา การยืม คืน ฝาก ถอน และประกาศให้สมาชิกทราบ 

  3.3 การให้บริการของธนาคารข้าว 

      3.3.1 การยืม – คืน 

              (1) ให้ยืมข้าวสาร สมาชิกที่มีความเดือดร้อน สามารถยืมข้าวสารไปบริโภคก่อน และช าระคืน

เป็นข้าวเปลือกเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตได้ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด 

                       (2) ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว

ไปเพาะปลูกได้ก่อนเมื่อต้นฤดูการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สามารถส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือข้าวเปลือกได้ 

ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด การส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมีเงื่อนไขอ่ืนประกอบตามประกาศของธนาคาร 

                        (3) ให้ยืมปัจจัยการผลิต ธนาคารจัดหาปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมไปใช้

ในการเพาะปลูกได้ก่อนเมื่อต้นฤดูการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สามารถส่งคืนเป็นข้าวเปลือกตามอัตราที่

ธนาคารก าหนด โดยปริมาณและมูลค่าการยืมเป็นไปตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 

             3.3.2 การรับฝาก – ถอน 

           (1) การรับฝากข้าวเปลือก เปิดให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว น าข้าวเปลือกมาฝากไว้

กับธนาคารเพื่อเก็บไว้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด โดยสมาชิกฝากข้าวเปลือกไว้กับธนาคาร สามารถ

ถอนข้าวเปลือกได้เมื่อต้องการ โดยสามารถถอนคืนเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารได้ หากสหกรณ์มีโรงสี สมาชิก

สามารถถอนคืนเป็นข้าวสารได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด ส่วนที่เหลือจากเก็บไว้บริโภคแล้วน าไป

ให้สหกรณ์ตามปกติ 

                     (2) รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน น าเมล็ดพันธุ์

ข้าวที่ผลิตได้ฝากไว้กับธนาคาร ไว้ส าหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป ท าให้สมาชิกมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารอง และ

สามารถถอนได้เมื่อต้องการเพาะปลูก หากสหกรณ์มีโรงคัดเมล็ดพันธุ์ สมาชิกสามารถถอนคืนเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการ

คัดแล้วได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด     

  ยุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือกนั้นอาจจะเป็นยุ้งฉางของสหกรณ์ ยุ้งฉางของสมาชิกที่อนุญาตให้ใช้ หรือยุงฉาง

ของชุมชนที่อนุญาตให้ใช้ และธนาคารสามารถเลือกด าเนินการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับสมาชิก 

โดยไม่ต้องท าทุกกิจกรรมก็ได้      

3.4 ก าหนดให้มีการสรุปยอดของธนาคารทุกวันสิ้นเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ทุกเดือน 
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4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

 - ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2559 จ านวน 10 แห่ง 

 - ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2560 จ านวน 21 แห่ง 

 - ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2561 จ านวน 57 แห่ง 

 - จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรใหม่ จ านวน 5 แห่ง 

             รวมเป้ำหมำยทั้งหมด 93 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ด าเนินการใน 38 จังหวัด 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ระยะเวลาด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

7. งบประมำณ  

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 

8. วิธีกำรด ำเนินกำร 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร กรมฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

ส าหรับจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 

ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี  2559 – 2560 จ ำนวน 31 แห่ง (รายละเอียดตาม 

ภาคผนวก ก) 

1. แนะน า ก ากับ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

ที่กรมฯ ก าหนด  

2. ให้ค าแนะน า ส่งเสริมการรับสมาชิกเพ่ิม 

3. ประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร เพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริม พัฒนา ซึ่งได้

ก าหนดประเด็นในการประเมินผลทั้งด้านตัวสหกรณ์และด้านสมาชิกสหกรณ์ (ตัวอย่างวิธีการประเมินตามภาคผนวก ข) 

โดยแบ่งผลการประเมินเป็น 3 ระดับ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 

 ระดับที่ 1 ธนาคารข้าวของสหกรณ์มีการด าเนินงานโครงการได้ดี มีความเข้มแข็ง 

      (1) ด าเนินการส่งเสริมให้สหกรณ์ต่อยอดการด าเนินงานโครงการธนาคารข้าว และประชาสัมพันธ์

โครงการให้เข้าสู่สมาชิกได้มากขึ้น 

  ระดับที่ 2 สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินงานโครงการธนาคารข้าว  

      (1) วิเคราะห์ปัจจัยภายในของสหกรณ์ (จุดแข็ง จุดอ่อน) ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการฯ    

      (2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการของสหกรณ ์ 
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      (3) ให้ค าแนะน าและท าแผนการพัฒนาธนาคารฯให้สอดรับกับผลการวิเคราะห์ศักยภาพการ

ด าเนินงานโครงการของสหกรณ์ร่วมกันกับสหกรณ ์

      (4) ส่งเสริมให้สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

      (5) ติดตาม ให้ค าแนะน า และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  ระดับท่ี 3 สหกรณ์ต้องการได้รับการพัฒนาการด าเนินงานโครงการธนาคารข้าว 

      (1) ให้สหกรณ์จังหวัดทบทวนความต้องการของสหกรณ์ และพิจารณาก าหนดแผนในการพัฒนา 

โครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของสหกรณ์ 

      (2) เมื่อก าหนดแผนพัฒนาโครงการธนาคารข้าวของสหกรณ์แล้ว หากไม่มีงบประมาณในการ

ด าเนินการ ให้สหกรณ์จังหวัดเสนอของบประมาณมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์     

 4. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์ตามผลการประเมิน พร้อมทั้งด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่จังหวัด

ก าหนด 

 5. รายงานผลการด าเนิ น งานให้ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ทราบ  ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ 

cbdo_r1@cpd.go.th 

ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2561 จ ำนวน 57 แห่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

1. ให้ค าแนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2561  

ตามรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่กรมฯ ก าหนด 

2. จดัท าแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  

3. ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

4. แนะน า ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิก

เข้าร่วมโครงการ 

5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

6. รายงานผลการด าเนินงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

กำรจัดตั้งธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5 แห่ง (เป้ำหมำย

จังหวัดอุบลรำชธำนี 2 แห่ง ล ำปำง 1 แห่ง และสระแก้ว 2 แห่ง) ทั้งนี้ หำกสหกรณ์ในจังหวัดอ่ืนมีควำม

ประสงค์ที่จะจัดตั้งธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร สำมำรถด ำเนินกำรได้และแจ้งเป้ำหมำยให้กรมฯ ทรำบ

ด้วย 

1. ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรเกษตร  

2. ชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

3. ให้ค าแนะน าส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  

mailto:cbdo_r1@cpd.go.th
mailto:cbdo_r1@cpd.go.th


9 
 

4. ก าหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการก าหนดระเบียบ และ

วิธีปฏิบัต ิ

5. ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

6. สร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปให้เข้าใจโครงการ 

7. รายงานผลการด าเนินงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

9.1 สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและจัดตั้ งเป็นธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

จ านวน 93 แห่ง 

9.2 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

ลดลงร้อยละ 3 

10. ผลผลิต 

10.1 สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งเป็นธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

จ านวน 5 แห่ง  

10.2 ขยายผลธนาคารสินค้าเกษตรเดิมเพ่ือให้สามารถเข้าสู่สมาชิกได้มากข้ึน จ านวน 88 แห่ง  

11. ผลลัพธ์ 

เกษตรกรสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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12. แผนปฏิบัติงำนโครงกำรธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

     12.1 ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2559 – 2560 จ ำนวน 31 แห่ง 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

แนะน า ก ากับ 
ส่งเสริมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
ด าเนินกิจกรรม
ตามรูปแบบ
ธนาคารข้าวฯ ที่
กรมฯ ก าหนด 

            

ให้ค าแนะน า 
ส่งเสริมการรับ
สมาชิกเพ่ิม 

            

ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
ธนาคารข้าวฯ เพ่ือ
จัดท าแผนการ
ส่งเสริม พัฒนา 

            

จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ส่ ง เส ริ ม สห กรณ์
ต า ม ผ ล ก า ร
ประเมิน พร้อมทั้ง
ด า เ นิ น ก า ร
ขับเคลื่อนตามแผน
ที่จังหวัดก าหนด 

            

ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินงานให้กรม
ส่ ง เส ริ ม สห กรณ์
ทราบ 
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12.2 ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2561 จ ำนวน 57 แห่ง 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ต.ค
.61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ให้ค าแนะน า ส่งเสริม
การด าเนินงาน
โครงการธนาคารข้าว
ฯ ตามรูปแบบที่กรม
ฯ ก าหนด 

            

จัดท าแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบ
ของธนาคารข้าวฯ 

            

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ธนาคารข้าวฯ 

            

แนะน า ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
ธนาคารข้าวฯ ให้กับ
สมาชิกทราบ และรับ
สมัครสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ 

            

ก ากับ ติดตาม แก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนิน
กิจกรรมธนาคารข้าว
ฯ 

            

6. รายงานผลการ
ด าเนินงานในกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ทราบ 
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 12.3 ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ปี 2562 จ ำนวน 5 แห่ง 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ต.ค
.61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ด าเนินการคัดเลือก
สหกรณ์เป้าหมายที่
จะส่งเสริมจัดตั้ง
ธนาคารข้าวฯ 

            

ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับสหกรณ์เป้าหมาย
ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

            

ให้ค าแนะน าส่งเสริม

การจัดตั้ งธนาคาร

ข้าวฯ 

            

ก าหนดรูปแบบ
ธนาคารข้าวฯที่
เหมาะกับสหกรณ์ 
รวมถึงการก าหนด
ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติ 

            

ส่งเสริม และสนับ 
สนุน กาขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน
ธนาคารข้าวฯ 

            

สร้างการรับรู้ ให้แก่

สมาชิก และบุคคล

ทั่ ว ไ ป ใ ห้ เ ข้ า ใ จ

โครงการ 

            

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด า เนิ น งาน ในกรม

ส่ ง เส ริ ม ส ห ก ร ณ์

ทราบ 
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13. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

13.1 สมาชิกสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ และระดับรายได้ของ

สมาชิก 

13.2 สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และปัจจัยการผลิตราคาแพง

ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูง 
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ธนำคำรโคนมทดแทนฝูง  

   การด าเนินการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ช่วยสมาชิกลดต้นทุนในการ
เลี้ยงโคทดแทนฝูงในลักษณะฟาร์มรวมและบริหารจัดการโดยสหกรณ์  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจาก 
การจัดการด้านอาหารที่เหมาะกับโคตามช่วงวัย ช่วยลดต้นทุนในฟาร์มเกษตรกร และการให้สินเชื่อเพ่ือซื้อ 
โคทดแทนฝูงเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องตัวในการผลิต โดยธนาคารจะรับฝาก ลูกโค - โครุ่น มาบริหารจัดการ 
ที่ฟาร์มของสหกรณ์ เพ่ือเลี้ยงดูตามหลักวิชาการจนกระทั่งเติบโตเป็นโคสาวท้อง ๓ - 6 เดือน พร้อมให้เกษตรกร
สมาชิกมาไถ่ถอนคืน หรือขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายอื่นๆ ที่ต้องการขยายฝูงโคแม่รีดแต่มีข้อจ ากัดในการ
เลี้ยงหรือเงินลงทุน การถอนโคนมคืน สมาชิกอาจจะช าระเงินรับซื้อคืนเป็นเงินสด เป็นเงินเชื่อ หักจากค่าน้ านมโค 
หรืออ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบหรือข้อก าหนดของแต่ละสหกรณ์ โดยให้มีการจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน กู้ยืม และมี
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งธนาคารโคนมทดแทนฝูงนี้ จะก าหนดให้มี
รูปแบบการบริหารจัดการทีช่ัดเจน  
   เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากธนาคารโคนมทดแทนฝูง นอกจากต้นทุนที่ลดลงจากการ 
ลดภาระการเลี้ยงของเกษตรกร การประหยัดทางขนาดจากการเลี้ยงโคแบบคอกรวม ยังช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบริหารจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ สุขอนามัยสัตว์ที่เหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นมืออาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตโคนมคุณภาพส่งให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่ขาด
แคลนพื้นที่เลี้ยง หรือมีข้อจ ากัดในเรื่องเงินลงทุน แต่ต้องการเพ่ิมฝูงแม่โครีด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโคนมของสหกรณ์
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่ง

เป็นอาชีพพระราชทาน 

  เพ่ือให้ธนาคารสินค้าเกษตร “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง” บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบ “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง” เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วม และ
เพ่ือสร้างความเข้าใจรูปแบบการด าเนินโครงการที่ชัดเจนให้แก่เกษตรกรสมาชิก รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
เพ่ือให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางผลิตแม่โคคุณภาพบริการแก่สมาชิก 
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๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันความต้องการน้ านมโคเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐ ต่อปี แต่การผลิตน้ านมโคในประเทศยัง
เติบโตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๗๐ เป็นฟาร์มขนาดเล็ก เฉลี่ย
เลี้ยงแม่โคไม่เกิน 20 ตัว ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถขยายเพ่ิมขึ้น การขยายฟาร์มต้องใช้เงินลงทุนสูง 
เกษตรกรรายย่อยมีเงินทุนน้อย และถ้าหากเกษตรกรจะเพ่ิมปริมาณโคในฟาร์มด้วยตนเอง จะต้องเลี้ยงโคทดแทน
ฝูงที่ยังไม่ให้ผลผลิตจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเลี้ยงโคที่ให้ผลผลิต เมื่อโคทดแทนฝูงในฟาร์มเกินสัดส่วน
ที่เหมาะสมท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ที่ส าคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ดูแลโคที่ยังไม่ให้
ผลผลิต โดยเฉพาะการให้อาหารข้นและอาหารหยาบที่เหมาะสมกับช่วงอายุจึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของลูกโคท าให้ไม่สมบูรณ์ตามวัยเนื่องจากเลี้ยงดูไม่ทั่วถึง ลูกโคทดแทนฝูงเติบโตช้า การผสมติดยืดเวลาออกไป 
ท าให้แม่โคทดแทนฝูงมีประสิทธิภาพการผลิตต่ า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณน้ านมดิบได้น้อยลง และ
ต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หากเกษตรกรได้มีการเลี้ยงโคทดแทนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฝูงโคนม 
และการจัดการอาหารที่เหมาะสม จะท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 
 กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า การจะเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ านมโคที่ได้มาตรฐาน 
ขยายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นฟาร์มรายย่อยที่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การเลี้ยงและขาดแคลนเงินทุนได้เข้าถึง
วัตถุดิบ เช่น โคสาวท้องที่พร้อมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี รักษาอาชีพโคนมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นการลด
ต้นทุนการผลิต จึงเห็นควรจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่
ต้องการแม่โคคุณภาพดีไปเลี้ยงทดแทนโคปลดระวางในฟาร์ม โดยใช้วิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสหกรณ์ 
ซึ่งสหกรณ์โคนมสามารถด าเนินการจัดท าฟาร์มกลางเพ่ือเลี้ยงโคสาวทดแทนฝูงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมี
แนวทางในการด าเนินงานตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์ โดยอาจรับซื้อลูกโคเพศเมีย อายุ ๓ – ๖ เดือน 
หรือโคสาวรุ่นจากสมาชิก น ามาเลี้ยงและผสม ประมาณ 1 – 2 ปี เมื่อตั้งท้องได้ ๓ เดือน จะจ าหน่ายคืนแก่
สมาชิกเจ้าของโคก่อนเป็นอันดับแรก หากเจ้าของโคไม่ซื้อ จะขายแก่สมาชิกรายอ่ืนๆ หรือเกษตรกรทั่วไปที่
ต้องการ โดยการเลี้ยงของสหกรณ์จะเน้นการจัดการให้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงอายุ  ซึ่งการให้อาหาร
ข้นและหยาบที่เหมาะสมจะช่วยให้โครุ่นให้ปริมาณน้ านมมากขึ้น และผสมเทียมติดเร็วขึ้นรอบหมุนเวียนของการ
ให้น้ านมโคเร็วขึ้นและอัตราการให้นมต่อตัวเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 
 

๒. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและการเลี้ยงโคทดแทนฝูงให้กับเกษตรกรสมาชิก 
2. เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกมีแม่โครีดที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง 
3. เพ่ือรับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโค 

ในฟาร์ม 
 
 
 

ธนาคารสินค้าเกษตร “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง” 
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3. เป้าหมาย 
 ปี 2561 มีสหกรณ์ที่ด าเนินการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงแล้ว 10 สหกรณ์ ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
 การด าเนินงาน 
 ปี 2559 ด าเนินการน าร่องในสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจโคนมและมีฟาร์มกลางเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง 
จ านวน ๓ แห่ง ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่  

 1. สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่  
  2. สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา  
  *3. สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง  

     * ขอยกเลิก การเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากสหกรณ์ไมส่ามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามที่โครงการก าหนด เนื่องจาก 
ไม่มสีมาชิกน าลูกโคเข้ามาฝากเข้าโครงการฯ  
 
 ปี 2560 จัดตั้งธนาคารเพ่ิมเติม ใน 5 จังหวัด จ านวน 5 แห่ง  

 1. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
 3. ชุมนุมโคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4. สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด จังหวัดล าพูน 
 5. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 

  
 ปี 2561 จัดตั้งธนาคารเพ่ิมเติม ใน 3  จังหวัด จ านวน 3 แห่ง 
 1. สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 2. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด จังหวัดสระบุรี 
 3. สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค – สวนมะเดื่อ จ ากัด จ ากัด จังหวัดลพบุรี 
 
 เป้าหมายปี 2562 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง จ านวน 1 แห่ง  
 1. สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ 
 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี 2559 – ปี 2562  
 
๕. งบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 
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6. การติดตามและรายงานผล 
 การติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลด าเนินการใน ๓ ระดับ ดังนี้  
 6.๑  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ พร้อมรายงานความก้าวหน้า

เป็นประจ าทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดผ่านระบบรายงาน E-project   
 6.๒  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อตอบวัตถุประสงค์

ของโครงการ ทุกๆ 6 เดือน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)   
  6.๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมผลการรายงานจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด และเสนอต่อกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์เพ่ือรับทราบผลความก้าวหน้าต่อไป 
 
7.  ตัวช้ีวัด 
 7.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 - จ านวนสหกรณ์ที่มีการจัดตั้งและด าเนินงานในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูงสามารถด าเนินการได้

ตามรูปแบบที่ก าหนด 
   - จ านวนสหกรณ์ที่จัดตั้งและด าเนินงานในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูงได้รับการถ่ายทอดความรู้ใน

การด าเนินงาน และการบริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
  7.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - สหกรณ์ท่ีเป็นธนาคารโคนมทดแทนฝูงสามารถเป็นศูนย์ผลิตโคนมคุณภาพให้กับสมาชิก/เกษตรกร

ทั่วไป  
  - สามารถด าเนินกิจกรรมการ รับฝาก (ซ้ือ) / ถอน (ขาย) คืน โคนมได้อย่างต่อเนื่อง 
  - สามารถลดต้นทุนในการผลิตและการเลี้ยงโคทดแทนฝูงให้กับเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  
    - สหกรณ์ท่ีด าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูงสามารถน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปพัฒนาการผลิต

โคสาว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน้ านมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยที่มีพ้ืนที่จ ากัดสามารถ ขยายฟาร์ม หรือจ านวนแม่โครีดได้เพ่ิมขึ้นโดยไม่

ต้องขยายพ้ืนที่ ด้วยการลดปริมาณลูกโคที่ยังไม่ให้ผลผลิตในฟาร์มของสมาชิก น าไปฝากเข้าธนาคารฯ 
ซ่ึงง่ายตอ่การบริหารจดัการอาหารและการดูแลแม่โครีด และมีรายได้เพ่ิมจากจ านวนแม่โครีดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 8.๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ได้รับโคสาวทดแทนฝูงที่มีคุณภาพ สุขภาพ
แข็งแรง จากการดูแลจัดการอาหารและยาวัคซีนต่างๆ อย่างดีจากสหกรณ์ 

 8.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมลดภาระการเลี้ยงโคกินฟรี ท าให้มีเวลาที่จะดูแลแม่โครีดที่ให้ผลผลิตมากขึ้น 
ส่งผลต่อคุณภาพของน้ านมดิบ   
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1. กรอบการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

การจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงในรูปแบบสหกรณ์เป็นการบูรณาการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยสมาชิกลด
ต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทนฝูงในลักษณะฟาร์มรวมและบริหารจัดการโดยสหกรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตจากการจัดการด้านอาหารที่เหมาะกับโคตามช่วงวัย ช่วยลดต้นทุนในฟาร์มเกษตรกร และช่วยให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบริหารจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ สุขอนามัยสัตว์ที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม   

หลักกำรจัดตั้งธนำคำรโคนมทดแทนฝูง  

 



19 
 

2. การคัดเลือกสหกรณ์โคนมเพื่อจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 สหกรณ์โคนมท่ีมีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมด าเนินโครงการจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจโคนมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีบัญชี  
      2.2 สหกรณ์มีความพร้อมด้านอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบน้ า ระบบไฟฟ้าในฟาร์มกลาง หรือต้อง
จัดสร้างฟาร์มกลาง และมีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการในรูปแบบ“ธนาคารโคนม 
ทดแทนฝูง” โดยต้องมีหรือจัดสร้างโรงเรือนส าหรับเลี้ยงลูกโค-โครุ่น โรงเรือนจัดเก็บอาหารสัตว์ โดยต้องมีการ
บริหารจัดการอาหารที่ดีและเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์ของสหกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการฟาร์มกลางเพื่อเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง 
      2.3 สหกรณ์มีความสามารถบริหารจัดการและดูแลลูกโคของสมาชิกได้ตลอดอายุการเลี้ยงจนกระทั่ง
เป็นโคสาวตั้งท้องให้เกษตรกรสมาชิกมารับซื้อคืน/ถอนคืน 
  2.4 สหกรณ์สามารถเข้ารับค าแนะน าจากปศุสัตว์จังหวัดในด้านองค์ความรู้ การผสมเทียม ฉีดวัคซีน 
สุขอนามัยสัตว์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วิธีด าเนินการจัดตั้งและบริหารงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่สมาชิกเป้าหมาย พร้อมส ารวจความต้องการ
ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้หลังจากการส ารวจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว ต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เห็นชอบเรียบร้อย จึงเริ่มด าเนินการดังนี้ 

  3.1 สหกรณจ์ัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ก าหนดระเบียบสหกรณ์ในการด าเนินการ  
 3.2 สหกรณ์ก าหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/สมาชิก ที่จะฝาก/ถอนโคนมจากธนาคาร 

โคนมทดแทนฝูง 
 3.3 สหกรณ์รับซื้อ/รับฝากลูกโคอายุ ๓ – ๖ เดือน หรือโครุ่นจากสมาชิก น ามาเลี้ยงในฟาร์มกลางของ

สหกรณ ์
 3.4 สหกรณ์จัดหาอาหารข้นและอาหารหยาบที่มีคุณภาพ วัคซีน ผสมเทียม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตามแต่ละช่วงวัยของลูกโคและด าเนินการตามเวลาที่เหมาะสม 

 3.5 เมื่อสหกรณ์เลี้ยงลูกโคเจริญเติบโตเป็นโคสาวท้องได้ ๓ เดือน หรือระยะที่เหมาะสมในการขนย้าย
โคสาวท้องคืนแก่สมาชิก สหกรณ์สามารถแจ้งขายคืนให้แก่สมาชิกเจ้าของโคนม ในเบื้องต้น สามารถขายเป็นเงิน
สด เงินเชื่อ หักค่าน้ านมดิบ หรืออ่ืนๆ ตามที่สหกรณ์ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการด าเนินการธนาคาร
โคนมทดแทนฝูง 

 3.6 เมื่อโคสาวตั้งท้องที่ถอน (ซื้อ) คืนจากธนาคารคลอดลูกได้ผลผลิตน้ านม และหากลูกโคเป็นเพศเมีย
เมื่อหย่านมแล้ว (อายุ ๓-6 เดือน) ก็น ามาฝากธนาคารหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไป 
  3.7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การส่งเสริม และแนะน าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเกษตรกร
สมาชิกด้านการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูงเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมาย ในเรื่องการด าเนินการ
บริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ซึ่งสหกรณ์จะต้องมีความพร้อมบริหารจัดการฟาร์มกลาง และเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ โดยด าเนินการผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และมีมติเห็นชอบ
ทุกครั้ง  
  2. ก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินการของธนาคารโคนมทดแทนฝูง เพ่ือน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และก าหนดรูปแบบและวิธีการ  
ที่เหมาะสม โดยให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการฟาร์มและธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
  3. ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง รวมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์โคนมให้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารฯ โดยการบริหารจัดการ
ฟาร์มกลางของสหกรณ์ ด าเนินการดังนี้  
       3.1  จัดท าระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงาน ธนาคารโคนมทดแทนฝูง พร้อม
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
       3.2 จัดท าระบบงานภายในสหกรณ์ รองรับการบริหารจัดการฟาร์มกลาง และการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของธนาคารโคนมทดแทนฝูง เช่น การจัดท าทะเบียนการฝาก-ถอน มีการจดบันทึก เพื่อให้ทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย และประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการฯ  

     3.3 ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด พร้อมติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนิน
โครงการเป็นระยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ งในส่วนของการจัดการฟาร์มกลาง ฟาร์มสมาชิก/เกษตรกร 
และการบริหารจัดการตามระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

     3.4 มีการจัดท าบัญชีแยกออกจากการด าเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์  

  4. การเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงให้มีคุณภาพในรูปแบบของธนาคารโคนมทดแทนฝูง สามารถขอค าแนะน า
จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด้านองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกโคในแต่ละช่วงวัย การผสมเทียม ฉีดวัคซีน สุขอนามัย
สัตว์ และอ่ืนๆ มีแนวทางดังนี้ 

1) สหกรณ์สร้างโรงเรือนเลี้ยงลูกโคในแต่ละช่วงวั ย ตามค าแนะน าและหลักวิชาการ 
  2) สมาชิกน าลูกโคหย่านมอายุ 3 - 6 เดือน น้ าหนักไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม เข้าสู่ฟาร์มกลาง
ของสหกรณ ์

3) สหกรณ์จัดการเลี้ยงลูกโคให้เติบโตตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   - ลูกโคอายุ 3 – 9 เดือน      เลี้ยงให้เติบโต    0.7 – 0.9 กิโลกรัม/วัน 
   - ลูกโคอายุ 9 – 17 เดือน    เลี้ยงให้เติบโต    0.7 – 0.8 กิโลกรัม/วัน 
   - ท าการผสมเทียมเมื่อโคสาวอายุ 16 – 18 เดือน หรือน้ าหนักตัว 350 กิโลกรัม 

       4) เมื่อผสมเทียมติดแล้ว สหกรณ์จะเลี้ยงโคสาวท้องต่อไปอีก 5-7 เดือน จากนั้น ขายคืนแก่
สมาชิกเจ้าของโคสามารถถอน (ซื้อ) คืน โดยเกษตรกรสมาชิกน าไปเลี้ยงต่ออีกจนคลอด เพ่ือจะเป็นแม่โครีดนมที่
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีสุขภาพแข็งแรง จึงเป็นการสร้างรายได้และลดต้นทุนในการผลิตให้กับฟาร์มสมาชิกได้
อย่างมั่นคง 
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5. นิยามศัพท์ 
 
   “การลดต้นทุน”   

การลดต้นทุนในโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูงสามารถด าเนินการโดยค านึงถึงหลักการ       3 
ข้อ  ดังนี้ 
 

1. “การลดต้นทุนผลิต”  เช่น 
            การลดต้นทุนจากระยะการให้นมของโคเร็วขึ้น เนื่องจากได้รับการดูแลตามหลักวิชาการ

จนกระทั่งเติบโตเป็นโคสาวท้อง จากเดิมเกษตรกรเลี้ยงในฟาร์มตนเองจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 32 
เดือน แต่เมื่อเลี้ยงในฟาร์มกลางจะใช้ระยะเวลาตั้งท้องและคลอดลูกเมื่ออายุ 27 เดือน ท าให้เกษตรกรสมาชิกมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

อ้างอิง : ข้อมูลผลการวเิคราะห์ตน้ทุนฟาร์ม ในปี 2558  
            โดย รศ.ดร.จรีะชัย  กาญจนพฤฒิพงศ์  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. “การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยและเพิ่มคุณภาพผลผลิต” เช่น 
      การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการด้านอาหารที่เหมาะกับโคตามช่วงวัย สง่ผลให้           

โคสาวท้องที่ถอนคืนจากธนาคารเมื่อคลอดลูกแล้วจะให้น้ านมที่มีคุณภาพเพราะได้รับอาหารเหมาะสมและให้
น้ านมมากขึ้น 

3. “การบริหารจัดการ” เช่น 
            การบริหารจัดการแบบฟาร์มกลาง โดยรวมซื้อ รวมขาย การจัดการอาหารสัตว์ สุขอนามัยสัตว์

ที่เหมาะสม ช่วยให้ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในน้ านมของเกษตรกรสมาชิก 

 

6. ประโยชน์ที่เกษตรกรสมาชิกได้รับ*  
6.1 แม่โคสาวคลอดลูกตัวแรกเม่ืออายุ ๒๗ เดือน จากเดิม ๓๒ เดือน ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง 

8,500.-บาท/ตัว โดยคิดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ 1,700.-บาท/ตัว 
6.2 เกษตรกร/สมาชิกมีรายได้เร็วขึ้น 5 เดือน คิดเป็นรายได้ไม่น้อยกว่า 28,875.-บาท/ตัว โดยคิดจาก

ราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.50 บาท ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ย 11 – 15 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
(17.50x11x150) 

6.3 เกษตรกร/สมาชิกมีก าไรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 4,331.25 บาท/ตัว โดยคิดอัตราก าไรร้อยละ 15 
(17.50x11x150x0.15)  
 ประโยชน์ที่เกษตรกรสมาชิกได้รับที่เป็นรูปธรรมจากแม่โคสาวรีดนม และปริมาณน้ านมโคในฟาร์มตนเอง 
เมื่อสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกด าเนินการตามเงื่อนไขและระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานธนาคารโคน
มทดแทนฝูง  
 

ที่มา: *ข้อมูลผลการวิเคราะห์ต้นทนุฟาร์ม ในปี 2558  
        โดย รศ.ดร.จีระชัย  กาญจนพฤฒิพงศ์  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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6. แผนปฏิบัติการ โครงการ “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง” ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 – 2561  

วิเคราะห์ ประเมิน 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  

            

ติดตาม แนะน าสนบัสนุนและ
พัฒนาการด าเนินกิจกรรม
ธนาคารฯ   

            

ประชาสมัพันธ์เชิญชวนการ
ด าเนินงานโครงการฯ เพื่อให้
สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และ
เข้าร่วม 

            

สหกรณ์สามารถด าเนิน
กิจกรรมฝาก-ถอน ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

            

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ธนาคารที่จัดตั้งในปี 2562  

ช้ีแจงท าความเข้าใจแก่
สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมาย 
เกี่ยวกับการด าเนินการ
ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

            

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์มมีติ
เห็นชอบด าเนินการ 

            

ก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินการของธนาคารฯ 
พร้อมท้ังจัดท าระเบียบว่าด้วย
การจัดตั้งธนาคารฯ 

            

ประชาสมัพันธ์และรับสมัคร
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

            

เตรียมความพร้อมหรือ
จัดสร้างฟาร์มกลางและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพร้อม
ด าเนินการโครงการฯ  

            

 



23 
 

7. ขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดเลือกสหกรณ์โคนมที่มีควำมสนใจ มีควำมพร้อมและ

ศักยภำพเพียงพอในกำรจัดต้ังธนำคำรโคนมทดแทนฝูง 

ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงาน
ใยรูปแบบ “ธนาคารโคนมทดแทน

ฝูง”  

แจ้งสมาชิก ทราบรูปแบบการด าเนินการ  
ส ารวจความต้องการ เพื่อจัดท าแผนการรับฝาก 

และการบริหารจัดการ 

สหกรณ์จัดหำที่ดิน
ก่อสร้ำงฟำร์มกลำง 

สหกรณ์ก่อสร้างโรงเรือน โรงเก็บอาหาร
สัตว์ และจัดท าแปลงหญ้า พร้อมระบบน้ า/
ไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวเน่ืองในฟาร์ม เพ่ือ
เลี้ยงลูกโคตามหลักวิชาการที่ได้รบัแนะน า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนองค์ความรู้ 

เทคนิค/วิธีการด าเนินการ 
ก่อสร้างโรงเรือนและบริการ
จัดการฟารม์ รวมทั้งการ

ตรวจสขุภาพสัตว์ การผสม
เทียม และสูตรอาหารที่

เหมาะสม ฯลฯ 

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง รับซื้อ/ฝาก 
ลูกโค-โครุ่น เพื่อเลี้ยงให้เป็นโคสาวที่มี

ความสมบูรณ์พันธุ์ และเริ่มให้
เกษตรกร/สมาชิกรับซื้อ/ถอนคืน โค
สาวท้อง 3 เดือนขึ้นไป ตามระเบียบ

สหกรณ์ 

เกษตรกร/สมาชิก
ได้รับโคสาวต้ัง

ท้องที่เป็นแม่โครีด
คุณภาพเข้าสู่ฟาร์ม

ตนเอง 

สหกรณ์รวบรวมน้ านมโคได้ในปริมาณ
และคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นการสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิก 

และมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

เกษตรกรสมาชิกได้โคแม่โครีดทดแทนในฟาร์ม 
สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคทดแทน และมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากปริมาณและคณุภาพน้ านม

โคตามมาตรฐาน/เกณฑ์รับซ้ือน้ านมโคที่
สหกรณ์ก าหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามผลความก้าวหน้า 
พร้อมให้ค าแนะน า และ
ช่วยปรับปรุงหรือแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค 
ให้การด าเนินการของ

ธนาคารโคนมฯ บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ 

จัดตั้งธนาคาร 
โคนมทดแทนฝูง 

ของสหกรณ์ 

ขอความเห็นชอบและมติประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

สหกรณ์ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการ
ด าเนินการธนาคารโค 
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ธนำคำรเมล็ดพันธุ์ในสถำบันเกษตรกร 

 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ช่วยเหลือให้สมาชิกมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพียงพอส าหรับ

เพาะปลูกในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกที่มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์สูง โดยที่ไม่ต้องซื้อในราคาแพง และช่วยให้

สมาชิกที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานเพ่ือไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่ อไป 

รวมทั้งช่วยให้สมาชิกท่ีเพาะปลูกพืชประจ าถิ่นมีสถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพ่ือไว้ใช้ในการขยายพันธุ์และอนุรักษ์

พันธุ์พืช และให้มีเมล็ดพันธุ์ส ารองไว้ใช้ยามเกิดภัยพิบัติ 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร  

1.2 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด าเนินการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 

1.3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก  

2. กำรด ำเนินงำนของธนำคำร 

➢ ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ ให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกก่อนได้ 

ช าระคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ หรือเป็นข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่

ก าหนด 

➢ รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ ให้สมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน 

มีที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ไว้ส าหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารอง 

3. แนวทำงกำรบริหำรงำนธนำคำรเมล็ดพันธุ์ 

 3.1 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์  โดยให้

คณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสมาชิก หลักเกณฑ์การให้บริการธนาคาร 

และระเบียบในการด าเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  รวมทั้ง

บริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการด าเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์แยกออกจากธุรกิจปกติ

ของสหกรณ ์

 3.2 คณะกรรมการธนาคารก าหนดอัตรา การยืม คืน ฝาก ถอน และประกาศให้สมาชิกทราบ  

3.3 การให้บริการของธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

      3.3.1 การยืม – คืน 

             ให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ ธนาคารจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิกที่ขาดแคลน

ยืมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกได้ก่อนเมื่อต้นฤดูการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สามารถส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ หรือ

ผลผลิตได้ ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด การส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมีเงื่อนไขอ่ืนประกอบตามประกาศของ

ธนาคาร 
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               3.3.2 การรับฝาก – ถอน 

            รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ โดยสมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน 

น าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ฝากไว้กับธนาคาร ไว้ส าหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป ท าให้สมาชิกมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารอง 

และสามารถถอนได้เม่ือต้องการเพาะปลูก หากสหกรณ์มีโรงคัดเมล็ดพันธุ์ สมาชิกสามารถถอนคืนเมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

การคัดแล้วได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด     

   3.4 ก าหนดให้มีการสรุปยอดของธนาคารทุกวันสิ้นเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ทุกเดือน 

4. เป้ำหมำย 

 จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร จ านวน 20 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 7 จังหวัด 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

7. งบประมำณ  

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร 

8. วิธีกำรด ำเนินกำรโครงกำรธนำคำรเมล็ดพันธุ์ในสถำบันเกษตรกร 

1) ชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

2) ให้ค าแนะน าส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 

3) ก าหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการก าหนดระเบียบ 

และวิธีปฏิบัติ 

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 

5) สร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปให้เข้าใจโครงการ 

6) ให้ค าแนะน าสหกรณ์ในการขอเบิกเงินอุดหนุนตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

7) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ตามแนวทางการปฏิบัติงานเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สหกรณ์ต้องจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ฯ แล้วเสร็จ ก่อนเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์) 

8) ติดตามผลการจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 

9) รายงานผลการด าเนินงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

9.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 

จ านวน 20 แห่ง 

9.2 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 

ลดลงร้อยละ 3 

10. ผลผลิต 

10.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งธนาคารในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบัน

เกษตรกร จ านวน 20 แห่ง  

10.2 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์จ านวน 20 แห่ง 

11. ผลลัพธ์ 

สมาชิกได้ใช้บริการยืมเมล็ดพันธุ์ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

12. แผนปฏิบัติงำนโครงกำรธนำคำรเมล็ดพันธุ์ในสถำบันเกษตรกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ชี้แจงท าความ

เข้าใจกับสหกรณ์

เป้าหมายที่จะเข้า

ร่วมโครงการ 

            

ให้ค าแนะน า
ส่งเสริมการจัดต้ัง
ธนาคารเมล็ดพันธ์ุฯ 

            

ก าห น ด รู ป แ บ บ

ธนาคารเมล็ดพันธุ์

ฯ ที่ เ ห ม า ะ กั บ

สห กรณ์  รวมถึ ง

ก า ร ก า ห น ด

ระเบี ยบ  และวิ ธี

ปฏิบัติ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ฯ 

            

สร้างการรับรู้ให้แก่

สมาชิก และบุคคล

ทั่ ว ไ ป ให้ เ ข้ า ใ จ

โครงการ 

            

ให้ค าแนะน า
สหกรณ์ในการขอ
เบิกเงินอุดหนุน
ตามแนวทางที่กรม
ฯก าหนด 

            

เบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนให้สหกรณ์

เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัด

ความชื้นเมล็ดพันธุ์ 

            

ติดตามผลการ

จัดซื้อเครื่องวัด

ความชื้นเมล็ดพันธุ์ 

            

รายงานผลการ

ด าเนินงานในกรม

ส่งเสริมสหกรณ์

ทราบ 
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13. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 13.1 สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาแพงในช่วงที่ตลาดมีความ

ต้องการสูง 

 13.2 สมาชิกมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารองไว้ใช้  
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ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผล 
 

1. กำรรำยงำนผลโครงกำรธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 

    1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ E-Project ทุกเดือน 

    1.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการรายสหกรณ์ ทุกเดือนในระบบการรายงานผลโครงการธนาคารสินค้า

เกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ (http://myapp.cpd.go.th/bank/login.php) 

    1.3 รายผลงานการจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ตามแบบรายงานเมื่อจัดตั้งธนาคารข้าวฯแล้วเสร็จ

ตามแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th 

    1.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 ทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th 
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แบบรำยงำนผลกำรจัดตั้งธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด........................ 

ไตรมาสที่........ รายงานผล ณ วันที่ ....................เดือน ................พ.ศ. ............... 
 

สหกรณ์ที่จัดตั้ง 
ธนำคำรข้ำว 

เอกสำรกำรจัดตั้ง กิจกรรมที่แนะน ำ 
ส่งเสริม 

ปัญหำอุปสรรค 

 
1. ……………………………. 
 

1. มติการจัดตั้งธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
2. ระเบียบธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
3. ประกาศคณะกรรม 
การธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
 

1 . ..... ........ ................... 
………………………………….. 
2. …………………………….. 
…………………………………… 

1. .................................. 
......................................... 
2. ..................................... 
......................................... 

 
2. ……………………………. 
 

1. มติการจัดตั้งธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
2. ระเบียบธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
3. ประกาศคณะกรรม 
การธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
 

1. .............. ................... 
………………………………….. 
2. …………………………….. 
…………………………………… 

1. .................................. 
......................................... 
2. ..................................... 
......................................... 

 
ผู้รำยงำน....................................................... 

             ต ำแหน่ง.......................................................
  

 ส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th                                                                                     
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      -ตัวอย่ำง- 
แบบรำยงำนสรุปผลโครงกำรธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ตุลำคม 61 – กันยำยน 62) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................................... 

****************************************** 

1. จ านวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร………………………………แห่ง 

    1.1 สหกรณ์........................................................................จ ากัด 

    1.2 สหกรณ์........................................................................จ ากัด 

    1.3 สหกรณ์........................................................................จ ากัด 

2. กิจกรรมที่ด าเนินการ (เช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ) 

    2.1 ครั้งที่ ............. 

          1) กิจกรรม/โครงการ.............................................................................................................................. 

 2) วัตถุประสงค์ 

               2.1)......................................................................................................................... .......................... 

      2.2)......................................................................................................................... ......................... 

          3) สถานที่.................................................................................. ...................................................... 

 4) ระยะเวลาด าเนินการ  

        วันที่...........เดือน..........ถึงวันที่.............เดือน............พ.ศ............... 

 5) งบประมาณที่ใช้ไป..........................................................บาท 

 6) ผู้เข้าร่วมโครงการ...................ราย 

    6.1) บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด..............ราย 

    6.2) สหกรณ์..................................................จ ากัด  สมาชิก...............ราย ฝ่ายจัดการ.............ราย 

    6.3) สหกรณ์...................................................จ ากัด  สมาชิก...............ราย ฝ่ายจัดการ........ .....ราย 

    6.4) สหกรณ์...................................................จ ากัด  สมาชิก...............ราย ฝ่ายจัดการ.............ราย  

7) เนื้อหาโดยสรุป ........................................................................................................ .......................... 

............................................................................................................................. ................................... 

.................................................................... ............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
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7) ผลที่ได้รับ 

    7.1)............................................................................................................................. ...................... 

    7.2).................................................................................................... ................................................ 

           8) ภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 หมายเหตุ : หากมีการจัดกิจกรรมหลายครั้ง ขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

3. การประชาสัมพันธ์ 

   3.1 การประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

        1)............................................................................................. งบประมาณ.................................บาท 

        2)...............................................................................................งบประมาณ.................... .............บาท 

        ภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 

 

 

  3.2 การประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ 

       1) สหกรณ์...................................................................จ ากัด 

           กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

           1.1).....................................................................................งบประมาณ............................ .....บาท 

  1.2)....................................................................................งบประมาณ............. ....................บาท 

            ภาพถ่ายประกอบ 
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        2) สหกรณ์...................................................................จ ากัด 

            กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

            2.1).............................................................. .......................งบประมาณ.................................บาท 

   2.2)....................................................................................งบประมาณ............................. ....บาท 

            ภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอให้ระบุกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของทุกสหกรณ์ 

4. การแนะน า/ส่งเสริม 

   4.1 สหกรณ์...............................................................จ ากัด 

        1) แนะน า/ส่งเสริม ................ครั้ง  

        2) เรื่องที่แนะน า/ส่งเสริม .........................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

   4.2 สหกรณ์...............................................................จ ากัด 

        1) แนะน า/ส่งเสริม ................ครั้ง  

        2) เรื่องที่แนะน า/ส่งเสริม ......................................................................................................................... 

หมายเหตุ : ขอให้ระบุทุกสหกรณ์ 

 

5. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

   5.1 สหกรณ์.........................................................จ ากัด 

        1) จัดตั้งธนาคารข้าวเมื่อวันที่ ........เดือน............ปี...............ตามมติคณะกรรมการชุดที่......................ครั้งที่

...................เมื่อวันที่......................... 

        2) จ านวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ..............ราย จ านวนสมาชิกใช้บริการ.....................ราย 

        3) ใช้บริการธนาคาร 

            3.1)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า. ..........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 
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        4) ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้.................บาท 

        5) ลดต้นทุนได้......................................บาท 

 

    5.2 สหกรณ์.........................................................จ ากัด 

        1) จัดตั้งธนาคารข้าวเมื่อวันที่ ........เดือน............ปี...............ตามมติคณะกรรมการชุดที่......................ครั้งที่

...................เมื่อวันที่......................... 

        2) จ านวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ..............ราย จ านวนสมาชิกใช้บริการ.....................ราย 

        3) ใช้บริการธนาคาร 

            3.1)........................................................ปริมาณ .......... .........ตัน มูลค่า...........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 

        4) ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้.................บาท 

        5) ลดต้นทุนได้......................................บาท 

  หมายเหตุ : รายงานผลทุกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ลดรายจ่ายคิดจากการยืมสินค้า 

- ลดต้นทุนคิดจาการใช้เมล็ดพันธุ์ดี 

 

6. ปัญหาอุปสรรค 

    6.1 ......................................................................................................................... ....................................... 

    6.2 .................................................................................. .............................................................................. 

    6.3 ......................................................................................................................... ........................................ 

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

    7.1 ......................................................................................................................... ........................................ 

    7.2 ........................................................... ......................................................................................................  

    7.3 ......................................................................................................................... ........................................ 

 

 

 

 

                                        ผู้รายงาน 

ชื่อ...................................สกุล........................ 

ต าแหน่ง......................................................... 

วันที่รายงาน................................................... 

ส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th 
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2. การรายงานผลโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

 การติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลด าเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้  

 2.1  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำร พร้อมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

เป็นประจ ำทุกเดือน ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดผ่ำนระบบรำยงำน E-project   

 2.2  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรเพื่อตอบวัตถุประสงค์

ของโครงกำร ทุกๆ 6 เดือน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ (ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด)   

  2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมผลการรายงานจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด และเสนอต่อกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์เพ่ือรับทราบผลความก้าวหน้าต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

ชื่อสหกรณ์ ______________________________ จ ากัด จังหวัด ____________________________ 

ประจ าเดือน.............................................................. (รายเดือน) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 

ผลงานสะสมต้ังแต่เริ่มโครงการ ร้อยละ 

ความ 

ส าเร็จ ต.
ต.

60
 

พ.
ย.6

0 
ธ.ค

.6
0 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.6

1 
มี.

ค.
61

 
เม

.ย.
61

 
พ.

ค.
61

 
มิ.

ย.6
1 

ก.ค
.6

1 
ส.ค

.6
1 

ก.ย
.6

1 

๑ สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ คน               

 รับฝาก                

๒ - สหกรณร์ับฝาก(ซื้อ) ลูกโคนมเพศเมียอายุ (๓-๖ เดือน) จากสมาชกิและเกษตรกรทั่วไป 
และขึ้นทะเบยีนเป็นลูกโคของโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

 

ตัว               

คน               

เฉลี่ย
บาท/ตัว 

              

๓ ต้นทุนการเลี้ยงเฉลีย่ต่อตัวของโคนมในธนาคารโคนมทดแทนฝูง บาท/
เดือน 

              

 ต้นทุนการเลี้ยงเฉลีย่ต่อตัวของฟาร์มสมาชิก บาท/
เดือน 

              

 ส่วนต่าง บาท/ตัว               

 ถอน                

5 สมาชิกถอนคืนโคสาวตั้งท้อง  ตัว               

                 

  คน               

  บาท/ตัว 
(เฉลี่ย) 

              

[16] 

 

[17] 
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ที ่ กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 

ผลงานสะสมต้ังแต่เริ่มโครงการ ร้อยละ 

ความ 

ส าเร็จ ต.
ต.

60
 

พ.
ย.6

0 
ธ.ค

.6
0 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.6

1 
มี.

ค.
61

 
เม

.ย.
61

 
พ.

ค.
61

 
มิ.

ย.6
1 

ก.ค
.6

1 
ส.ค

.6
1 

ก.ย
.6

1 

 ๔ จ านวนโคสาวท้อง ที่สหกรณ์คืนแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป                

 - ขายคืนเป็นเงินสด ตัว               

 - ขายคืนเป็นเงินเช่ือ ตัว               

 - ขายคืนโดยหักค่าน้ านมดิบ ตัว               

6 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก ถอนโคนมสาวท้อง จากธนาคารโคนม 
ทดแทนฝูง 

ตัว 
              

  คน               

  บาท/ตัว 
(เฉลี่ย) 

              

 

ลงนาม ...............................................................ผู้รายงาน  
      (................................................................................... )  
ต าแหน่ง.............................................................................. 
เบอร์ติดต่อ........................................................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูงประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาสที่ ...............ตั้งแต่เดือน ......................................................... 
ชื่อสหกรณ์ ______________________________ จ ากัด จังหวัด 

____________________________ 
* หากมีสหกรณ์มากกว่า 1 แห่งในพื้นที่รับผิดชอบให้รายงานแยกเป็นรายแห่ง 

********************************************************** 
 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานภายใต้เงินงบประมาณประจ าปี ................................. 
 1. กิจกรรมส่งเสริม/แนะน า  
 1.1 ผลการด าเนินงาน (ระบุวันที่ เรื่องที่แนะน า/ส่งเสริม และผลที่ได้) .......................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
.......................................................................................................................................................... ......................... 
   1.2 วงเงินงบประมาณ (บาท)   ................................................................... ........................................                                               
   * หากมีการด าเนินการมากกว่า 1 ครั้ง ให้ระบุให้ครบ 
 
 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
     2.1 ผลการด าเนินงาน (ระบุสื่อที่ใช้ จ านวนครั้ง หรือกิจกรรมที่ท า) .............................................. 
......................................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................. ........................................................................................................ .............. 
 2.2 วงเงินงบประมาณ (บาท)................................................................................. .......................... 
 2.3 จัดท าโดย (ระบุ สหกรณ์หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด ) ............................................................. 
......................................................................................................................................................... ......................... 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ  
ยอดยกมาปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) 

 จ านวนโคท่ีอยู่ในโครงการฯ รวม .............................ตัว 

 - ลูกโค ...................................ตัว  อายุเฉลี่ย.....................................เดือน  

 - โคสาวท้อง............................ตัว  อายุของโคเฉลี่ย................................ เดือน อายุท้องเฉลี่ย.....................
เดือน 

 - อ่ืนๆ............................................................................................................................. .............................. 
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ผลการด าเนินงานธนาคารฯ ไตรมาสที่..................................(ตั้งแต่..............................ถึง...........................) 

1. จ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน......................................ราย  

2. กิจกรรมฝาก (ขาย) ลูกโคเข้าสู่ธนาคาร   

 - จ านวนสมาชิกน าลูกโคมาฝาก (ขาย)  ......................ราย รวม....................ครั้ง จ านวน................ตัว  

           (*จ านวนครั้งสามารถนับซ้ าได้เนื่องจาก เป็นการเข้ารับบริการต่างวันเวลาและกิจกรรมแต่จ านวนตัวไม่
นับซ้ า)  

 - มูลค่ารวม..............................................บาท เฉลี่ยตัวละ...............................บาท 

 - อายุเฉลี่ย....................................เดือน 

 - จ านวนลูกโค โคสาว ที่อยู่ในธนาคาร ณ ปัจจุบัน รวม ........................ตัว แบ่งเป็น 

 1) ลูกโค .....................ตวั  อายุเฉลี่ย.....................................เดือน 

 2) โคสาวท้อง.....................ตวั  อายุของโคเฉลี่ย................เดือน อายุท้องเฉลี่ย.....................เดือน  

 3) อื่นๆ..(เช่น โคสาว โคปลดระวาง เป็น
ต้น)...................................................................................................... 

 - มีการสูญเสียหรือตาย....................ตัว เหตุผ................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................... 

3. กิจกรรมถอน (ซื้อ) คืน โคสาวท้องคืนแก่สมาชิก  

  - สมาชิกเจ้าของที่ถอนคืน จ านวน .....................ราย จ านวน....................ตวั  มูลค่ารวม..................บาท   

  - สมาชิกอ่ืนที่ถอนคืน ........................ราย จ านวน.........................ตวั  มูลค่ารวม.....................บาท   

  - เกษตรกรอ่ืนที่ถอนคืน จ านวน ........................ราย จ านวน...................ตัว  มูลค่ารวม.....................บาท   

 รวมทั้งสิ้น 

 - จ านวนโคสาวท้อง ที่ถอนคืนจากธนาคาร.................ตัว มูลค่ารวม..............บาท เฉลี่ยตัวละ...............บาท 

 หากสมาชิกเจ้าของไม่ถอนคืน โปรดระบุเหตุผล  

 1........................................................................................................... ....................................................... 

 2............................................................................................................................ ..................................... 
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4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ  
 4.1 ด้านสมาชิก  

      - จ านวนสมาชิก/เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์รวม ................... ราย  
 (นับรวมที่เข้ามาใช้บริการทั้งฝาก – ถอน)  
 
4.2 ด้านการลดต้นทุนผลิต  

กิจกรรม โคที่อยู่ในธนาคาร  
(1) 

โคที่อยู่ในฟาร์ม 
ของเกษตรกร 

 (2) 

ผลต่าง (2-1) 

1. มีการผสมเทียม ตอนอายุ 
(นับตั้งแต่แรกเกิดจนสามารถ
ผสมเทียม จนติดเป็นโคสาวท้อง)  

อายุเฉลี่ย..............เดือน อายุเฉลี่ย..............เดือน 12 …….....….เดือน 

12 ..............เดือน 

2.ต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ยต่อตัว เฉลี่ยเดือนละ .............
บาท 

เฉลี่ยเดือนละ .............
บาท 

12 ……….....บาท 

12 ..............บาท 

3.อัตราการให้น้ านมเฉลี่ยต่อตัว เฉลี่ยตัวละ ............. 
กก./วัน 

เฉลี่ยตัวละ ............. 
กก./วัน 

12 ………......กก./วัน 

12 ................กก./วัน 

 

 4.3 โคที่อยู่ในธนาคารฯ สามารถลดต้นทุน/เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก อย่างไร (พร้อมอธิบาย
ประกอบ)  
 ตัวอย่าง : ระยะเวลาการเลี้ยงในธนาคารฯ – ระยะเวลาการเลี้ยงในฟาร์มของสมาชิก) X ต้นทุนการ
เลี้ยง  
 เช่น 1. โคท่ีอยู่ในธนาคารฯ  นับรวมอายุตั้งแต่ก่อนน าเข้าธนาคารฯ เฉลี่ย 27 เดือน จึงได้ลูกตัวแรก 
เปรียบเทียบกับระยะเวลาการเลี้ยงในฟาร์มของสมาชิกจนได้ลูกตัวแรก เฉลี่ย 30 เดือน โดยมีต้นทุนการเลี้ยงโค
ในฟาร์มสมาชิกเฉลี่ยต่อเดือน 1,000 บาท ซึ่งสามารถลดต้นทุนการเลี้ยง เท่ากับ 3 x 1,000 เท่ากับ 3,000 
บาทต่อตัว ดังนั้น สมาชิกที่น าโคมาเข้าโครงการจะสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 3,000 บาท  
               2. ได้ผลผลิตเร็วข้ึน 3 เดือน โดยคิดจากปริมาณการให้น้ านมโคต่อตัว (ปริมาณการให้น้ านมเฉลี่ยต่อ
ตัว 13 กก./วัน X ราคาน้ านมดิบเฉลี่ย 18 บาท) เท่ากับ 234 บาท/วัน เมื่อลดระยะเวลาลงไปได้ 3 เดือน คิด
เป็น 234x90 เท่ากับ 21,060 บาทต่อตัว  
               ท าให้โคท่ีเข้าสู่ธนาคาร สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงได้ 3,000 บาท/ตัว และท าให้สมาชิกมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 21,060 บาท/ตัว  

 ผลลัพธ์
.................................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................................
................................................................................................. ..................................................................................
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................................................................................ .............................................................................................. .....

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ
1............................................................................................................................................. ...................................
2.......................................................................................................................................... .....................................
3............................................................................................................................ .................................................... 

6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขและพัฒนา  

1............................................................................................................................................. ...................................
2...................................................................................... ..........................................................................................
3............................................................................................................................ .................................................... 

7. ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจกรรมของงาน/โครงการที่สามารถสื่อสาร หรือแผ่นผับ ที่เผยแพร่หรือ
แสดงผลการด าเนินกิจกรรมได้ชัดเจน และสามารถน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้  

 

 

 

 
ชื่อ.............................................................................ผู้รายงาน  

ต าแหน่ง................................................................... 
เบอร์ติดต่อ................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์เมธาฤทธิ์  
      กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
               เบอร์ 02-2810-032  
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3. การรายงานผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 

   2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ E-Project ทุกเดือน 

   2.2 รายงานผลการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ตามแบบรายงานเมื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ฯ 

แล้วเสร็จตามแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th 

   2.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามแบบรายงานภายในไตรมาสที่ 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

cbdo_r1@cpd.go.th 

   2.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการรายสหกรณ์ ทุกเดือนในระบบการรายงานผลโครงการธนาคารสินค้า

เก ษ ต ร ข อ งก ร ม ส่ ง เส ริ ม ส ห ก ร ณ์  (เริ่ ม ร า ย ง าน เมื่ อ มี ผ ล ก า รด า เนิ น ง า น ข อ ง ธ น า ค า ร แ ล้ ว )

(http://myapp.cpd.go.th/bank/login.php)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myapp.cpd.go.th/bank/login.php
http://myapp.cpd.go.th/bank/login.php
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แบบรายงานผลการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด......................... 

ไตรมาสที่........ รายงานผล ณ วันที่ ....................เดือน ................พ.ศ. ............... 
 

สหกรณ์ที่จัดตั้ง 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

เอกสารการจัดตั้ง กิจกรรมที่แนะน า 
ส่งเสริม 

ปัญหาอุปสรรค 

 
1. ……………………………. 
 

1. มติการจัดตั้งธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
2. ระเบียบธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
3. ประกาศคณะกรรม 
การธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
 
 

1. .............. ................... 
………………………………….. 
2. …………………………….. 
…………………………………… 

1. .................................. 
......................................... 
2. ..................................... 
......................................... 

 
2. ……………………………. 
 

1. มติการจัดตั้งธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
2. ระเบียบธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
3. ประกาศคณะกรรม 
การธนาคาร 
      มี 
      ไม่มี 
 

1. .............. ................... 
………………………………….. 
2. …………………………….. 
…………………………………… 

1. .................................. 
......................................... 
2. ..................................... 
......................................... 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

            ต าแหน่ง........................................................ 
ส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th                                                                                     
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด............... 

ไตรมาสที่........ รายงานผล ณ วันที่ ....................เดือน ................พ.ศ. ............... 
 

หน่วย : บาท 
สหกรณ์ เงินอุดหนุน สหกรณ์สมทบ ราคาจัดซื้อ งบประมาณ

คงเหลือ (ถ้ามี) 
บริษัท/ร้านค้า 

จังหวัด 
1...................... 
 

    ร้าน...................... 
จังหวัด............... 

2..................... 
 

    ร้าน...................... 
จังหวัด............... 

3. ..................... 
 

    (ระบุชื่อบริษัทหรือ
ร้านค้าที่สหกรณ์ซื้อ
เครื่องวัดความชื้น 
เมล็ดพันธุ์ และระบุ
จังหวัดที่ตั้งของ
บริษัทหรือร้านค้า
นั้นด้วย) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
ผู้รายงาน....................................................... 

                ต าแหน่ง........................................................ 
 

 

หมายเหตุ : เงินอุดหนุนเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th                                                                                     
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-ตัวอย่าง- 
แบบรายงานสรุปผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 61 – กันยายน 62) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................................... 

****************************************** 

1. จ านวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร………………………………แห่ง 

    1.1 สหกรณ์........................................................................จ ากัด 

    1.2 สหกรณ์........................................................................จ ากัด 

    1.3 สหกรณ์........................................................................จ ากัด 

2. กิจกรรมที่ด าเนินการ (เช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ) 

    2.1 ครั้งที่ ............. 

          1) กิจกรรม/โครงการ........................................................................................................... ................... 

 2) วัตถุประสงค์ 

               2.1)......................................................................................................................... .......................... 

      2.2)............................................................................... ................................................................... 

          3) สถานที่...................................................................................................................... .................. 

 4) ระยะเวลาด าเนินการ  

        วันที่...........เดือน..........ถึงวันที่.............เดือน............พ.ศ............... 

 5) งบประมาณที่ใช้ไป..........................................................บาท 

 6) ผู้เข้าร่วมโครงการ...................ราย 

    6.1) บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด..............ราย 

    6.2) สหกรณ์..................................................จ ากัด  สมาชิก...............ราย ฝ่ายจัดการ.............ราย 

    6.3) สหกรณ์...................................................จ ากัด  สมาชิก....... ........ราย ฝ่ายจัดการ.............ราย 

    6.4) สหกรณ์...................................................จ ากัด  สมาชิก...............ราย ฝ่ายจัดการ.............ราย  

7) เนื้อหาโดยสรุป .......................................................................... ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

7) ผลที่ได้รับ 

    7.1)............................................................................................................................. ...................... 

    7.2).................................................................................................... ................................................ 
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           8) ภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : หากมีการจัดกิจกรรมหลายครั้ง ขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

3. การประชาสัมพันธ์ 

   3.1 การประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

        1)............................................................................................. งบประมาณ.................................บาท 

        2)...............................................................................................งบประมาณ.................... .............บาท 

        ภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 

 

 

  3.2 การประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ 

       1) สหกรณ์...................................................................จ ากัด 

           กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

           1.1).....................................................................................งบประมาณ............................ .....บาท 

  1.2)....................................................................................งบประมาณ............. ....................บาท 

            ภาพถ่ายประกอบ 
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        2) สหกรณ์...................................................................จ ากัด 

            กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

            2.1).....................................................................................งบประมาณ.................................บาท 

   2.2)....................................................................................งบประมาณ............................. ....บาท 

            ภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอให้ระบุกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของทุกสหกรณ์ 

4. การแนะน า/ส่งเสริม 

   4.1 สหกรณ์...............................................................จ ากัด 

        1) แนะน า/ส่งเสริม ................ครั้ง  

        2) เรื่องที่แนะน า/ส่งเสริม .........................................................................................................................  

  4.2 สหกรณ์...............................................................จ ากัด 

        1) แนะน า/ส่งเสริม ................ครั้ง  

        2) เรื่องที่แนะน า/ส่งเสริม ........................................................................................................... .............. 

หมายเหตุ : ขอให้ระบุทุกสหกรณ์ 

 

5. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

   5.1 สหกรณ์.........................................................จ ากัด 

        1) จัดตั้งธนาคารข้าวเมื่อวันที่ ........เดือน............ปี...............ตามมติคณะกรรมการชุดที่..................... 

           ครั้งที่...................เมือ่วันที่......................... 

        2) จ านวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ..............ราย จ านวนสมาชิกใช้บริการ.....................ราย 

        3) ใช้บริการธนาคาร 

            3.1)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท  

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 
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        4) ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้.................บาท 

        5) ลดต้นทุนได้......................................บาท 

    5.2 สหกรณ์.........................................................จ ากัด 

        1) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เมื่อวันที่ ........เดือน............ปี...............ตามมติคณะกรรมการชุดที่................... 

           ครั้งที่...................เมือ่วันที่......................... 

        2) จ านวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ..............ราย จ านวนสมาชิกใช้บริการ.....................ราย 

        3) ใช้บริการธนาคาร 

            3.1)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า ...........................บาท 

   3.2)........................................................ปริมาณ ...................ตัน มูลค่า...........................บาท 

        4) ลดต้นทุนได้......................................บาท 

  หมายเหตุ : รายงานผลทุกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ลดต้นทุนคิดจาการใช้เมล็ดพันธุ์ดี 

 

 

 

6. ปัญหาอุปสรรค 

    6.1 ......................................................................................................................... ....................................... 

    6.2 ................................................................................................................................................................  

    6.3 ......................................................................................................................... ........................................ 

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

    7.1 ......................................................................................................................... ........................................ 

    7.2 ............................................................................................................................................ ..................... 

    7.3 ..................................................................................................... ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

ส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbdo_r1@cpd.go.th                                                                                     

                                          ผู้รายงาน 

ชื่อ...................................สกุล........................ 

ต าแหน่ง......................................................... 

วันที่รายงาน................................................... 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อสหกรณ์เป้าหมาย 

 



สหกรณท์ี่จัดตัง้ธนาคารขา้วในสถาบันเกษตรกร ปี 2559
ล าดบัที่ จังหวัด สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย

1 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด
2 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด
3 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด
4 เพชรบรีุ สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด
5 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด
6 เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด
7 สุพรรณบรีุ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด
8 นา่น สหกรณ์การเกษตรบา้นหลวง จ ากัด
9 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรศุภนมิิตหนองยายดา จ ากัด
10 ตาก สหกรณ์นคิมแม่ระมาด จ ากัด

ล าดบัที่ จังหวัด สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย
1 นา่น สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จ ากัด
2 อุทัยธานี สหกรณ์นคิมลานสัก จ ากัด
3 กาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรกมาลาไสย จ ากัด
4 ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จ ากัด
5 ชัยภมูิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบรูณ์ จ ากัด
6 พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด
7 พะเยา สหกรณ์การเกษตรจุน จ ากัด
8 บรีุรัมย์ ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรบรีุรัมย์ จ ากัด
9 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด
10 สุโขทัย สหกรณ์นคิมหนองบวั จ ากัด
11 ล าพูน สหกรณ์การเกษตรเมืองล าพูน จ ากัด
12 ศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จ ากัด
13 ศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ ากัด
14 ปทุมธานี สหกรณ์การเกษตรล าลูกกา จ ากัด
15 ล าปาง สหกรณ์นคิมหา้งฉัตร จ ากัด
16 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเหงาวตับเต่า จ ากัด
17 พระนครศรีอยุธยา สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จ ากัด

สหกรณท์ี่จัดตัง้ธนาคารขา้วในสถาบันเกษตรกร ปี 2560

รายชือ่สหกรณเ์ป้าหมายโครงการธนาคารขา้วในสถาบันเกษตรกร



ล าดบัที่ จังหวัด สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย
18 พิจิตร สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด
19 เพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตรเพชรบรูณ์ จ ากัด
20 สกลนคร สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ากัด
21 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จ ากัด

ล าดบัที่ จังหวัด สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย
1 ยโสธร สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จ ากัด
2 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด
3 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรบา้นหลุมเข้า จ ากัด
4 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธาน ีจ ากัด
5 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จ ากัด
6 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด
7 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบรีุ จ ากัด
8 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินชุมพลบรีุ จ ากัด
9 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรบวัเชด จ ากัด
10 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรรัตนบรีุ จ ากัด
11 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด
12 ชัยภมูิ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภมูิ จ ากัด
13 สระบรีุ สหกรณ์การเกษตรเสาไห ้จ ากัด
14 กาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นปลาเค้านอ้ย-หาดทอง จ ากัด
15 กาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรกรท านาหนองช้าง
16 สระแก้ว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด
17 อ านาจเจริญ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นนาดูนสามัคคี จ ากัด
18 นราธิวาส สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จ ากัด
19 สระบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเสาไห ้จ ากัด
20 กาญจนบรีุ  สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบรีุ จ ากัด
21 กาญจนบรีุ กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสาหร่าย จ ากัด
22 สุพรรณบรีุ สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จ ากัด
23 สุพรรณบรีุ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด
24 อ านาจเจริญ สหกรณ์นคิมนาหว้าใหญ่ จ ากัด
25 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน ์จ ากัด

สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่จัดตัง้ธนาคารขา้วในสถาบันเกษตรกร ปี 2561



ล าดบัที่ จังหวัด สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย
26 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด
27 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินสุวรรณภมูิสาม จ ากัด
28 พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ บางระก า จ ากัด
29 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด
30 ขอนแก่น กลุ่มเกษตรกรท านาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองน้ าใส
31 ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จ ากัด
32 ขอนแก่น  สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นอ าเภอหนองสองหอ้ง จ ากัด
33 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด
34 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นหม้อ จ ากัด
35 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด
36 อุตรดิตถ์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้าคอรุม จ ากัด
37 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินหนองกอก จ ากัด
38 อุตรดิตถ์ สหกรณ์นคิมพิชัยพัฒนา จ ากัด
39 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรสตึก จ ากัด
40 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ จ ากัด
41 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด
42 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จ ากัด
43 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จ ากัด
44 บรีุรัมย์ สหกรณ์เกษตรคูเมือง จ ากัด
45 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด
46 สุโขทัย สหกรณ์นคิมสวรรคโลก จ ากัด
47 พังงา สหกรณ์กองทุนสวนยางบางทอง จ ากัด
48 มุกดาหาร  สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากัด
49 มุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด
50 มุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรนคิมค าสร้อย จ ากัด
51 มุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด
52 แพร่ สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จ ากัด
53 แพร่ สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด
54 แพร่ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หวัฝาย
55 แพร่ กลุ่มเกษตรท านาวังหงส์
56 นครพนม สหกรณ์การเกษตรบา้นแพง จ ากัด
57 นครพนม สหกรณ์ชุมชนเกษตรอินทรีย์นครพนม จ ากัด



ล าดบัที่ จังหวัด จ านวนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย
1 อุบลราชธานี 2 แหง่
2 ล าปาง 1 แหง่
3 สระแก้ว 2 แหง่

ท้ังนี ้หากสหกรณ์ในจังหวัดอื่นมีความประสงค์ท่ีจะจัดต้ังธนาคารข้าวในสถาบนัเกษตรกร 
สามารถด าเนนิการได้และแจ้งเปา้หมายใหก้รมฯ ทราบด้วย

เป้าหมายการจัดตัง้ธนาคารขา้วในสถาบันเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ท่ี จังหวัด สหกรณ์
รายช่ือสหกรณ์ท่ีจัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2559

1 เชียงใหม่ สหกรณ์โคนมผาต้ัง จ ากัด
2 นครราชสีมา สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด

รายช่ือสหกรณ์ท่ีจัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2560
3 ชลบุรี สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด
4 เชียงใหม่ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด
5 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้และตะวันตก จ ากัด
6 ล าพูน สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด
7 ขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด

รายช่ือสหกรณ์ท่ีจัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2561
8 นครราชสีมา สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด
9 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด
10 ลพบุรี สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์-สวนมะเด่ือ จ ากัด

รายช่ือสหกรณ์เป้าหมายท่ีจะจัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2562
11 ศรีสะเกษ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากัด

รายช่ือสหกรณ์เป้าหมาย ธนาคารโคนมทดแทนฝูง



รายชือ่สหกรณเ์ป้าหมายโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร เริ่มจัดตัง้ปี 2562 ปีแรก

ล าดบัที่ จังหวัด สหกรณ์
1 แพร่ สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด
2 ยโสธร สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ ากัด
3 ยโสธร สหกรณ์การเกษตรปา่ต้ิว จ ากัด
4 ปตัตานี สหกรณ์การเกษตรมายอ จ ากัด
5 ปตัตานี สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จ ากัด
6 ปตัตานี กลุ่มเกษตรกรท านาปะกาฮารัง
7 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด
8 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินสุวรรณภมูิสาม จ ากัด
9 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรสตึก จ ากัด
10 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ จ ากัด
11 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด
12 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จ ากัด
13 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จ ากัด
14 บรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด
15 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด
16 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรบา้นหลุมเข้า จ ากัด
17 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธาน ีจ ากัด
18 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธาน ีจ ากัด
19 อุทัยธานี สหกรณ์นคิมลานสัก จ ากัด
20 สุพรรณบรีุ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างการประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  

ที่จัดตั้งในปี 2559 - 2560 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
ที่จัดตั้งในปีงบประมาณ 2559 – 2560 

โครงการธนาคารข้าว สหกรณ์................................................................จ ากัด จังหวัด......................................... 

************************************************* 

แบบประเมินนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานของธนาคารข้าว 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
ข้อ 1. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ .......................ราย 
ข้อ 2. จ านวนสมาชิกธนาคารข้าว.....................ราย 
ข้อ 3. จ านวนสมาชิกที่ใช้บริการธนาคารปีที่ผ่านมา.................ราย 
ข้อ 4. กิจกรรมทีธ่นาคารข้าวให้บริการสมาชิก   
        ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ธนาคารข้าวของสหกรณ์ด าเนินการ 
               บริการรับฝากข้าวเปลือก           บริการให้ยืมข้าวสาร         บริการให้ยืมเมล็ดพันธุ์ 
               บริการให้ยืมปัจจัยการผลิต         อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 
ตอนที่ 2 ระดับผลการด าเนินงานธนาคารข้าวที่ผ่านมา 

 
  

ประเด็นการด าเนินงาน 

ระดับผลการด าเนินงานด้านสหกรณ์ / ด้านสมาชิก 
มาก
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

พอใช้ 
 
 

(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) 

ไม่
ด าเนิน
กิจกรรม 

(0) 
ด้านสหกรณ์       

1. ที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์มีการประชุม
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนธนาคารข้าวอย่างต่อเนื่อง
(มากกว่า 8 ครั้ง = มากที่สุด, 6-7 ครั้ง = มาก,  
4-5 ครั้ง = พอใช้, 2-3 ครั้ง = น้อย, 1 ครั้ง = น้อย
ที่สุด, ไม่เคยประชุม = ไม่ด าเนินกิจกรรม) 

      

2. มีการจัดสรรเงินทุนให้แก่ธนาคารข้าว 
(มี = 5, ไม่มี = 0) 

      

3. มีการประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารข้าวให้เข้า
สู่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
(มากกว่า 8 ครั้ง = มากที่สุด, 6-7 ครั้ง = มาก,  
4-5 ครั้ง = พอใช้, 2-3 ครั้ง = น้อย, 1 ครั้ง = 
น้อยที่สุด, ไม่เคย = ไม่ด าเนินกิจกรรม) 

      



 
 
  

ประเด็นการด าเนินงาน 

ระดับผลการด าเนินงานด้านกรรมการ / ด้านสมาชิก 
มาก
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

พอใช้ 
 
 

(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) 

ไม่
ด าเนิน
กิจกรรม 

(0) 
ด้านสมาชิกสหกรณ์ความเข้าใจโครงการอย่างดี       
4. สมาชิกสหกรณเ์ข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ
ธนาคารข้าว 

      

5. สมาชิกสหกรณร์ับรู้การให้บริการธนาคารข้าว       
6. สมาชิกสหกรณส์มัครเข้าร่วมโครงการธนาคาร
ข้าว 

      

7. สมาชิกสหกรณใ์ช้บริการธนาคารข้าว       
8. มีจ านวนสมาชิกสหกรณเ์ข้าร่วมโครงการ
ธนาคารข้าวเพ่ิมขึ้น 

      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอ่ืนๆ 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .......................................................... ............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

      ผู้ประเมิน.................................................... 
       ต าแหน่ง...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดระดับผลการประเมิน 
ระดับค่าคะแนน 
ระดับ  มากที่สุด             = 5 คะแนน 
ระดับ  มาก                  = 4 คะแนน 
ระดับ  พอใช้                = 3 คะแนน 
ระดับ  น้อย            = 2 คะแนน 
ระดับ  น้อยที่สุด            = 1 คะแนน 
ระดับ  ไม่ด าเนินกิจกรรม      = 0 คะแนน 
 
ค านวณหาร้อยละคะแนน 
ร้อยละของคะแนน  = (ผลรวมของคะแนนข้อ 1 – 8) X 100 
                                                40 
 
การจัดระดับคะแนน 
ถ้าได้คะแนนร้อยละ 61 - 100 จัดเป็นระดับท่ี 1 ธนาคารข้าวของสหกรณ์มีการด าเนินงานโครงการได้ดี  
                                                          มีความเข้มแข็ง 
ถ้าได้คะแนนร้อยละ 41 - 60  จัดเป็นระดับท่ี 2 สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินงานโครงการธนาคารข้าว  
ถ้าได้คะแนนร้อยละ   0 - 40  จัดเป็นระดับท่ี 3 สหกรณ์ต้องการได้รับการพัฒนาการด าเนินงาน 
                                                          โครงการธนาคารข้าว 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างระเบียบธนาคาร 
ตัวอย่างประกาศธนาคาร 

 



 

ระเบียบสหกรณ์...........................................จ ากัด 

ว่าด้วยสวัสดิการธนาคารข้าว พ.ศ. 25….. 

                             --------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยสหกรณ์...................จ ากัด จัดให้มีโครงการธนาคารข้าวขึ้นในสหกรณเ์พ่ือวัตถุประสงค์ในการ
จัดสวัสดิการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ...........และ ข้อ......... ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ .........ครั้งที่......../........ เมื่อวันที่................................ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยธนาคารข้าว ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์..................จ ากัด ว่าด้วยธนาคารข้าว พ.ศ. ...............”  
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่......เดือน...................พ.ศ. ................เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
         “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์.......................................จ ากัด 
         “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์......................จ ากัด 
         “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์..................................จ ากัด 
          “ธนาคาร” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้บริการสมาชิกในการบริการรับฝาก ถอน 
ยืม คืน เกี่ยวกับข้าวสาร ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ข้าว และปัจจัยการผลิต 
        “คณะกรรมการธนาคาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารธนาคารข้าว 
        “ดอกเบี้ย” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่ผู้ยืมต้องช าระให้แก่ธนาคารตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 

      หมวด 1 
การจัดตั้งธนาคารข้าว 

  ข้อ 4 ให้มีธนาคารข้าวขึ้นในสหกรณ์ โดยมีที่มาของทุนด าเนินงาน ดังนี้ 
    (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้อนุมัติเพ่ือจัดสวัสดิการ

ให้แก่สมาชิกและครอบครัวตามโครงการนี้ 
       (2) เงินที่สหกรณ์จ่ายจากทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพ่ือด าเนินการตาม

โครงการนี้ 
       (3) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ เงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร หรือสถาบัน

เพ่ือการนี้ 
       (4) รายได้และดอกผลที่เกิดจากการด าเนินการธนาคารข้าว 
 

(ร่าง) 



หมวด 2  
การบริหารจัดการ 

  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารธนาคารข้าวขึ้นมา 1 คณะ จ านวน ......  คน ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากกรรมการด าเนินการด้วยกันเอง โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน เลขานุการ 1 คน นอกนั้น
เป็นกรรมการ 
  ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารธนาคารข้าวมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
         (1) ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว   
         (2) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการธนาคารข้าวตามข้อก าหนดของระเบียบนี้ 
          (3) จัดให้มี และควบคุมการท าทะเบียนสมาชิกธนาคารข้าว 
         (4) บริหารธนาคารข้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก 

หมวด 3 
สมาชิกธนาคารข้าว 

  ข้อ 7 สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด ยื่นใบสมัครถึงธนาคาร 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือคณะกรรมการธนาคารด าเนินการพิจารณา 
         เมื่อคณะกรรมการธนาคารได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดแล้ว ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครทราบ พร้อมก าหนดเลขประจ าตัว
สมาชิกธนาคาร 
  ข้อ 8 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก 

  (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
       (1) ได้รับบริการของโครงการธนาคารข้าว 
       (2) สิทธิอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 
  (ข) หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้ 
       (1) ปฏิบัติตามระเบียบ มติ และค าสั่งคณะกรรมการธนาคาร 
       (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่คณะกรรมการธนาคารนัดหมาย 
       (3) สอดส่องดูแลกิจการธนาคารข้าว 
       (4) ร่วมมือกับคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพัฒนากิจการธนาคาร 
 
 

    
 
 



หมวด 4 
การยืม – คืน 

ข้อ 9 การยืม ธนาคารให้สมาชิกยืมข้าวสาร หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ โดยสมาชิกที่มีความเดือดร้อน
ขาดแคลนข้าวสารบริโภค หรือขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวส าหรับเพาะปลูก หากประสงค์ขอยืมข้าวสาร หรือ เมล็ด
พันธุ์ข้าวตามระเบียบนี้ ให้ยื่นค าขอยืมต่อคณะกรรมการธนาคารตามแบบที่ก าหนด 

       (1) ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
            (1.1) มีฐานะยากจน โดยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จปฐ. ๑ ฉบับที่เป็นปัจจุบันของกรมการ

พัฒนาชุมชน  
            (1.2) แตห่ากสมาชิกมีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ. ๑ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน  ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการของสหกรณ์รับรองว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลน หากไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจะเกิดผลกระทบในการด ารงชีพ และประกอบอาชีพของสมาชิกและครอบครัว 

       คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติ หาก
เห็นว่าถูกต้องและอนุมัตใิห้ยืมได้ ให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดประจ าตัวสมาชิก แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

       (2) หลักเกณฑ์การยืมข้าวสาร หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือปัจจัยการผลิต 
            (2.1) ข้าวสาร ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะเปิดให้สมาชิก

ยืมและคืนตามความเหมาะสม โดยประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ก าหนดให้สมาชิกแต่ละรายยืมได้ไม่เกิน
เดือนละ.........ครั้ง ปริมาณยืมสูงสุดรวมกันแล้วต้องไม่เกิน...............กิโลกรัม 

            (2.2) เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะให้
สมาชิกยืมและคืนในแต่ละฤดูการผลิต พร้อมก าหนดวิธีการตรวจสอบน้ าหนัก และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนด โดยประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ก าหนดให้ปริมาณยืมสูงสุดต้องไม่เกิน...............
กิโลกรัม ระยะเวลาการยืมต้องไม่เกิน 1 ฤดูการผลิต 

  (2.3) ปัจจัยการผลิต ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะเปิดให้
สมาชิกยืมและคืนในแต่ละฤดูการผลิต โดยประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ก าหนดให้มูลค่ายืมสูงสุด 
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน...............บาท     

ข้อ 10 การคืน สมาชิกผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งคืนข้าวเปลือก หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อครบระยะเวลา
การยืม  

         คณะกรรมการธนาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบน้ าหนัก ความชื้น และ
คุณภาพ ของข้าวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ถูกต้องและรับคืน เมื่อรับคืนแล้วเจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดประจ าตัว
สมาชิก แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  

         (1) กรณีการยืมข้าวสาร ให้สมาชิกส่งคืนเป็นข้าวเปลือกพร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือก
ตามอัตราการคืนที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดตามข้อ 9 (2.1) โดยให้ก าหนดความชื้นของข้าวเปลือกที่รับคืน
ตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 



         (2) กรณีการยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาชิกอาจส่งคืนเป็นข้าวเปลือกพร้อมดอกเบี้ยเป็น
ข้าวเปลือก หรือส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมดอกเบี้ยเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวตามอัตราการคืนที่คณะกรรมการ
ธนาคารก าหนดตามข้อ 9 (2.1) และข้อ 9 (2.2) โดยให้ก าหนดความชื้นของข้าวเปลือก และมาตรฐานของเมล็ด
พันธุ์ข้าว ที่รับคืนตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

 (3) กรณียืมปัจจัยการผลิต ให้สมาชิกส่งคืนเป็นข้าวเปลือกพร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือก
ตามอัตราการคืนที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดตามข้อ 9 (2.3) โดยให้ก าหนดความชื้นของข้าวเปลือกที่รับคืน
ตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

ข้อ 11 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้
เหมาะสมและเป็นธรรมกับสมาชิก พร้อมกับประกาศตามข้อ 9  

ข้อ 12 หากสมาชิกประสบภัยพิบัติ ไม่สามารถเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลผลิตนั้นๆ  
จนไม่สามารถช าระคืนได้ตามก าหนด ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาผ่อนผันการคืน รวมทั้งอาจให้สมาชิกยืม
ข้าวสารเพื่อบริโภคเพ่ิมเติม และยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมส าหรับฤดูการผลิตต่อไปได้ 

ข้อ 13 กรณีสมาชิกรายใดยืมข้าวสารหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วไม่คืนตามก าหนดระยะเวลา เมื่ อ
คณะกรรมการธนาคารทวงถามแล้ว หากพบว่าสมาชิกผู้นั้นไม่คืนโดยไม่มีเหตุอันควร ยกเว้นกรณีมีเหตุตามข้อ 12 
ให้คณะกรรมการธนาคารเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่ข้อบังคับสหกรณ์
ก าหนดต่อไป 

หมวด 5 
การฝาก – ถอน 

ข้อ 14 การฝาก สมาชิกที่ไม่มียุ้งฉาง หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน สามารถน า
ข้าวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวมาฝากท่ีธนาคารไดต้ามระเบียบนี้ โดยให้ยื่นค าขอฝากต่อคณะกรรมการธนาคารตาม
แบบที่ก าหนด  

         คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตรวจสอบแบบค าขอ น้ าหนัก ความชื้น
ข้าวเปลือก หรือคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หากเห็นว่าถูกต้องและอนุมัติให้ฝากได้ ให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดประจ าตัว
สมาชิก แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
           (1) กรณีฝากข้าวเปลือก ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะเปิด   
รับฝากให้เหมาะสมกับฤดูกาล โดยให้ก าหนดความชื้นของข้าวเปลือกท่ีรับฝากตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด โดย
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งนีก้ าหนดระยะเวลาการฝากได้ไม่เกิน 1 ปี  
           (2) กรณีฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะ
เปิดรับฝากให้เหมาะสมกับฤดูกาล โดยให้ก าหนดมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับฝากตามเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งนีก้ าหนดระยะเวลาการฝากได้ไม่เกิน 1 ปี 
  ข้อ 15 การถอน หากสมาชิกผู้ฝากข้าวเปลือก หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวประสงค์จะถอนข้าวเปลือกหรือ
เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ยื่นค าขอถอนต่อคณะกรรมการธนาคารตามแบบที่ก าหนด 



         เมื่อคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติ ให้ถอนแล้ว ให้
เจ้าหน้าทีส่่งมอบพร้อมทั้งลงบันทึกในสมุดประจ าตัวสมาชิก และลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

         (1) กรณีฝากเป็นข้าวเปลือก 
               (1.1) การถอนเป็นข้าวเปลือก ให้หักค่ายุบตัว ค่าดูแลรักษา ตามอัตราที่ก าหนด 
               (1.2) การถอนเป็นข้าวสาร ให้หักค่าสีเป็นข้าวสาร ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 
ตามอัตราที่ก าหนด 

         (2) กรณีฝากเป็นเมล็ดพันธุ์ ให้หักค่ายุบตัว ค่าดูแลรักษา ตามอัตราที่ก าหนด  
ข้อ 16 ข้าวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวคงเหลือที่สมาชิกยังไม่มาถอน เมื่อใกล้ครบปีให้แจ้งให้

สมาชิกมาด าเนินการถอน หากครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้วสมาชิกยังไม่มาถอน ให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาขาย จ านวนเงินที่ขายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วให้คืนให้สมาชิกตามส่วนที่เหลืออยู่ โดยท าบัญชีแยกเป็น
รายบุคคล และแจ้งให้สมาชิกมารับคืนต่อไป 

      หมวด 6 
สมุดยืม - คืน และ สมุดฝาก - ถอน 

  ข้อ 17 ให้ออกสมุดประจ าตัวสมาชิกไว้เป็นหลักฐานส าหรับยืม-คืน ฝาก-ถอน 1 เล่ม  
  ข้อ 18 ให้มีการบันทึกบัญชีการใช้บริการ ยืม คืน ฝาก ถอน รายบุคคลลงในสมุด 
                การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดนั้น กระท าได้โดยฝ่ายธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ธนาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ 
                สมุดประจ าตัวเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อธนาคารเพ่ือ
ยกเลิกสมุดประจ าตัวเล่มนั้น และโอนยอดคงเหลือเข้าสมุดประจ าตัวเล่มใหม่ซึ่งออกให้สมาชิกยึดถือไว้ต่อไป 
  ข้อ 19 ให้มีการสรุปยอดบัญชีทุกวันสิ้นเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการทุกเดือน 

หมวด 7 
การปิดบัญชีประจ าปี 

  ข้อ 20 วันสิ้นปีทางบัญชีของธนาคาร ให้สิ้นสุดวันที่..........ของทุกปี 
  ข้อ 21 ดอกเบี้ยที่ได้รับช าระให้ถือเป็นของธนาคาร หากมียอดคงเหลือ ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพ่ือน าออกขาย บริจาคให้สมาชิก หรือบริจาคให้ชุมชน 
  ข้อ 22 เงินที่ได้รับจากข้อ 21 ให้น าเข้าทุนด าเนินงานธนาคารตามข้อ 4 (4) 

      หมวด 8 
การเลิกธนาคาร 

  ข้อ 23 หากเกิดเหตุดังต่อไปนี้ ธนาคารต้องเลิก 
         (1) คณะกรรมการธนาคารมีมตใิห้เลิกธนาคารด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
         (2) มีสมาชิกธนาคารเหลือไม่ถึง 10 คน 



         (3) ธนาคารขาดทุนติดต่อกันเกิน 2 ปี 
ข้อ 24 ทรัพย์สินที่เหลือเมื่อเลิกธนาคารให้ตกเป็นรายได้ของสหกรณ์ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร 
    

 

       

ประกาศ ณ วันที่........เดือน..... พ.ศ.25....     
 
   (.......................................................)   
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์...........................จ ากัด 



ประกาศคณะกรรมการธนาคารข้าว 

สหกรณ์.......................จ ากัด 

พ.ศ. 25.... 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์.......................จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการธนาคารข้าว พ.ศ...... จึงได้มี
ประกาศคณะกรรมการธนาคารข้าว ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 คุณสมบัติของสมาชิก 
       (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์......................จ ากัด และ 
       (2) เป็นสมาชิกที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือไม่ได้ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักแต่
ปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภค 
       (3).......................................................................................................................... ..... 
ข้อ 2 การยืม – คืน 
       2.1 ข้าวสาร  

  (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกยืมข้าวสารได้ตั้งแต่วันที่..................เดือน............พ.ศ...............ถึงวันที่...............
เดือน...........พ.ศ................ 

  (2) ยืมข้าวสารได้ไม่เกินเดือนละ ..............ครั้ง ปริมาณยืมรวมกันสูงสุดต้องไม่เกิน..............กิโลกรัม   
  (3) อัตรายืม – คืน 

ชนิดข้าวสาร ยืม (ก.ก.) คืนข้าวเปลือก (ก.ก.) ระยะเวลาคืน 
ความชื้นไม่เกิน 15 % ความชื้นเกิน 15 % 

แต่ไม่เกิน .....% 
หอมมะลิ  

............ 
หอมมะลิ        ……….. หอมมะลิ          ……….. ด/ป ถึง ด/ป 
ทั่วไป            ..……… ทั่วไป              ..………  
เหนียว           .………. เหนียว             .……….  

ขาว  
............ 

หอมมะลิ        ……….. หอมมะลิ          ………..  
ทั่วไป            ..……… ทั่วไป              ...………  
เหนียว           .………. เหนียว             .……….  

เหนียว  
............ 

หอมมะลิ        ……….. หอมมะลิ          ………..  
ทั่วไป            ..……… ทั่วไป              ..………  
เหนียว           .………. เหนียว             .……….  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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        2.2 เมล็ดพันธุ์ข้าว 
     (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตั้งแต่วันที่..................เดือน............พ.ศ...............ถึงวันที่

...............เดือน...........พ.ศ................ 
     (2) ธนาคารให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว  ปริมาณยืมรวมกัน

สูงสุดต้องไม่เกิน ............กิโลกรัม  
     (3) อัตรายืม – คืน 

ชนิด เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่
น้อยกว่า 

(%) 

สิ่งเจือ 
ปนสูงสุด 
ไม่เกิน 
(%) 

เมล็ดพันธุ์
อ่ืน  

(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก    
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน  
(%) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

พันธุ์ดอกมะลิ 
(ชั้นพันธุ์จ าหน่าย) 

98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14  
………… 

 
......... 

ด/ป ถึง  
ด/ป 

พันธุ์ดอกมะลิ 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15 -  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
........ 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

*สมาชิกอาจจะเลือกคืนได้ตามความพร้อม 
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ชนิด เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่
น้อยกว่า 

(%) 

สิ่งเจือ 
ปนสูงสุด 
ไม่เกิน 
(%) 

เมล็ดพันธุ์
อ่ืน  

(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก    
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน  
(%) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

พันธุ์ทั่วไป 
(ชั้นพันธุ์จ าหน่าย) 

98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14  
………… 

 
......... 

ด/ป ถึง  
ด/ป 

พันธุ์ทั่วไป 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15 -  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
........ 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 
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ชนิด เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่
น้อยกว่า 

(%) 

สิ่งเจือ 
ปนสูงสุด 
ไม่เกิน 
(%) 

เมล็ดพันธุ์
อ่ืน  

(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก    
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน  
(%) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

พันธุ์ข้าวเหนียว 
(ชั้นพันธุ์จ าหน่าย) 

98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14  
………… 

 
......... 

ด/ป ถึง  
ด/ป 

พันธุ์ข้าวเหนียว 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15 -  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
........ 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

 
     (4) สมาชิกท่ีจะคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น ต้องเป็นสมาชิกผู้ขึ้นทะเบียนปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้กับสหกรณ์ 
     (5) เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะคืนนั้นต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงที่ขึ้นทะเบียนเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

ของสหกรณ์เท่านั้น 
2.3 ปัจจัยการผลิต 
       (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกยืมปัจจัยการผลิตได้ตั้งแต่วันที่..................เดือน............พ.ศ...............ถึงวันที่

...............เดือน...........พ.ศ................ 
     (2) ธนาคารให้ยืมปุ๋ย สารปรับปรุงดิน....................มูลค่ายืมรวมกันสูงสุดต้องไม่เกิน ............บาท 
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     (3) อัตรายืม – คืน 

ชนิดปัจจัยการ
ผลิต 

มูลค่ายืม (บาท) มูลค่าคืนข้าวเปลือก (บาท) ระยะเวลาคืน 
ความชื้นไม่เกิน 15 % ความชื้นเกิน 15 % 

แต่ไม่เกิน .....% 
ปุ๋ย  

............ 
หอมมะลิ        ……….. หอมมะลิ          ……….. ด/ป ถึง ด/ป 
ทั่วไป            ..……… ทั่วไป              ..………  
เหนียว           .………. เหนียว             .……….  

สารปรับปรุงดิน  
............ 

หอมมะลิ        ……….. หอมมะลิ          ………..  
ทั่วไป            ..……… ทั่วไป              ...………  
เหนียว           .………. เหนียว             .……….  

...............  
............ 

หอมมะลิ        ……….. หอมมะลิ          ………..  
ทั่วไป            ..……… ทั่วไป              ..………  
เหนียว           .………. เหนียว             .……….  

 
       2.4 หากไม่ช าระคืนตามที่ก าหนด ธนาคารคิดอัตราค่าปรับ.........% ต่อปี 
ข้อ 3 การฝาก – ถอน 

3.1 ข้าวเปลือก 
     (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกฝากข้าวเปลือกได้ตั้งแต่วันที่ ...........เดือน..........พ.ศ.......... ถึงวันที่ .............   

เดือน..............พ.ศ........... 
            (2) อัตราฝาก – ถอน 

ชนิดข้าว 
เปลือก 

ฝากข้าวเปลือก (ก.ก.) ถอนได้ (ก.ก.) 
ความชื้นไม่เกิน 15 % ความชื้นเกิน 15 % 

แต่ไม่เกิน ......% 
ข้าวเปลือก ข้าวสาร 

หอมมะลิ 100 - ……. …….. 
หอมมะลิ - 100 ....... ....... 
ทั่วไป 100 - ....... ........ 
ทั่วไป - 100 ....... ....... 
เหนียว 100 - ....... ....... 
เหนียว - 100 ....... ....... 
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3.2 เมล็ดพันธุ์ข้าว 
       (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกฝากเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตั้งแต่วันที่ ...........เดือน..........พ.ศ.......... ถึงวันที่ ............

เดือน..............พ.ศ........... 
       (2) อัตราฝาก – ถอน  

                 
ชนิด 

เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่น้อย
กว่า (%) 

สิ่งเจือปน
สูงสุดไม่
เกิน (%) 

เมล็ดพันธุ์อื่น
(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน (%) 

ฝาก 
 (ก.ก.) 

ถอนได้ 
(ก.ก.) 

พันธุ์ดอกมะลิ 98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14   

พันธุ์ดอกมะลิ 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15   

พันธุ์ทั่วไป 98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14   

พันธุ์ทั่วไป 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15   

พันธุ์ข้าวเหนียว 98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14   

พันธุ์ข้าวเหนียว 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15   

   
ข้อ 4 อัตราการยุบตัวตามสภาพ 
        4.1 ให้ใช้อัตราการยุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ 2 
        4.2 หากอัตราการยุบตัวตามสภาพเกินร้อยละ 2 ให้คณะกรรมการธนาคารตรวจสอบสาเหตุอัตราข้าวยุบตัวเกิน
ร้อยละ 2 และรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์      
   

ประกาศ ณ วันที่................................ 
         
          (....................................................) 
               ประธานกรรมการธนาคารข้าว 
                    สหกรณ์..................................... จ ากัด 

หมายเหตุ : สหกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนระเบียบให้เหมาะสมกับกิจกรรมธนาคารข้าวของสหกรณ์ โดยอาจจะ
ใส่เฉพาะกิจกรรมที่ธนาคารท า และปรับเปลี่ยนประกาศคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสมของสหกรณ์
และบริบทของสมาชิก 



 

(ร่าง) 
ระเบียบสหกรณ์……………………………..จ ากัด 

ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
พ.ศ. ........................ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ….. ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้ง
ที่…………….วันที่………………..…………………….. ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารโคนมทด
แทนฝูง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์…………………………………………….………จ ากัด ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง  พ.ศ……………….” 

 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่…………………………..…. พ.ศ…………….. เป็นต้นไป 

  ข้อ  3.  ในระเบียบนี้ 

   “รับฝากโคนม” หมายความว่า สมาชิกหรือเกษตรกรน าโคนมตามคุณสมบัติที่ก าหนดเข้ามาเลี้ยงใน
คอกรวมของสหกรณ์ 
  “ถอนโคนม” หมายความว่า สมาชิกหรือเกษตรกรน าโคที่เจริญเติบโตตามคุณสมบัติที่ก าหนดออก
จากคอกรวมของสหกรณ์ 
   “สมาชิก” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม และสหกรณ์สหกรณ์ฯ รับขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกแล้ว โดยลงนามในหนังสือสัญญาตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

หมวด  1 
การจัดตั้ง/คณะกรรมการบริหาร 

 ข้อ  ๔. …….. …………………………………………………………………………………………….. 

หมวด  ๒ 
การบริหารจัดการ/การให้บริการ 

 ข้อ  ๕. คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง  
   (๑) ……………………………………………………………………………………………….. 
   (๒) ……………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อ  ๖. สหกรณจ์ะจัดให้มีโรงเรือนเลี้ยงโคที่เหมาะสม 

 



 

 หมวด  ๓ 
การฝากโคนม 

  ข้อ  ๗.  การรบัฝากโคนมจากสมาชิกสหกรณ์อาจกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ……… 
(2) ……..  

 
ข้อ ๘. สหกรณ์จะรับฝากโคนมตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวแล้ว ตามศักยภาพสูงสุดของคอกรวมที่สามารถ

รองรับได้  

ข้อ  ๙.  ในการรับฝากโคนมของสมาชิกให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) …………………………………………………………………………………………………………… 
(2) ………………………………………………………………………………………………………. 

หมวด  ๔ 
การถอนโคนม 

 ข้อ  ๑๐. สมาชิกท่ีต้องการถอนโคนมต้องใช้ใบถอนตามแบบของสหกรณ์ 

  ข้อ  ๑๑. ในการน าโคนมทดแทนฝูงที่ถอนคืนจากธนาคาร ให้ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ  และชนิด เพ่ือให้
ทราบจ านวนแน่นอนว่าได้น าโคนมทดแทนฝูงออกจากคอกเลี้ยงไปจ านวนเท่าใด  โดยระบุให้ชัดแจ้งเอกสารถอนคืน
เพ่ือเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน  
 ข้อ  ๑๒. ให้สมาชิกถอนโคนมจากสหกรณ์ โดยซื้อคนืด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ช าระเงินด้วยเงินสด 
(๒) ช าระคืนด้วยเงินเชื่อ   

   (๓) ช าระด้วยการหักจากค่าน้ านมโค 

 ข้อ 1๓.  ถ้าจ าเป็นต้องซื้อคืนด้วยเงินเชื่อ ใหส้มาชิกท าสัญญาไว้กับสหกรณ์ ……. 
          ข้อ 1๔. การขายเชื่อนั้นต้องมีเงื่อนไขการช าระหนี้ในระยะเวลาอันสมควร แต่ไม่ควรเกิน  3  เดือน 

 
หมวด  ๕ 

ผลตอบแทน/อื่นๆ 
 ข้อ 1๕.  สมาชิกท่ีน าโคนมเข้ามาฝากกับสหกรณ์จะสามารถซื้อคืน และได้รับผลตอบแทนดังนี้  

(1) …….…….……..……………………………. 
(2) ………………………………………………. 
(3) ………………………………………………. 

 
ประกาศ  ณ  วันที่………………..............…พ.ศ……… 

ลงชื่อ 
(………………………………………………) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์…………………………………….จ ากดั 



 

ระเบียบสหกรณ์...........................................จ ากัด 

ว่าด้วยสวัสดิการธนาคารเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 25….. 

                             --------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยสหกรณ์...................จ ากัด จัดให้มีโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ ขึ้นในสหกรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการจัดสวัสดิการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ...........และ ข้อ......... ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ .........ครั้งที่......../........ เมื่อวันที่................................ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยธนาคารเมล็ดพันธุ์ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์..................จ ากัด ว่าด้วยธนาคารเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 
...............”  
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่......เดือน...................พ.ศ. ................เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
         “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์.......................................จ ากัด 
         “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์......................จ ากัด 
         “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์..................................จ ากัด 
          “ธนาคาร” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้บริการสมาชิกในการบริการรับฝาก ถอน 
ยืม คืน เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ 
        “คณะกรรมการธนาคาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
        “ดอกเบี้ย” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่ผู้ยืมต้องช าระให้แก่ธนาคารตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 

      หมวด 1 
การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ ์

  ข้อ 4 ให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้นในสหกรณ์ โดยมีที่มาของทุนด าเนินงาน ดังนี้ 
    (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้อนุมัติเพ่ือจัดสวัสดิการ

ให้แก่สมาชิกและครอบครัวตามโครงการนี้ 
       (2) เงินที่สหกรณ์จ่ายจากทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพ่ือด าเนินการตาม

โครงการนี้ 
       (3) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ เงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร หรือสถาบัน

เพ่ือการนี้ 
       (4) รายได้และดอกผลที่เกิดจากการด าเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

ตัวอย่างระเบียบธนาคารเมล็ดพันธุ์ 



หมวด 2  
การบริหารจัดการ 

  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์  ขึ้นมา 1 คณะ จ านวน ......  คน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการด าเนินการด้วยกันเอง โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน เลขานุการ 1 
คน นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
         (1) ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์  
         (2) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตามข้อก าหนดของระเบียบนี้ 
          (3) จัดให้มี และควบคุมการท าทะเบียนสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
         (4) บริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก 

หมวด 3 
สมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

  ข้อ 7 สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด ยื่นใบสมัครถึงธนาคาร 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือคณะกรรมการธนาคารด าเนินการพิจารณา 
         เมื่อคณะกรรมการธนาคารได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดแล้ว ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครทราบ พร้อมก าหนดเลขประจ าตัว
สมาชิกธนาคาร 
  ข้อ 8 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก 

  (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
       (1) ได้รับบริการของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
       (2) สิทธิอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 
  (ข) หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้ 
       (1) ปฏิบัติตามระเบียบ มติ และค าสั่งคณะกรรมการธนาคาร 
       (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่คณะกรรมการธนาคารนัดหมาย 
       (3) สอดส่องดูแลกิจการธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
       (4) ร่วมมือกับคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพัฒนากิจการธนาคาร 

 
 
 
 
 



หมวด 4 
การยืม – คืน 

ข้อ 9 การยืม ธนาคารให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ถั่ว .....ได้ โดย
สมาชิกที่มีความเดือดร้อนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ส าหรับเพาะปลูก หากประสงค์ขอยืมเมล็ดพันธุ์ตามระเบียบนี้ ให้ยื่น
ค าขอยืมต่อคณะกรรมการธนาคารตามแบบที่ก าหนด 

       (1) ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
            (1.1) มีฐานะยากจน โดยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จปฐ. ๑ ฉบับที่เป็นปัจจุบันของกรมการ

พัฒนาชุมชน  
            (1.2) แตห่ากสมาชิกมีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ. ๑ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน  ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการของสหกรณ์รับรองว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลน หากไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจะเกิดผลกระทบในการด ารงชีพ และประกอบอาชีพของสมาชิกและครอบครัว 

       คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติ หาก
เห็นว่าถูกต้องและอนุมัตใิห้ยืมได้ ให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดประจ าตัวสมาชิก แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

       (2) หลักเกณฑ์การยืมเมล็ดพันธุ์ 
           ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะให้สมาชิกยืมและคืนในแต่ละ

ฤดูการผลิต พร้อมก าหนดวิธีการตรวจสอบน้ าหนัก และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด โดย
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แตท่ั้งนีก้ าหนดให้ปริมาณยืมสูงสุดต้องไม่เกิน...............กิโลกรัม ระยะเวลาการยืม
ต้องไม่เกิน 1 ฤดูการผลิต 

ข้อ 10 การคืน สมาชิกผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งคืนผลผลิต หรือเมล็ดพันธุ์เมื่อครบระยะเวลาการยืม  
         คณะกรรมการธนาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบน้ าหนัก ความชื้น และ

คุณภาพ ของผลผลิตหรือเมล็ดพันธุ์ให้ถูกต้องและรับคืน เมื่อรับคืนแล้วเจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดประจ าตัวสมาชิก 
แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  

         สมาชิกอาจส่งคืนเป็นผลผลิตพร้อมดอกเบี้ยเป็นผลผลิต หรือส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์พร้อม
ดอกเบี้ยเป็นเมล็ดพันธุ์ตามอัตราการคืนที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดตามข้อ 9 (2) โดยให้ก าหนดความชื้นของ
ผลผลิต และมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ ที่รับคืนตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

ข้อ 11 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้
เหมาะสมและเป็นธรรมกับสมาชิก พร้อมกับประกาศตามข้อ 9  

ข้อ 12 หากสมาชิกประสบภัยพิบัติ ไม่สามารถเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลผลิตนั้นๆ  
จนไม่สามารถช าระคืนได้ตามก าหนด ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาผ่อนผันการคืน รวมทั้งอาจให้สมาชิกยืม
เมล็ดพันธุ์เพ่ิมเติมส าหรับฤดูการผลิตต่อไปได้ 

ข้อ 13 กรณีสมาชิกรายใดเมล็ดพันธุ์ไปแล้วไม่คืนตามก าหนดระยะเวลา เมื่อคณะกรรมการ
ธนาคารทวงถามแล้ว หากพบว่าสมาชิกผู้นั้นไม่คืนโดยไม่มีเหตุอันควร  ยกเว้นกรณีมีเหตุตามข้อ 12 ให้



คณะกรรมการธนาคารเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่ข้อบังคับสหกรณ์
ก าหนดต่อไป 

หมวด 5 
การฝาก – ถอน 

ข้อ 14 การฝาก สมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน สามารถน าเมล็ดพันธุ์มาฝากที่
ธนาคารไดต้ามระเบียบนี้ โดยให้ยื่นค าขอฝากต่อคณะกรรมการธนาคารตามแบบที่ก าหนด  

         คณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตรวจสอบแบบค าขอ น้ าหนัก ความชื้น
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ หากเห็นว่าถูกต้องและอนุมัติให้ฝากได้ ให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดประจ าตัวสมาชิก แล้วลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
           ให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะเปิดรับฝากเมล็ดพันธุ์ให้
เหมาะสมกับฤดูกาล โดยให้ก าหนดมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ที่รับฝากตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งนีก้ าหนดระยะเวลาการฝากได้ไม่เกิน 1 ปี 
  ข้อ 15 การถอน หากสมาชิกผู้ฝาก ประสงค์จะถอนเมล็ดพันธุ์ ให้ยื่นค าขอถอนต่อคณะกรรมการ
ธนาคารตามแบบที่ก าหนด 

         เมื่อคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติ ให้ถอนแล้ว ให้
เจ้าหน้าทีส่่งมอบพร้อมทั้งลงบันทึกในสมุดประจ าตัวสมาชิก และลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ โดยมีข้อก าหนดให้หัก
ค่ายุบตัว ค่าดูแลรักษา ตามอัตราที่ก าหนด  

ข้อ 16 เมล็ดพันธุ์คงเหลือที่สมาชิกยังไม่มาถอน เมื่อใกล้ครบปีให้แจ้งให้สมาชิกมาด าเนินการ
ถอน หากครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้วสมาชิกยังไม่มาถอน ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาขาย จ านวนเงินที่
ขายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วให้คืนให้สมาชิกตามส่วนที่เหลืออยู่ โดยท าบัญชีแยกเป็นรายบุคคล และแจ้งให้สมาชิก
มารับคืนต่อไป 

      หมวด 6 
สมุดยืม - คืน และ สมุดฝาก - ถอน 

  ข้อ 17 ให้ออกสมุดประจ าตัวสมาชิกไว้เป็นหลักฐานส าหรับยืม-คืน ฝาก-ถอน 1 เล่ม  
  ข้อ 18 ให้มีการบันทึกบัญชีการใช้บริการ ยืม คืน ฝาก ถอน รายบุคคลลงในสมุด 
                การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดนั้น กระท าได้โดยฝ่ายธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ธนาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ 
                สมุดประจ าตัวเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อธนาคารเพ่ือ
ยกเลิกสมุดประจ าตัวเล่มนั้น และโอนยอดคงเหลือเข้าสมุดประจ าตัวเล่มใหม่ซึ่งออกให้สมาชิกยึดถือไว้ต่อไป 
  ข้อ 19 ให้มีการสรุปยอดบัญชีทุกวันสิ้นเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการทุกเดือน 
 



หมวด 7 
การปิดบัญชีประจ าปี 

  ข้อ 20 วันสิ้นปีทางบัญชีของธนาคาร ให้สิ้นสุดวันที่..........ของทุกปี 
  ข้อ 21 ดอกเบี้ยที่ได้รับช าระให้ถือเป็นของธนาคาร หากมียอดคงเหลือ ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพ่ือน าออกขาย บริจาคให้สมาชิก หรือบริจาคให้ชุมชน 
  ข้อ 22 เงินที่ได้รับจากข้อ 21 ให้น าเข้าทุนด าเนินงานธนาคารตามข้อ 4 (4) 

      หมวด 8 
การเลิกธนาคาร 

  ข้อ 23 หากเกิดเหตุดังต่อไปนี้ ธนาคารต้องเลิก 
         (1) คณะกรรมการธนาคารมีมตใิห้เลิกธนาคารด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
         (2) มีสมาชิกธนาคารเหลือไม่ถึง 10 คน 
         (3) ธนาคารขาดทุนติดต่อกันเกิน 2 ปี 
ข้อ 24 ทรัพย์สินที่เหลือเมื่อเลิกธนาคารให้ตกเป็นรายได้ของสหกรณ์ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร 
    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน..... พ.ศ.25....     
 
   (.......................................................)   
             ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์...........................จ ากัด 



  



ประกาศคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

สหกรณ์.......................จ ากัด 

พ.ศ. 25.... 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์.......................จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการธนาคารเมล็ดพันธุ์ พ.ศ...... 
จึงได้มีประกาศคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 คุณสมบัติของสมาชิก 
       (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์......................จ ากัด และ 
       (2) เป็นสมาชิกที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่ว ...หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ถั่ว 
หรือไม่ได้ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักแต่ปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภค 
       (3).......................................................................................................................... ..... 
ข้อ 2 การยืม – คืน 
        2.1 เมล็ดพันธุ์ข้าว 

     (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตั้งแต่วันที่..................เดือน............พ.ศ...............ถึงวันที่
...............เดือน...........พ.ศ................ 

     (2) ธนาคารให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว ปริมาณยืมรวมกัน
สูงสุดต้องไม่เกิน ............กิโลกรัม  

     (3) อัตรายืม – คืน 
ชนิด เมล็ดพันธุ์

สุทธิไม่
น้อยกว่า 

(%) 

สิ่งเจือ 
ปนสูงสุด 
ไม่เกิน 
(%) 

เมล็ดพันธุ์
อ่ืน  

(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก    
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน  
(%) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

พันธุ์ดอกมะลิ 
(ชั้นพันธุ์จ าหน่าย) 

98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14  
………… 

 
......... 

ด/ป ถึง  
ด/ป 

พันธุ์ดอกมะลิ 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15 -  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
หอมมะลิ 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



       
 

ชนิด เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่
น้อยกว่า 

(%) 

สิ่งเจือ 
ปนสูงสุด 
ไม่เกิน 
(%) 

เมล็ดพันธุ์
อ่ืน  

(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก    
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน  
(%) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

พันธุ์ทั่วไป 
(ชั้นพันธุ์จ าหน่าย) 

98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14  
………… 

 
......... 

ด/ป ถึง  
ด/ป 

พันธุ์ทั่วไป 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15 -  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก 
ทั่วไป 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
........ 

 

 
      

ชนิด เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่
น้อยกว่า 

(%) 

สิ่งเจือ 
ปนสูงสุด 
ไม่เกิน 
(%) 

เมล็ดพันธุ์
อ่ืน  

(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก    
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน  
(%) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

พันธุ์ข้าวเหนียว 
(ชั้นพันธุ์จ าหน่าย) 

98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14  
………… 

 
......... 

ด/ป ถึง  
ด/ป 

พันธุ์ข้าวเหนียว 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15 -  
......... 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นไมเ่กิน 15 %  
......... 

 

ข้าวเปลือก
เหนียว 

ความชื้นเกิน 15 % แต่ไม่เกิน........% 
 

 
......... 

 

 
          2.2 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

     (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ตั้งแต่วันที่..................เดือน............พ.ศ...............ถึงวันที่
...............เดือน...........พ.ศ................ 

     (2) ธนาคารให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเหนียว ปริมาณ
ยืมรวมกันสูงสุดต้องไมเ่กิน ............กิโลกรัม  

 
 



     (3) อัตรายืม – คืน 
 

ชนิด % ความชื้น 
(สูงสุด) 

%  
ความ

บริสุทธิ์ 
(ต่ าสุด) 

%  
ความงอก 
(ต่ าสุด) 

ยืม  
(ก.ก.) 

คืน  
(ก.ก.) 

ก าหนดคืน 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
หวาน 

12 98 75   ด/ป – ด/ป 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

12 98 75  
.......... 

 
......... 

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เหนียว 

12 98 75  
......... 

 
......... 

 

ข้าวโพดหวานฝัก  
......... 

       - - -  
........... 

 

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฝัก 

 
......... 

- - -  
............ 

 

ข้าวโพดเหนียวฝัก  
.......... 

- - -  
.......... 

 

(การก าหนดอัตรายืมคืน ความชื้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม) 
 

     (4) สมาชิกท่ีจะคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ต้องเป็นสมาชิกผู้ขึ้นทะเบียนปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้กับสหกรณ์ 
     (5) เมล็ดพันธุ์ที่จะคืนนั้นต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในแปลงที่ข้ึนทะเบียนเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์

เท่านั้น      
       2.3 หากไม่ช าระคืนตามที่ก าหนด ธนาคารคิดอัตราค่าปรับ.........% ต่อปี 
ข้อ 3 การฝาก – ถอน 

3.1 เมล็ดพันธุ์ข้าว 
       (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกฝากเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตั้งแต่วันที่ ...........เดือน..........พ.ศ.......... ถึงวันที่ ............

เดือน..............พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 



       (2) อัตราฝาก – ถอน  
                 

ชนิด 
เมล็ดพันธุ์
สุทธิไม่น้อย
กว่า (%) 

สิ่งเจือปน
สูงสุดไม่
เกิน (%) 

เมล็ดพันธุ์อื่น
(พันธุ์ปน) 
ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น
ไม่เกิน (%) 

ฝาก 
 (ก.ก.) 

ถอนได้ 
(ก.ก.) 

พันธุ์ดอกมะลิ 98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14   

พันธุ์ดอกมะลิ 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15   

พันธุ์ทั่วไป 98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14   

พันธุ์ทั่วไป 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15   

พันธุ์ข้าวเหนียว 98 2 15 เมล็ดใน 
500 กรัม 

5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 14   

พันธุ์ข้าวเหนียว 95 5 20 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ดใน 
500 กรัม 

85 15   

 
       3.2 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
   (1) ธนาคารเปิดให้สมาชิกฝากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ตั้งแต่วันที่ ...........เดือน..........พ.ศ.......... ถึงวันที่ ............
เดือน..............พ.ศ...........  
            (2) อัตราฝาก – ถอน 

ชนิด % ความชื้น 
(สูงสุด) 

%  
ความ

บริสุทธิ์ 
(ต่ าสุด) 

%  
ความงอก 
(ต่ าสุด) 

ฝาก 
(ก.ก.) 

ถอนได้  
(ก.ก.) 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
หวาน 

12 98 75  
......... 

 
       ........ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

12 98 75  
.......... 

 
......... 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เหนียว 

12 98 75  
......... 

 
......... 

 
 
 
 



ข้อ 4 อัตราการยุบตัวตามสภาพ 
        4.1 เมล็ดพันธุ์ข้าว  
             (1) ให้ใช้อัตราการยุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ 2 
             (2) หากอัตราการยุบตัวตามสภาพเมล็ดพันธุ์เกินร้อยละ 2 ให้คณะกรรมการธนาคารตรวจสอบสาเหตุอัตรา
ข้าวยุบตัวเกินร้อยละ 2 และรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
        4.2 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  
             (1) ให้ใช้อัตรายุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ ……. 
             (2) หากอัตราการยุบตัวตามสภาพเมล็ดพันธุ์เกินร้อยละ ..... ให้คณะกรรมการธนาคารตรวจสอบสาเหตุ
อัตรายุบตัวเกินร้อยละ 2 และรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่................................ 
         
          (....................................................) 
               ประธานกรรมการธนาคารข้าว 
                    สหกรณ์..................................... จ ากัด 

หมายเหตุ : คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนระเบียบ และประกาศให้เหมาะสมกับกิจกรรมธนาคารเมล็ด
พันธุ์ของสหกรณ์ โดยอาจจะใส่เฉพาะกิจกรรมที่ธนาคารท า ตามความเหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของประกาศได้ 


