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พฒันาสถาบนัเกษตรกรรปูแบบประชารฐั

   โครงการแกม้ลิงผลผลิตทางการเกษตร 
(ขา้ว ขา้วโพดเลียงสตัว ์มนัสําปะหลงั 
ยางพารา)
เป็นกลไกตามนโยบายรฐับาล ใหส้ถาบนัเกษตรกร
เป็นแหลง่จดัเกบ็และรวบรวมเพือสรา้งเสถียรภาพ
ดา้นราคาผลผลิตสินคา้เกษตรของเกษตรกร
สมาชิก 

  โครงการสนบัสนนุอปุกรณแ์ปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร
พฒันาศกัยภาพการแปรรปูสินคา้เกษตร
ใหมี้คณุภาพ มาตรฐาน สรา้งมลูค่าเพิม
สินคา้เกษตร สรา้งความเขม้แข็งใหส้หกรณ ์
กล ุ่มเกษตรกร
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  โครงการผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์     
ขยายผลการผลิตเมลด็พนัธ ุ ์สง่เสรมิสถาบนั
เกษตรกรเป็นแหลง่ในการผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์ทีมี
คณุภาพ ราคาเป็นธรรม ใหแ้กส่มาชิกและ
เกษตรกรทวัไป

  โครงการผลิตโคเนือเพือเพิมมลูค่า

   ส่งเสริมใหส้หกรณเ์ป็นแหลง่ผลิตพนัธ ุ์
   โคตน้ทาง
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          คณุสมบติัหลกัของสถาบนัเกษตรกรทีเขา้รว่มโครงการ

  1. เป็นสหกรณ/์กล ุม่เกษตรกร ทีไดร้บัการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์
      หรอืกล ุม่เกษตรกร
  

  

  2. สามารถปิดบญัชีไดใ้นปีปัจจบุนั
  
  
 3. ไม่มีขอ้บกพรอ่ง หรือมีแต่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสร็จ
  

4. เป็นสหกรณ/์กล ุม่เกษตรกร ทีดําเนินธรุกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
ทีสอดคลอ้งกบัโครงการทีขอรบัการสนบัสนนุ

สถาบนัเกษตรกรจะตอ้งผ่านคณุสมบติัหลกัทงั 4 ขอ้ และจะเขา้รว่มโครงการไดจ้ะตอ้งผ่านการ
พิจารณาคณุสมบติัเฉพาะของแต่ละโครงการดว้ย
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โครงการแกมลงิผลผลติทางการเกษตร โครงการแกมลงิผลผลติทางการเกษตร ((ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มนัสําปะหลงั ยางพาราขาว ขาวโพดเลี้ยงสตัว มันสาํปะหลัง ยางพารา))

แนวคิดแนวคิด
เพ่ือเปนกลไกตามนโยบายรัฐบาล ใหสถาบันเกษตรกรเปนแหลงจัดเกบ็และรวบรวม

เพ่ือสรางเสถียรภาพดานราคาผลผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 

เปาหมายเปาหมาย
1.สถาบันเกษตรกรท่ีมีสมาชิกปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสตัว มันสําปะหลงั และยางพารา 

2.ปริมาณสินคาเกษตรมีการรวบรวมและจัดเก็บเพ่ิมข้ึนจากเดิม

   - ขาว (แมขาย) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 20,000 ตัน/แหง , (ลูกขาย) ไมนอยกวา 2,000 ตัน/แหง

   - ขาวโพดเลี้ยงสตัว (แมขาย) เพ่ิมข้ึนไมนอย 10,000 ตัน/แหง , (ลกูขาย) ไมนอยกวา 1,000 ตนั/แหง

   - มนัสําปะหลัง (แมขาย) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 5,000 ตัน/แหง

   - ยางพารา (แมขายตลาดกลางยางพารา) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 9,800 ตนั/แหง
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การเสริมศักยภาพเพ่ือรองรับโครงการแกมลิงการเสริมศักยภาพเพ่ือรองรับโครงการแกมลิง

1. โกดัง /ไซโล ขนาด 20,000 ตัน ใชพ้ืนที ่15 ไร 

    หรือขนาด 10,000 ตนั จํานวน 2 แหง ใชพ้ืนท่ี 8 ไร/แหง

2. เครื่องอบลดความช้ืนพรอมโรงคลุม ขนาด 500 ตัน/วัน

3. เครื่องช่ังพรอมโรงคลุม ขนาด 80 ตัน

4. ลานตาก ขนาดตามความจําเปน

5. รถตักลอยาง 3 คัน

6. ชุดตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก 3 ชุด

ขาว

1. ฉาง ขนาด 1,000 ตัน (1.5 ไร)/ 2,000 ตนั (2.5 ไร) 

2. ลานตาก ขนาดตามความจําเปน

3. รถตักลอยาง 1 คัน

4. ชุดตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก 1 ชุด

5. เคร่ืองช่ังพรอมโรงคลมุ ขนาด 40 ตัน

แมขายเพ่ือรองรับการจัดเก็บผลผลติไมนอยกวา 20,000 ตัน

ลูกขายเพ่ือรองรับการจัดเก็บผลผลติไมนอยกวา 2,000 ตัน

6. ชุดตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก 3 ชุด
5. เคร่ืองช่ังพรอมโรงคลมุ ขนาด 40 ตัน

1. โกดังเก็บขาวโพด ขนาด 10,000 ตัน 

2. เครื่องอบลดความช้ืนพรอมโรงคลุม ขนาด 250 ตัน 

    จํานวน 2 ชุด  หรอืขนาด 500 ตัน จาํนวน 1 

3. ลานตาก (สามารถรองรับนํ้าหนักรถบรรทุก 10 ลอได)

4. เครื่องช่ังพรอมโรงคลุม ขนาด 80 ตนั

5. เครื่องสีขาวโพดแบบเคลือ่นที่ 5 ชุด

6. รถตักลอยาง 3 คัน

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

1. ฉาง ขนาด 1,000 ตัน 

2. ลานตาก ขนาดตามความจําเปน

3. เครื่องสีขาวโพดแบบเคลือ่นท่ี 2 ชุด

4. รถตักลอยาง 1 คัน 

แมขายเพ่ือรองรับการจัดเก็บผลผลติไมนอยกวา 10,000 ตัน

ลูกขายเพ่ือรองรับการจัดเก็บผลผลติไมนอยกวา 1,000 ตัน
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การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

1. โกดัง เก็บสินคา ขนาด 5,000 ตนั พ้ืนที่ 25 ไร / ขนาด 10,000 ตัน พ้ืนท่ี 50 ไร

2. ลานตาก ตามความจําเปน

3. เครื่องสับมันสําปะหลังพรอมอุปกรณ ขนาด 80 ตัน/ ชม.

4. เครื่องวัดเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลังดิจติอล

5. รถตัก 3 คนั

6. รถแทรกเตอรเกลี่ยลาน ขนาดเล็ก จํานวน 2 คัน

มันสําปะหลัง (แมขาย)

6. รถแทรกเตอรเกลี่ยลาน ขนาดเล็ก จํานวน 2 คัน

ยางพารา

1. โกดังเก็บรวบรวมยางพารา ขนาด 2,100 ตร.ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 3 ไร

2. พาเลท

3. รถโฟลคลิฟท
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คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม ((ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสาํปะหลังขาว ขาวโพดเลีย้งสัตว มันสําปะหลงั))

1. สถาบันเกษตรกรตองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรอืสิทธเิหนือพ้ืนดิน และไมมภีาระผูกพันการคํ้าประกันจํานอง

    หรือถามีตองเปนการติดจาํนองกับกรมสงเสริมสหกรณ หรือ ธ.ก.ส. เทาน้ัน ไมมีขอจํากัดเรื่องกฎหมายผังเมือง

    และที่ดินน้ันตองมีขนาดเหมาะสมกับทรัพยสินที่ใหการอุดหนุน 

2. ที่ดินตามขอ 1) ตองอยูในทําเลที่ตั้ง และมรีะบบสาธารณูปโภคตางๆที่เหมาะสม กับการประกอบกิจกรรมในทรัพยสนิ

   ท่ีใหการอดุหนุน ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด และในการบรหิารทรัพยสินในที่ดนิดังกลาว ตองไมกอใหเกิด

   มลภาวะตอสิ่งแวดลอม และไมสรางความเดอืดรอนรําคาญใหกับชุมชนบริเวณน้ัน

3. สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการตองมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพหลักไมนอยกวารอยละ 50 ของสมาชิก   

   ท่ีประกอบอาชีพในผลผลิตที่เขารวมกิจกรรม

1. สถาบนัเกษตรกรตองมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธเิหนือพ้ืนดนิ และไมมีภาระผูกพันการคํ้าประกันจํานองหรือถา

มีตองเปนการติดจาํนองกับกรมสงเสริมสหกรณ หรือ ธ.ก.ส. เทานั้น ไมมขีอจํากัดเรือ่งกฎหมายผังเมอืง         

และที่ดินน้ันตองมีขนาดเหมาะสมกับทรัพยสินที่ใหการอุดหนุน 

2. ท่ีดินตามขอ 1) ตองอยูในทําเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคตางๆที่เหมาะสม กับการประกอบกิจกรรมใน

ทรัพยสินที่ใหการอุดหนุน ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด และในการบริหารทรัพยสินในที่ดินดังกลาว 

ตองไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และไมสรางความเดือดรอนรําคาญใหกับชุมชนบริเวณน้ัน
3.      สถาบันเกษตรกรตองมีการดําเนินธุรกิจดานการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกมาจําหนาย

        หรือแปรรปูอยางตอเน่ืองมาไมนอยกวา 3 ป

คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม ((ยางพารายางพารา))
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โครงการสนบัสนนุอปุกรณแ์ปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

แนวคดิ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ/มาตรฐาน/สรางมูลคาเพ่ิมสนิคาเกษตรสรางความ

เขมแข็งใหสหกรณ กลุมเกษตรกร เปนกลไกขับเคลือ่นนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน

คณุสมบัตขิองสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ

1. เปนสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่มีศกัยภาพในการแปรรปูเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการเกษตรที่สอดคลองกับการขอรับการ  

สนับสนุน

2. มีประสบการณในการแปรรูปผลผลิตมาแลว ไมนอยกวา 1 ป

เปาหมายเปาหมาย

    สหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมสินคาเกษตร และมีความตองการดําเนินธุรกิจแปรรูป

    สนิคาเกษตร อาท ิ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสาํปะหลัง ถ่ัวเหลือง ยางพารา กาแฟ ปาลมน้ํามัน

    ผัก ผลไม ประมง โคนม โคเน้ือ สุกร แพะ ฯลฯ  

2. มีประสบการณในการแปรรูปผลผลิตมาแลว ไมนอยกวา 1 ป
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1. โรงเรอืน / อาคารแปรรูป / อาคารคัดเกรด บรรจุ หบีหอ

2. แปรรปูขาว อาท ิโรงส ีเครื่องบรรจขุาวสารอัตโนมตัิ เครื่องยิงสี หองบรรจุขาวสาร

3. หองเยน็ ตูแชแข็ง 

4. รถหองเยน็

5. โรงอบพลงังานแสงอาทติย ตูอบลมรอน

6. อุปกรณแปรรูปนม /หองแล็ป (LAB) พรอมอุปกรณ

7. อปุกรณแปรรปูเนื้อโคขุน /หองตัดแตง

    

7. อปุกรณแปรรปูเนื้อโคขุน /หองตัดแตง

8. อุปกรณแปรรูปยางพารา

9. อุปกรณพัฒนาบรรจภุัณฑ อาทิ เครื่องซีล เครื่องแพ็คตาง ๆ 

10. อุปกรณแปรรปู ปศุสัตว และสตัวน้ํา 

11. อุปกรณแปรรปูผกัผลไม

ทั้งน้ี ราคาขึ้นอยูกับขนาด และความตองการของสหกรณ  
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โครงการผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์

แนวคิดแนวคิด เพ่ือขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ โดยการสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรเปนแหลงในการผลิตเมล็ดพันธุดีทีม่ี

คุณภาพใหแกสมาชกิและเกษตรกรท่ัวไป

คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม

1. เปนสถาบันเกษตรกรที่มีประสบการณดานการรวบรวมเมล็ดพันธุ และมีสมาชิกผลิตเมลด็พันธุขาว ถ่ัวเหลือง 

   ถ่ัวเขียว และขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป

2. สถาบันเกษตรกรตองมีเจาหนาที่ในการแนะนาํสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุและตรวจแปลงเพ่ือใหเปนไปตาม

   มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ   มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ

การสนับสนุนจากภาครัฐการสนับสนุนจากภาครัฐ

1. เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว 

2. เครื่องคัดทาํความสะอาดเมลด็พันธุ

3. โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

4. หองปฏิบัติการตรวจสอบเมลด็พันธุพรอมอุปกรณ

5. ลานตาก

6. เครื่องอบเมลด็พันธุขาวโพด

ทั้งนี้ รายการเงินอุดหนุนข้ึนอยูกับขนาดและความตองการของสหกรณเพ่ือใชในการดําเนนิธรุกิจเมล็ดพันธุ 
10



โครงการผลิตโคเนือเพือเพิมมลูค่า

     รฐับาลตองการใหสหกรณเปนแหลงผลติพันธุโคตนทางแนวคิดแนวคิด

1. เปนสหกรณผูเลี้ยงโคเน้ือตนทางมาแลวไมนอยกวา 3 ป

2. มีพ้ืนที่สาํหรับปลูกแปลงหญาเลี้ยงโคไมนอยกวา 10 ไร มีแมพันธุโคไมนอยกวา 50 ตัว

คณุสมบัตเิฉพาะกิจกรรมคณุสมบัตเิฉพาะกิจกรรม

การสนับสนุนจากภาครฐัการสนับสนุนจากภาครฐัการสนับสนุนจากภาครฐัการสนับสนุนจากภาครฐั

1. โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อพรอมสาธารณูปโภค

2. ศูนยกลางผลิตอาหารสัตวครบวงจร (Feed center)

11



 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการแกมลิงผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว มนัสําปะหลัง ยางพารา)

จังหวัด................................................................................................

ท่ี รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนท่ี แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย รวมท้ังส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

สหกรณ/กลุมเกษตรกร แมขาย ลูกขายผลผลิต

แบบจังหวัด

แบบจังหวัด

ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรท่ี 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ/ราคากลางที่มาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 
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 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

(   ) แมขาย      (   ) ลูกขาย

ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการแกมลิงผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสําปะหลัง ยางพารา)

สหกรณ/กลุมเกษตรกร.....................................................................................................

ที่อยู............................................................................................................................................................

จังหวัด................................................................................................

ผลผลิต.......................................

ไมพรอมสมทบ

ท่ี รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนที่ แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย รวมท้ังส้ิน

แบบสหกรณ

แบบสหกรณ

ลงช่ือ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรท่ี 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนนัสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางที่มาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

ประธาน/ผูจัดการ 

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 

แบบสหกรณ
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แบบจังหวัด

 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จงัหวัด................................................................................................

ท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผลผลิต รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจ ุขนาด

พ้ืนท่ี แรงมา 

เปนตน)

จาํนวน ราคาตอหนวย รวมท้ังส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบจังหวัด

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 
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ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางที่มาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง



 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

ท่ี รายการท่ีตองการขอรบัการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนท่ี แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สหกรณ/กลุมเกษตรกร.....................................................................................................

ท่ีอยู............................................................................................................................................................

จังหวัด................................................................................................

ผลผลิต.......................................

รวมทั้งส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบสหกรณ

แบบสหกรณ

ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางท่ีมาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

ประธาน/ผูจัดการ

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 

แบบสหกรณ
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 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุดี

จังหวัด................................................................................................

ท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผลผลิต รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนท่ี แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย รวมท้ังส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบจังหวัด

แบบจังหวัด

ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางท่ีมาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 
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 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

ท่ี รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนที่ แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุดี

สหกรณ/กลุมเกษตรกร.....................................................................................................

ที่อยู............................................................................................................................................................

จังหวดั................................................................................................

ผลผลิต.......................................

รวมท้ังส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบสหกรณ

แบบสหกรณ

ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางที่มาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

ประธาน/ผูจัดการ

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 

แบบสหกรณ
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 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการผลิตโคเน้ือเพ่ือเพ่ิมมูลคา

จังหวัด................................................................................................

ท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผลผลิต รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนุน

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนท่ี แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย รวมท้ังส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบจังหวัด

แบบจังหวัด

ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางที่มาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 

แบบจังหวัด

18



 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30

ท่ี รายการท่ีตองการขอรับการสนับสนนุ

งบกลาง ป 2561

ขนาด 

(ระบุความจุ ขนาด

พ้ืนท่ี แรงมา 

เปนตน)

จํานวน ราคาตอหนวย

แบบสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการผลิตโคเน้ือเพ่ือเพ่ิมมูลคา

สหกรณ/กลุมเกษตรกร.....................................................................................................

ที่อยู............................................................................................................................................................

จงัหวัด................................................................................................

รวมท้ังส้ิน ศักยภาพความพรอมของสหกรณในการสมทบ

ไมพรอมสมทบ

หากจําเปนตองสมทบสามารถสมทบได

แบบสหกรณ

แบบสหกรณ

ลงชื่อ......................................................................................

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

ตําแหนง..............................................................................

 - กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรท่ี 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail: cpd_cbdo@cpd.go.th

 - งบประมาณที่ขอรับการสนันสนุนตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ/ราคากลางท่ีมาตรฐาน/ราคากอสรางที่วิศวกรรับรอง

ประธาน/ผูจัดการ

กําหนดสงใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายในวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561 ทาง e-mail cpd_cbdo@cpd.go.th 

แบบสหกรณ
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