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คํานํา 

กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด เพ่ือขอใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร   
ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร ใหกรมสงเสริมสหกรณยืมเงินเพ่ือดําเนินการตามโครงการ วงเงินจํานวน 
1,000 ลานบาท โดยไมมีดอกเบี้ย กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป และเงินจายขาด จํานวน    
10 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตามโครงการของกลุมเกษตรกร  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 รับทราบตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงาน และอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ทั้งนี้  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาจัดสรรเงินใหแกกลุมเกษตรกร โดยไมใหเกิด      
ความซ้ําซอนกับโครงการอ่ืนๆ ของรัฐบาลที่ไดใหความชวยเหลือเกษตรกรไปแลว รวมทั้ง     
ใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ กลุมวิเคราะหเงินทุนอ่ืน ไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด โดยไดรวบรวมระเบียบ ประกาศ คําสั่ง            
กรมสงเสริมสหกรณ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเจาหนาที่เขาใจข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และสามารถ
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือแนะนํากลุมเกษตรกรใหสามารถจัดทําเอกสารการขอกู
เงินไดอยางถูกตองตอไป 

 
 
 

 
กลุมวิเคราะหเงินทุนอื่น 

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 
พฤษภาคม 2559 
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1. ความเปนมา โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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2. (ราง) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู  
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพื้นท่ี 
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3. ผังการกูเงิน และขอเบิกเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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4. หลักเกณฑการเบิกเงินจายขาดเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
เพื่อเปนคาบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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5. แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การขอกูเงิน ขอเบิกเงิน  
รายงานผลการจายเงินกู รับชําระคืนเงินกู  
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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6. หลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาเงินกู  
การเรียกเก็บคาปรับจากการผิดนัดชําระหนี้เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด พ.ศ. 2559 
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7. คําแนะนํา ขั้นตอนการขอกูเงิน  
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
(สําหรับกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ) 
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8. คําแนะนํา วิธีการขอเบิกเงินกู และการสงชําระหนีเ้งิน 
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็ง 
ใหกับกลุมเกษตรกร เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
(สําหรับกลุมสงเสริมสหกรณ) 
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9. คําแนะนํา ขั้นตอนการขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
(สําหรับกลุมเกษตรกร) 
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โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
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โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
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โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
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เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็ง 
ใหกับกลุมเกษตรกร เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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19. แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใชเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
(รายสัญญา) โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
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เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็ง 
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เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ 
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30. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร  
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด  
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กองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็ง 
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โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร  
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รับจํานองและไถถอนจํานองทรัพยสิน 

118 

   

38. หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรวงเงินกูยืม  
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
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ความเปนมา 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

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

1. ความเปนมา 
กลุมเกษตรกรเปนองคกรเกษตรกรท่ีมีความสําคัญ ท่ีรัฐตองใหการสนับสนุนเกษตรกร        

ไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรในรูปนิติบคุคล จดทะเบียนในลักษณะกลุมดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ เชน 
ใหเงินกูยืม จัดหาปจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต เปนตน จุดเดนของกลุมเกษตรกร คือ มีขนาดเล็ก    
มีการจัดการใหความชวยเหลือกันตามลักษณะแบบพ้ืนบาน ไมมุงเนนการแสวงหากําไรจากสมาชิก            
ทําใหไมสามารถสรางเครดิตใหกับแหลงเงินทุนในระบบ ท่ีจะใหเงินทุนหรือเงินกูกับกลุมเกษตรกรโดยตรง      
ในแตละแหงได ยังจําเปนตองพ่ึงแหลงเงินทุนจากภาครัฐเปนหลัก โดยเฉพาะกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเปน
แหลงเงินทุนหลักท่ีสําคัญ ตั้งแตป ๒๕๔๕ เปนตนมา จนถึงปจจุบัน  

ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณในฐานะหนวยงานสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกร จึงไดจัดทํา    
แนวทางการสรางเงินทุนภายในกลุมเกษตรกร โดยจัดทําโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร    
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดข้ึน เพ่ือเสริมสรางสภาพคลองดานเงินทุนใหกับกลุมเกษตรกร  
และลดความเสี่ยงใหสามารถชําระหนี้และคืนเงินทุนไดสําเร็จ จึงพิจารณาใหเฉพาะกลุมเกษตรกรท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ โดยพิจารณาใหตามศักยภาพของสถานะการเงินของแตละกลุมเกษตรกร 
และสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดท่ีนําเสนอตามแผนงาน/โครงการ สําหรับกลุมเกษตรกรท่ีมี
ประวัติเดิมวา เคยกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหสามารถใชเครดิตจากวงเงินกูเดิมได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 สนับสนุนเงินกูยืมใหกับกลุมเกษตรกรเฉพาะท่ีผานมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ 

เพ่ือใหมีเงินกูยืมใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในแตละป รวม ๕ ป 
2.2 เพ่ือสงเสริมเกษตรกรใหสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และ

ราคายุติธรรม ตรงตามความประสงคของเกษตรกรเอง เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมท้ัง
สรางรายไดเพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนาย หรือแปรรูปผลผลิตรวมกัน  

2.3. สรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและสราง
ความยั่งยืนในการเพ่ิมทุนภายใน เพ่ือใหการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรมีศักยภาพและความเขมแข็งตอไป 

3. เปาหมาย 
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือเปนเงินกูยืมใหกับกลุมเกษตรกรท่ีไดมาตรฐาน ใชเงินกูหมุนเวียน       

ในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป ในแตละรอบการผลิตตามชนิดการผลิตของพืช สัตว และประมง ปละ 2,000 กลุม 
ในพ้ืนท่ี ๗๗ จังหวัด 

(การใหเงินกูยืม จํานวน ๑,๐๐๐ ลานบาทในแตละป สามารถใชหมุนเวียนตามรอบการผลิตดังกลาว          
เม่ือกลุมเกษตรกรมีการชําระหนี้เสร็จสิ้น ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สามารถยื่นขอเงินกูใหมไดอีกภายใน
ระยะเวลาของโครงการ (31 มีนาคม 2564) เพ่ือใชหมุนเวียนในกลุมเกษตรกรท้ังกลุมเดิม และกลุมใหม) 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป นับแตวันท่ีกรมสงเสริมสหกรณเบิกเงินทุนจากกระทรวงเกษตร

และสหกรณ (ป 2559 – 2564)  

5. งบประมาณ 
งบประมาณจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน 1,010 ลานบาท (งบประมาณในการ

ดําเนนิงานของสวนราชการ จะใชงบประมาณของกรมสงเสริมสหกรณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป) 
แยกเปน 

5.1 เงินกูยืมปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน 1,000 ลานบาท  
5.2 เงินจายขาดจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เพ่ือเปนคาใชจายของกลุมเกษตรกร     

ในการดําเนินงานติดตามโครงการ จํานวน 10 ลานบาท  ดังนี้ 
- คาใชจายในการติดตามงานของกลุมเกษตรกรในระดับจังหวัด 
- คาใชจายในการติดตาม ตรวจสอบโครงการของกลุมเกษตรกรในระดับจังหวัด และ

การใชเงินกูตรงตามวัตถุประสงค เรงรัดการชําระหนี้เงินกู 
- คาใชจายในการแกไขปญหาใหกลุมเกษตรกรสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

6. การอนุมัติใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
6.1 กรมสงเสริมสหกรณ เสนอโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึง

แหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด เพ่ือขอใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ในการประชุมคณะกรรมการ
สงเคราะหเกษตรกร ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหกรมสงเสริมสหกรณยืมเงิน เพ่ือดําเนิน
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด วงเงินจํานวน 
1,000 ลานบาท โดยไมมีดอกเบี้ย กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2564) และเงินจายขาด 
จํานวน 10 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตามโครงการของกลุมเกษตรกร 

6.2 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวากระทรวง
เกษตรและสหกรณรายงาน และอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังนี้         
ใหกระทรวงและสหกรณ พิจารณาจัดสรรเงินใหแกกลุมเกษตรกรโดยไมใหซํ้าซอนกับโครงการอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
ท่ีไดใหความชวยเหลือไปแลว รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ    
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

********************************* 
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คําสั่งจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ..... 
ท่ี             /2559 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
                            เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 

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

 
ตามมติคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 

2558 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบและอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรใหกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 1,000 ลานบาท โดยไมมีดอกเบี้ย กําหนดชําระคืน 
ภายใน 5 ป และเงินจายขาด จํานวน 10 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตามโครงการของ          
กลุมเกษตรกร ดังนั้น  เพ่ือใหการใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
และเปนไปตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ    
สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด พ.ศ. 2559   
พรอมกับเง่ือนไขในโครงการ เรื่องการบริหารจัดการ กําหนดใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด   
ระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 

ประกอบดวยองคคณะ 
1. สหกรณจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ........ 
2. ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด กรรมการ 
3. ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด กรรมการ 
4. ผูแทนสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวดั กรรมการ 
5. ผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด กรรมการ 
6. ผูแทนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด กรรมการ 
7. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ กรรมการและเลขานุการ 
8. นักวชิาการสหกรณชํานาญการ หรือปฏิบัติการ  ผูชวยเลขานุการ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

 

 

 

/โดยใหมีอํานาจ... 
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โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. จังหวัดพิจารณากรอบวงเงินกูยืมกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตามท่ีไดรับจัดสรร และ         
ใหท่ีประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด พิจารณากําหนดเปาหมายในการขอรับ          
การสนับสนุนเงินทุนของกลุมเกษตรกร ตามกรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือพิจารณาใหเงินกูยืมตอไป 

2. พิจารณาและวิเคราะหคําขอกูเงินกองทุนฯ ของกลุมเกษตรกร เพ่ือนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
3. ตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตามเง่ือนไขแหงสัญญากูยืม 
4. พิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด แนะนํา สงเสริม

เกษตรกร ใหสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และราคายุติธรรม ตรงตามความตองการ
ของเกษตรกรเอง เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมท้ังสรางรายไดเพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิต  
เพ่ือจําหนาย หรือแปรรปูผลผลิตรวมกัน รวมท้ังการติดตามควบคุม และเรงรัดหนี้เงินกู 

5. พิจารณาอนุมัติและอนุญาตการขอลดหรืองดคิดดอกเบี้ยและหรือเบี้ยปรับ การขอขยายระยะ 
เวลาการชําระหนี้ และการขออนุญาตอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขแหงสัญญากูยืม แจงผลใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ 

6. แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานราชการกับกลุมเกษตรกร ตาม
แนวคิดการประสานประโยชนภาครัฐ 

7. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี   พ.ศ. 2559 

 

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

       ผูวาราชการจังหวัด......................./ 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ........ 

 
 
 



 
 
 

คําช้ีแจงเพ่ิมเติม 
 

  (ราง) 
คําสั่งจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ..... 

ท่ี             /2559 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 

         เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 
 
 
 
 ตามท่ีโครงการหนา 5 ขอ 7.2 กําหนดจํานวนคณะกรรมการพิจารณาเงินกูระดับจังหวัด              
ไมเกิน 10 คน นั้น  
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งท่ี 1/2559 ประจําปงบประมาณ 2559         
มีมติใหเปลี่ยนจาก ผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 3 คน เปลี่ยนเปนผูแทนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
ระดับจังหวัด เปนกรรมการ ซ่ึงจะประกอบดวยผูแทนระดับอําเภอทุกอําเภอหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ  
ของแตละจังหวัดท่ีจะใหผูแทนกลุมเกษตรกรระดับอําเภอทุกอําเภอ เปนกรรมการ หรือ คัดเลือกเฉพาะผูแทน
กลุมเกษตรกรระดับอําเภอตามความเหมาะสม เปนกรรมการ  ท้ังนี้  ซ่ึงอาจเกินจํานวน 10 คน ได  



5 
ผังการกูเงิน และขอเบิกเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

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

กรมสงเสริมสหกรณ จัดสรรเงินใหสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ตามหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน และคาใชจาย  
ในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ท้ังนี้ เปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโครงการสรางความเขมแข็ง
ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559  โดยจะ
โอนเงินใหจังหวัดตามท่ีเปดบัญชีไวท่ี ธ.ก.ส. ของโครงการ จํานวน 2 บัญชี  ดังนี้  

1. เปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือดําเนินการตอเนื่องตลอดโครงการ 5 ป (สงคืนกรม           
31 มีนาคม 2564)  

- โอนเขาบัญชี “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ  
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 

2. เปนคาใชจายของกลุมเกษตรกร โดยกรมจะจัดสรรใหจังหวัดเปนรายป ประมาณเดือน
เมษายนของทุกป (งวดสุดทาย เดือนเมษายน 2563) ท้ังนี้ คาใชจายคงเหลือของปกอนสามารถใชไดอยาง
ตอเนื่อง โดยยังไมตองสงคืนกรม แตหากปสุดทายมีคาใชจายคงเหลืออีกใหสงคืนกรม ภายใน 31 มีนาคม 2564 

- โอนเงินเขาบัญชี “เงินคาบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร โครงการสรางความ
เขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” สํานักงานสหกรณจังหวัดหรือ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2” 

หมายเหตุ สําหรับเจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด ใชงบประมาณประจําปของกรม ซ่ึงจะขออนุมัติเปน   
รายปเพ่ือโอนเงินใหจังหวัดตอไป 

3. สํานักงานสหกรณจังหวัด/ พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ไดแก  
การตรวจเอกสาร การพิจารณาเงินกู การจัดทําเอกสารสัญญา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ท้ังกระบวนงานภายใน 38 วันทําการ (ตามคูมือประชาชน) โดยนับจากวันท่ีรับหนังสือของกลุมเกษตรกร 
ฉบับเรยีนประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการฯ (หนา 30) ถึงวันท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดโอนเงิน
เขาบัญชีกลุมเกษตรกร  

 อนึ่ง การดําเนินงานตามผัง มีข้ันตอนท่ี (2) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับ
จังหวัดพิจารณากําหนดเปาหมาย และแจงเปาหมายกลุมเกษตรกรท่ีจะกูเงินใหสํานักงานสหกรณทราบ จึงตอง
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรข้ึนเพ่ือดําเนินการ ดังนี้ (แตไมประชุมก็ไดข้ึนอยูกับจังหวัด) 

(1) แจงรายชื่อกลุมเกษตรกรท่ีผานมาตรฐาน ใหคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
ระดับจังหวัดทราบ เพ่ือคัดเลือกกลุมเกษตรกร แลวแจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัด/พ้ืนท่ี 1 และ พ้ืนท่ี 2 
ทราบภายในวันท่ี............จากนั้นดําเนินการตามข้ันตอนตอไป (เชนเดียวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 500 ลานบาท) 

(2) คัดเลือกผูแทนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือเปนกรรมการ  
ในคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการฯ ระดับจังหวัด (หรือจะเปนกรรมการท้ังหมดก็ไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจ)   
ซ่ึงสามารถเบิกคาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมไดจากงบคาใชจายในขอ 2 (กรรมการทานอ่ืน  ๆเบิกไมได) 

(3) มอบหมายผูแทนกลุมเกษตรกร เพ่ือติดตามงานโครงการ (หนา 7 ขอ 2) โดยอาจ
มอบหมายผูแทนท่ีเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการ รวมกับผูแทนของกลุมเกษตรกร     
ท่ีไดรับอนุมัติใหกูเงิน จํานวน.....คน ก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ ความเหมาะสมและคาใชจายท่ีจัดสรรให    
กลุมเกษตรกรในแตละป   
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โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

กลุมเกษตรกร 
จัดทําเอกสารขอกู จัดทําเอกสารขอเบิก 

- หนังสือขอกูเงินของกลุมเกษตรกร  - หนังสือขอเบิกเงิน 
- แบบคําขอกูเงินของกลุมเกษตรกร - หนังสือสัญญากูยืมเงิน และหนังสือคํ้าประกัน  
- โครงการ หรือแผนงานที่ขอกูเงิน เงินกู (ตนฉบับ และคูฉบับ 1 ชุด) 
- สําเนารายงานการประชุมฯ (มติขอกู) - สําเนารายงานการประชุมฯ (มติขอเบิก) / 
- งบทดลอง ณ วันส้ินเดือนกอนเสนอขอกู แตงต้ังผูแทนกลุมเกษตรกร เพื่อลงนามใน 
- งบการเงินปลาสุด และ 2 ป ยอนหลัง หนังสือสัญญากูเงินฯ  
- หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร

ระดับจังหวัดใหกลุมเกษตรกรกูเงิน 
- สําเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.  

- รายละเอียดทรัพยสินจํานอง (ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แจงผลอนุมัติ / ไมอนุมัติ 

ผูวาราชการจงัหวัด หรือ สหกรณจังหวัด/ 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที ่2 

อนุมัติ/ ไมอนุมัติ 

คณะกรรมการพิจารณาเงินกูระดับจังหวัด / 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 

- พิจารณาคําขอกูเงิน 
- รายงานผลการประชุมเสนอ ผูมีอํานาจอนุมัติ / ไมอนุมัติ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
สํานักงานสหกรณจังหวดั / สาํนักงานสงเสริมสหกรณ 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 
- วิเคราะหคําขอกู และขอเบิกเงินของกลุมเกษตรกร 
- นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการพจิารณาเงินกูฯ ระดับจังหวัด/ พื้นที่ 1 และ พืน้ที่ 2 
- นัดหมายประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ระดับจังหวัด/ พื้นที่ 1 และ พืน้ที่ 2 

กลุมสงเสริมสหกรณ 
- รับคําขอกู และขอเบกิ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบความเหมาะสมการกูเงิน 
- วิเคราะห/ใหความเห็น 

สงสัญญากู , 
หนังสือคํ้าประกัน 

แจงผล 

โอนเงินเขาบัญชี
กลุมเกษตรกร 
ที่เปดบัญชีไว

เฉพาะโครงการ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด/ พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ไดรับวงเงินจัดสรร 

คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 
พิจารณากาํหนดเปาหมาย 

และแจงเปาหมายกลุมเกษตรกร 
ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด/ พื้นที ่1 และ พื้นที่ 2 ทราบ 
โดยเรียงลําดับความสําคัญในการพิจารณาใหวงเงินกูยืม 

(6) 

(3) 

(2) 

(1) 

(9) 

(7) 

(5) (10) 

(4) 

(8) 
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หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง/เพิ่มเติม 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินจ่ายขาดเงินกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 

เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร 
โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

พ.ศ. 2559 
********************************* 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร      
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่าและ
ประหยัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกเงินจ่ายขาดเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกร  ดังนี้ 

1. เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายของผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น 
2. การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การติดตามงานของกลุ่มเกษตรกรในระดับ

จังหวัด ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการช าระหนี้ เงินกู้  แก้ไขปัญหา             
ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
จังหวัด  และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด โดยให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

2.1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม โดยสามารถเบิกจ่ายได้เม่ือผู้แทนกลุ่มเกษตรกรมีการติดตามงานของกลุ่มเกษตรกรในระดับ
จังหวัด ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการช าระหนี้เงินกู้ แก้ไขปัญหา          
ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด  

2.2 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือยานพาหนะส่วนตัว และให้
เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง
และให้เป็นตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ โดยอยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต โดยสามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้ เมื่อผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด  

2.3  แบบรายงานการเดินทาง เพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและ
เอกสารประกอบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

2.4  การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ         
โดยอนุโลม 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ เช่น  ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด
ประชุม  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะของส่วนรำชกำร  เป็นต้น  ให้เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณประจ ำปีที่
จัดสรรใหใ้นแต่ละกิจกรรม  โดยสำมำรถถัวจ่ำยกันได้   

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

หมายเหตุ 

          1. ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเกษตรกรจะโอนให้เป็นรายปี ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี (งวดสุดท้าย
เดือนเมษายน 2563) ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายคงเหลือของปีก่อนสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง โดยยังไม่ต้องส่งคืนกรม 
แต่หากปีสุดท้ายมีค่าใช้จ่ายคงเหลืออีกให้ส่งคืนกรม ภายใน 31 มีนาคม 2564 

          2. ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เงินงบประมาณประจ าปีของกรม โดยจะขออนุมัติ
เงินงบประมาณประจ าปีเป็นงบด าเนินงานโอนให้จังหวัดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการในแต่ละปี 



หลักเกณฑ์เดิมในคู่มือ  
 

หลักเกณฑ์การเบิกเงินจ่ายขาดเงินกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 
เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
พ.ศ. 2559 

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

เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร     
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่าและ
ประหยัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกเงินจ่ายขาดเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกร  ดังนี้ 

1. เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายของผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น 
2. การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การติดตามงานของกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด  

ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์  เร่งรัดการช าระหนี้เงินกู้  แก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกร
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด โดยให้เบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

2.1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ     
โดยอนุโลม 

2.2 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือยานพาหนะส่วนตัว 
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะ  
ที่ใช้เดินทางและให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วให้ใช้พาหนะ
อ่ืนได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต 

2.3 แบบรายงานการเดินทาง เพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและ
เอกสารประกอบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

2.4 การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
โดยอนุโลม 

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

หมายเหตุ 

 1. ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเกษตรกรจะโอนให้เป็นรายปี ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี (งวดสุดท้าย
เดือนเมษายน 2563) ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายคงเหลือของปีก่อนสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง โดยยังไม่ต้องส่งคืนกรม 
แต่หากปีสุดท้ายมีค่าใช้จ่ายคงเหลืออีกให้ส่งคืนกรม ภายใน 31 มีนาคม 2564 
 2. ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เงินงบประมาณประจ าปีของกรม โดยจะขออนุมัติ
เงินงบประมาณประจ าปีเป็นงบด าเนินงานโอนให้จังหวัดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการในแต่ละปี 
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แนวทางปฏิบัติ 
เร่ือง การขอกูเงิน ขอเบิกเงิน รายงานผลการจายเงินกู รับชําระคืนเงินกู 

โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและ

การตลาด มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2559 – 2564) การดําเนินงานในปท่ี 5 จะสิ้นสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2564 จังหวัดอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใหกูยืมจาก 1 – 2 ป ตอสัญญา ปรับเปน 18 เดือน 
ตอสัญญา แตตองไมเกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้  เพ่ือใหการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเกิดประโยชนสูงสุด
ตอกลุมเกษตรกรและสอดคลองกับระยะเวลาท่ีตองสงเงินคืนกรม 

กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการพิจารณาจัดสรรวงเงินกูยืมตามมติคณะกรรมการบริหาร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด และแจงให
จังหวัดทราบ เพ่ือเตรียมดําเนินการ โดยจะโอนเงินใหจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ี 2 เพ่ือดําเนินการอยางตอเนื่องจนส้ินสุดโครงการ 5 ป และใหสงเงินคืนกรมสงเสริมสหกรณ
ภายใน 31 มีนาคม 2564 
 

การขอกูเงิน 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศึกษาเรื่องกําหนดมาตรฐานกลุมเกษตรกรวา กลุมเกษตรกรท่ีเสนอ

เรื่องขอกูเงินโครงการ มีคุณสมบัติครบถวนหรือไม ณ วันท่ีกลุมเกษตรกรเสนอเรื่องขอกูเงิน  
หลักเกณฑการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรของกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีการปรับปรุง       

ตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 กลุมเกษตรกรตองจัดตั้งมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
ตามหลักเกณฑการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรปลาสุด มีตัวชี้วัด 5 รายการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุลรอบสิบสองเดือนแลวเสร็จ และจัดใหมี 
ผูสอบบัญชีตรวจสอบไดภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 

2. ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับรายการขอบกพรองทางการเงิน และบัญชีอยางรายแรง 
3. มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย 1 ชนิด 
4. มีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายในกําหนดเวลา 150 วัน เวนแตมีภัยธรรมชาติ   

จนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม 
5. มีกําไรสุทธิประจําป  และมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมาย เวนแต               

มีภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและกลุมเกษตรกรโดยรวม 
เม่ือตรวจสอบวากลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานครบถวนแลว คณะกรรมการกลาง       

กลุมเกษตรกรระดับจังหวัด เปนผูพิจารณาเปาหมายกลุมเกษตรกรท่ีจะขอกูเงิน โดยเรียงลําดับความสําคัญ     
ตามการพิจารณาใหวงเงินกูยืม พรอมท้ังลงช่ือรับรองรายช่ือกลุมเกษตรกรท่ีประสงคจะเสนอขอกูเงินดวย 
แจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ทราบ 
เพ่ือดําเนินการตอไป 
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ข้ันตอนการขอกูเงิน 
1. ตรวจคุณสมบัติของกลุมเกษตรกร 

เพ่ือความรวดเร็ว ถูกตอง และรอบคอบในการตรวจสอบวา กลุมเกษตรกรในจังหวัด          
มีกลุมเกษตรกรใดบางท่ีมีคุณสมบัติกูได จึงควรประกาศรายชื่อของกลุมเกษตรกรท่ีผานเกณฑมาตรฐาน        
ในขอตางๆ ตามหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ           
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด เปนลําดับแรกกอน จึงจะทราบขอมูล         
ในเบื้องตนวา มีจํานวนกลุมเกษตรกรมากนอยเพียงใดสอดคลองกับวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรหรือไม 

เม่ือไดตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องของกลุมเกษตรกรแลว เจาหนาท่ีตองตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอตางๆ ท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑใหครบทุกขอ 

2. การจัดทําแผนธุรกิจและแผนขอกูเงิน 
กลุมเกษตรกรจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการขอกูเงินเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการกอน   

ท้ังนี้ กลุมเกษตรกรท่ีขอกูเงินโครงการเปนลักษณะสัญญาเงินกูหมุนเวียนในระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยใช
แบบตามตัวอยางท่ีกําหนดไวในคูมือหนา 27 

3. การจัดทําคําขอกูเงิน 
กลุมเกษตรกรจัดทําคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามแบบตามตัวอยางท่ีกําหนดไว

ในคูมือ หนา 25 

4. วัตถุประสงคการใชเงินกู 
1 เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และราคายุติธรรม ตรงตามความ

ประสงคของเกษตรกรเอง 
2 เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรรวมท้ังสรางรายไดเพ่ิมจากการรวบรวม

ผลผลิตเพ่ือจําหนาย 
3 เพ่ือแปรรูปผลผลิตรวมกัน 

5. การเสนอเรื่องขอกู 
กลุมเกษตรกรยื่นหนังสือขอกูเงินของกลุมเกษตรกร ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงาน

สหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 โดยมีเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
(1) แบบคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  
(2) โครงการ/แผนงานท่ีขอกูเงิน  
(3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกร                          

ท่ีมีมติขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
(4) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนกอนเสนอเรื่องขอกูเงิน 
(5) งบการเงินประจําปลาสุด และยอนหลัง 2 ป 
(6) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด                               

ใหกลุมเกษตรกรกูเงิน (เฉพาะกลุมเกษตรกรท่ีผานเกณฑเทานั้น) 
(7) รายละเอียดทรัพยสินจํานอง 
(8) สําเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพ่ือรับเงินกูตามโครงการฯ 
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6. การพิจารณาเงินกู 
เม่ือกลุมเกษตรกร ยื่นเรื่องขอกูเงินตอสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 แลว เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) วิเคราะหคําขอกูของกลุมเกษตรกร ความเปนไปไดของแผนงาน 
(2) วิเคราะหจุดคุมทุน งบกระแสเงินสด และผลการดําเนินธุรกิจในปท่ีผานมากอนกูเงิน  

และฐานะการเงินของกลุมเกษตรกร 
(3) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร

เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ   
ระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 

(4) สรปุผลการประชุมและนําผลการประชุม เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
กรมสงเสริมสหกรณ มีคําสั่ง ท่ี 216/2559 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร    
พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  เปนผูมีอํานาจอนุมัติใหกลุมเกษตรกรกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

(5) เม่ือผูวาราชการจังหวัด หรือสหกรณจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติแลว ใหจัดทําแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติ เ งินกู ตามแบบท่ีกําหนดไวในคู มือ             
หนา 42 เพ่ือเก็บเปนขอมูลของจังหวัด 

การขอเบิกเงิน 

สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2
ดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2 บัญชี โดย        
กรมสงเสริมสหกรณจะดําเนินการโอนเงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายของกลุมเกษตรกรใหจังหวัด  ดังนี้ 

1. บัญชีใชชื่อวา “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 (เพ่ือรองรับเงินทุนหมุนเวียน) ซ่ึงกรมจะโอนเงินทุนหมุนเวียน 
ใหจังหวัดใชในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาโครงการ และสงเงินคืนกรมเม่ือส้ินสุด
โครงการ 31 มีนาคม 2564 

2. บัญชีใชชื่อวา “เงินคาบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” สํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2” (เพ่ือรองรับคาใชจายของกลุมเกษตรกร) กรมจะโอน
คาใชจายของกลุมเกษตรกรใหจังหวัดเปนรายป (ประมาณเดือนเมษายนของทุกป) ท้ังนี้ คาใชจายคงเหลือ
ของปกอนสามารถใชไดตอเนื่อง โดยยังไมตองสงคืนกรม แตหากในปสุดทายยังคงมีคาใชจายคงเหลืออีก 
ใหสงคืนกรม เม่ือส้ินสุดโครงการ 31 มีนาคม 2564 

ท้ังนี้   เ พ่ือนําไปดําเนินการจัดสรรวงเงินกูยืม และเปนคาใชจายของกลุมเกษตรกร            
ในการติดตามงานตามท่ีไดรับมอบหมายตอไป 
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ข้ันตอนการเบิกเงินของกลุมเกษตรกร  
(1) กลุมเกษตรกรจัดทําเอกสารขอเบิกเงินกู หนังสือสัญญากูยืม หนังสือคํ้าประกันเงินกู 

และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเสนอตอสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  

(2) เจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด  สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 
และพ้ืนท่ี 2 ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือความสมบูรณและครบถวนของเอกสาร และใหเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไว
ท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  

(3) สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และ     
พ้ืนท่ี 2 ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของกลุมเกษตรกร ตามเลขท่ีบัญชีธนาคารท่ีเปดไวเฉพาะโครงการ  

สําหรับแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมทางดานการเงินและบัญชีใหสํานักงาน
สหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ของกลุมบัญชีและการเงินกองทุน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

การรายงานผลการจายเงินกู และการรับชําระคืนเงินกู 
จังหวัดจัดทํารายงานผลการจายเงินกู การรับชําระคืนเงินกูตามแบบท่ีกรมสงเสริมสหกรณ

กําหนด ในคูมือหนา 43 - 47  โดยใชแบบรายงานตามปท่ีดําเนินงาน ไดแก ปท่ี 1 ใชแบบรายงานท่ี 1   
ปท่ี 2 – 5 ใชแบบรายงานท่ี 2 – 5 ตามลําดับ 
 

************************************* 
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หลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาเงินกู 
การเรยีกเก็บคาปรับจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
พ.ศ. 2559 

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

เ พ่ือใหการพิจารณาคําขอกู เ งินของกลุมเกษตรกร เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับ         
ความจําเปนในการกูยืม และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2554         
กรมสงเสริมสหกรณจึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเงินกู การเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้เงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิต     
และการตลาด  ดังตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของกลุมเกษตรกรท่ีจะกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสราง
ความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

1.1 กลุมเกษตรกรผานตัวชี้วัด การจัดระดับมาตรฐานกลุมเกษตรกรของกรมสงเสริม
สหกรณ 

1.2 ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 
กําหนดเปาหมายและกรอบวงเงินกูของกลุมเกษตรกรในแตละกลุม โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ 

1.3 มีวินัยทางการเงิน กลาวคือ ใชเงินกูตามวัตถุประสงคและไมบิดพลิ้วการชําระหนี้ 
1.4 มีระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจท่ีสามารถดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของโครงการ/แผนงาน 
1.5 ตองไมผิดนัดชําระหนี้เงินทุนอ่ืน ๆ ของทางราชการ 
1.6 มีประวัติการชําระหนี้อยูในเกณฑดี 
1.7 ไมอยูในระหวางการถูกดําเนินคดีเก่ียวกับการเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ หรือ

หนวยงานอ่ืน  
2. วัตถุประสงคในการใหกลุมเกษตรกรกูยืม 

2.1 สนับสนุนเงินกูยืมใหกับกลุมเกษตรกรเฉพาะท่ีผานมาตรฐาน เพ่ือใหมีเงินกูยืมใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในแตละป รวม ๕ ป 

2.2 เพ่ือสงเสริมเกษตรกรใหสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
และราคายุติธรรม ตรงตามความประสงคของเกษตรกรเอง เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 
รวมท้ังสรางรายไดเพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนาย หรือแปรรูปผลผลิตรวมกัน  

2.3 สรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและ
สรางความยั่งยืนในการเพ่ิมทุนภายใน เพ่ือใหการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรมีศักยภาพและความเขมแข็ง
ตอไป 

3. ประเภทของเงินกู 
เปนเงินกูหมุนเวียนในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ในแตละรอบการผลิตตามชนิดการผลิตของ

พืช สัตว และประมง 
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4. กรอบการพิจารณาคําขอกูเงิน 

4.1. มีคุณสมบัติ ตามขอ 1 และใหพิจารณากลุมเกษตรกรท่ีไมไดเงินกูแหลงอ่ืน ๆ ท่ีมี
วัตถุประสงคเดียวกันเปนอันดับแรก 

4.2. พิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการ  โดย 
(1) สํารวจความตองการของสมาชิก เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ 
(2) แผนการดําเนินการตามโครงการตองมีรายไดเกินจุดคุมทุน หรือผลตอบแทน

ของโครงการคุมคาการลงทุน 
(3) ลักษณะของการดําเนินการตามโครงการตองสอดคลองกับวัตถุประสงคตามขอ 2 
(4) ผลประโยชนจากการใชเงินตองเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

4.3. พิจารณาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมเกษตรกร 
(1) ตองมีปจจัยท่ีสามารถชี้ใหเห็นชัดเจน หรือปจจัยจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา    

ของกลุมเกษตรกรผูกูวาจะสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการท่ีขอกูเงินไดประสบผลสําเร็จ 
(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะหแลว เห็นวามีความสามารถจะกอหนี้เพ่ิมได 
(3) มีรายไดสุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการสงชําระคืนเงินกู 

4.4. มีหลักประกันเงินกู 
4.5. วงเงินกูยืมพิจารณาใหตามศักยภาพ สถานะการเงินของแตละกลุมเกษตรกร และ

มีสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดท่ีนําเสนอตามโครงการ สําหรับกลุมเกษตรกรท่ีมีประวัติเดิมวา   
เคยกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหสามารถใชเครดิตจากวงเงินกูเดิมได 

5. ข้ันตอนการขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

5.1. จัดทําแผนงาน/โครงการ เสนอคําขอกูเงิน ผานกลุมสงเสริมสหกรณในพ้ืนท่ี     
ของสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห
และใหความเห็นเบื้องตน 

5.2. เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 
และพ้ืนท่ี 2 ไดรับคําขอกูของกลุมเกษตรกรแลว ใหจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ระดับจังหวัด/
พ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาคําขอกู หรือ ดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลวเสนอความเห็น
ใหผูมีอํานาจอนุมัติ 

5.3. เม่ือผูมีอํานาจไดรับทราบผลการพิจารณาเงินกูแลว สํานักงานสหกรณจังหวัด  
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 แจงผลการพิจารณาใหกลุมสงเสริมสหกรณ                    
ในพ้ืนท่ีทราบ เพ่ือแจงกลุมเกษตรกร ผูกูมาจัดทําสัญญากูยืมเงิน หนังสือคํ้าประกัน และจัดทําหลักประกันอ่ืน  ๆ  
ตามเง่ือนไขการกูยืมใหเสร็จกอน จากนั้นสงสัญญากูยืมเงิน และหนังสือคํ้าประกันใหสํานักงานสหกรณจังหวัด 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  
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6. หลักประกันเงินกูใหใชหลักประกันเงินกูอยางนอยหนึ่งขอ ดังนี้ 

6.1. คณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรทุกคน และผูจัดการกลุมเกษตรกร 
หรือผูทําหนาท่ีผูจัดการ (ถามี) 

6.2. สังหาริมทรัพยของกลุมเกษตรกร หรืออสังหาริมทรัพยของกลุมเกษตรกร หรือ
อสังหาริมทรัพยของบุคคลภายนอก (ถามี) 

6.3. หนังสือคํ้าประกันของธนาคารออกใหกลุมเกษตรกรท่ีครอบคลุมวงเงินกู เพ่ือใช
เปนหลักประกัน 

7. การเบิกจายเงินกู 
สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และ     

พ้ืนท่ี 2 แจงกลุมสงเสริมสหกรณในพ้ืนท่ี เพ่ือใหกลุมเกษตรกรท่ีไดรับเงินโอนออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเปน
หลักฐานใหกลุมสงเสริมสหกรณในพ้ืนท่ี และนําสงใบเสร็จรับเงินของกลุมเกษตรกรใหสํานักงานสหกรณจังหวัด 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 เก็บไวเปนหลักฐาน 

8. การขอขยายระยะเวลาชําระหนี้ 
8.1. กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจําเปนใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการ

สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี
พิจารณาและนําเสนอผูมีอํานาจอนุญาตตอไป 

8.2. ใหกลุมเกษตรกรขอขยายระยะเวลาชําระหนี้ไดครั้งละไมเกิน 1 ป แตตองไมเกิน
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการมีนาคม 2564 

9. การเรียกเก็บคาปรับจากการผิดนัดชําระหนี้ 
ในกรณีผูยืมไมชําระเงินใหเสร็จสิ้นตามกําหนดสัญญา ผูกูยืมจะตองเสียคาปรับผิดนัด

ชําระหนี้สําหรับตนเงินคางชําระในอัตรารอยละ 3 (สาม) ตอป จนกวาจะชําระหนี้คืนแกผูใหกูยืมเสร็จสิ้น
ครบถวน 

10. การลงนามสัญญากูยืม 
กรมสงเสริมสหกรณ มอบอํานาจใหสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ลงนามในสัญญากูยืมในฐานะผูใหกูยืมแทนกรมสงเสริมสหกรณ 
ตามคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี 259/2546 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 
 

********************************* 
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คําแนะนําขั้นตอนการขอกูเงิน 
โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

(สําหรับกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ) 

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

การพิจารณาเงินกูใหแกกลุมเกษตรกรตามโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร 
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด กรมสงเสริมสหกรณกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของจังหวัด 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี1 และพ้ืนท่ี 2  เปนผูพิจารณาดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด
ระดับจังหวัด และเพ่ือใหการพิจารณาเงินกูตามโครงการฯ เกิดประโยชนแกกลุมเกษตรกร และเจาหนาท่ี
เก่ียวของสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง กรมสงเสริมสหกรณ จึงไดจัดคําแนะนําเก่ียวกับการพิจารณาเงินกู
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดเพ่ือใชเปน
แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การพิจารณาเงินกูใหแกกลุมเกษตรกร 
- เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับ

กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง    
โดยสหกรณจังหวัดเปนประธานกรรมการ ท้ังนี้ กรมสงเสริมสหกรณไดรางคําสั่งดังกลาว และแจงใหสํานักงาน
สหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี1 และพ้ืนท่ี 2 ทราบแลว 

2. การอนมัุติใหกลุมเกษตรกรกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและ

การตลาด 
- เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร.พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ตามคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี 216/2559 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 
2559 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ตามโครงการสรางความเขมแข็งใหกับ  
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

3. การลงนามสัญญากูยืม 
- กรมสงเสริมสหกรณมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ลงนามในสัญญาเงินกูยืมในฐานะผูใหกูแทนกรมสงเสริม
สหกรณ ตามคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณท่ี 259/2546 สั่ง ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

4. การทําสัญญาค้ําประกัน 
- สถานท่ีในการจัดทําสัญญาคํ้าประกันใหจัดทําท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  หรือท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณแลวแตกรณี 
- การจัดพิมพสัญญาคํ้าประกัน ใหจัดพิมพในรูปแบบหนา – หลังตอกระดาษ 1 แผน 

เพ่ือความรัดกุม สมบูรณของสัญญา 
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5. กลุมเกษตรกรท่ีจะขอกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ

กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
- ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไว ขอ 1 ของหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

พิจารณาเงินกู การเรียกเก็บคาปรับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

- วัตถุประสงคในการกูยืม ตามท่ีกําหนดไว ขอ 2 ของหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
พิจารณาเงินกู การเรียกเก็บคาปรับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด กลาวคือ กลุมสามารถกูเงินเพ่ือไปดําเนินการตาม
แผนงาน  ดังนี้ 

1) แผนการจัดหาสินคามาจําหนาย 
2) แผนการผลิตของกลุมเกษตรกร 
3) แผนการรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภัณฑของสมาชิก 
4) แผนการแปรรูปผลผลิต หรือผลิตภัณฑของสมาชิก 

6. ประเภทเงินกู 
- เปนเงินกูระยะสั้น ระยะเวลาการกูยืมเงิน ไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีผูกู (กลุมเกษตรกร) 

ไดรับเงินกูยืม 
ดังนั้น  การลงวันท่ีในสัญญากูยืมควรเปนวันเดียวกันกับวันท่ีกลุมเกษตรกรไดรับเงินกู  

การระบุวันท่ีกลุมเกษตรกร (ผูกู) ตองชําระเงินท่ีกูยืมคืนตามสัญญาจะตองไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีทําสัญญา  
ซ่ึงเปนวันเดียวกันกับวันท่ีรับเงินกู ท้ังนี้ การกําหนดระยะเวลาสงคืนเงินตองพิจารณาจากแผนงาน หรือ
โครงการท่ีกลุมเกษตรกรเปนผูจัดทํา ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ตองเปนผูพิจารณา สวนการกําหนด
ระยะเวลาสงคืน ตองสอดคลองกับแผนงาน หรือโครงการของกลุมเกษตรกรท่ีเสนอเปนสําคัญ เชน           
กลุมเกษตรกรเสนอแผนการผลิตขาวเปลือก กําหนดระยะเวลาการสงคืน ควรกําหนดระยะเวลาไมเกินรอบ
ฤดูกาลผลิตของขาว กลาวคือ ไมเกิน 1 ป หรือแผนการผลิตสับปะรดของกลุมเกษตรกร กําหนดระยะเวลาการ
สงคืน ควรกําหนดระยะเวลาไมเกินฤดูกาลผลิตของสัปปะรด กลาวคือ ไมเกิน 1 ป 6 เดือน เปนตน 

7. กลุมเกษตรกร (ผูกู) จะตองชําระเงินกูพรอมดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารท่ีเกิดข้ึนตาม   
ท่ีกําหนดในสัญญากูยืม ขอ 8 คืนใหแกผูใหกูยืม 

- สัญญากูยืมเงินทุนกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ    
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ตามท่ีกําหนดไวในขอ 3 นั้น ท่ีจะตองมีการ
ระบุวันท่ี เพ่ือใหกลุมเกษตรกรจะตองชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารท่ีเกิดข้ึนตามคืนใหแกผูให
กูยืมภายใน.............  (........) วัน ใหระบุจํานวนวัน ในชองดังกลาว คือ ภายใน 15 วัน (สิบหา) วัน 
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8. กรอบการพิจารณาคําขอกูเงิน 

- พิจารณาตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 ของหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาเงินกู
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

- กรณีท่ีกลุมเกษตรกรเคยกูเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ขอให
สําเนาสมุดเงินฝากท่ีเคยเปดบัญชี และไดปดบัญชีดังกลาวไปแลว ใหนํามาแสดงเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการ
พิจารณาเงินกู 

- กรณีท่ีกลุมเกษตรกรไมสามารถดําเนินการดังกลาวขางตน ไดขอใหจังหวัดนําประวัติ 
การกูเงินของกลุมเกษตรกรดังกลาว ท่ีจังหวัดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนหลักฐานแทน 

9. การเบิกจายเงินกู 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ตรวจสอบสัญญากูยืมเงินและ

สัญญาคํ้าประกันของกลุมเกษตรกร เม่ือถูกตอง ครบถวน สมบูรณแลว จึงเสนอเรื่องการขอเบิกเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและ
การตลาด ตอผูมีอํานาจอนุมัติ โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิก  ดังนี้ 

(1) หนังสือขอเบิกเงินของกลุมเกษตรกร 
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสรางความเขมแข็ง

ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด 
ครั้งท่ีมีมติใหกลุมเกษตรกรกูเงิน 

(3) บันทึกสั่งการอนุญาตใหกลุมเกษตรกรกูเงิน 
(4) สรุปผลรายละเอียดการอนุมัติใหกลุมเกษตรกรกูเงิน (ใหใชแบบตามท่ีกรมสงเสริม

สหกรณกําหนด) 
(5) สําเนาประกาศสํานักงานสหกรณจังหวัด เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุมเกษตรกร            

ในจังหวัด 
(6) สําเนาบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรของกลุมเกษตรกร    

ท่ีเปดบัญชีแยกตางหากจากเงินอ่ืน ๆ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิต
และการตลาด” ระบุชื่อกลุมเกษตรกร................. 

(7) หนังสือสัญญากูยืมเงิน และหนังสือคํ้าประกันเงินกู 

10. กรณีท่ีกลุมเกษตรกรไมสามารถกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสราง
ความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดได  คือ 

วัตถุประสงคการกูเงิน โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุน
ในการผลิตและการตลาดมีความซํ้าชอนกับโครงการอ่ืนๆ ของรัฐบาลท่ีไดใหความชวยเหลือเกษตรกรไปแลว  

11. การเรียกเก็บคาปรับจากการผิดนัดชําระหนี้ 
- ในกรณีผูกูยืมไมชําระเงินกูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาขอ 10 กําหนด     

ใหผูกูยืมชําระตนเงินท่ีกูยืมตามสัญญานี้ พรอมคาปรับผิดนัดชําระหนี้ในอัตรารอยละ 3 (สาม) ตอป นับแตวันท่ีผิดนัด
ชําระหนี้เงินกูจนกวาจะชําระคืนแกผูใหกูยืมเสร็จสิ้นครบถวน 

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



18 

คําแนะนํา 
วิธีการขอเบิกเงินกู และการสงชําระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด
(สําหรับกลุมสงเสริมสหกรณ) 

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

เม่ือกลุมเกษตรกรไดรับอนุมัติใหกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลว ใหดําเนินการเสนอ 
เรื่องขอเบิกเงินกูท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัด ท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณของ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการรายงานขอเบิกเงินกู 
ใหกลุมเกษตรกรผูกูจัดสงเอกสารเพ่ือขอเบิกเงินกูท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณของ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
และพ้ืนท่ี 2  ดังนี้ 

(1) หนังสือขอเบิกเงินของกลุมเกษตรกร 
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ีมีมติ 

(2.1) ขอเบิกเงินกู 
(2.2) แตงตั้งผูแทนของกลุมเกษตร เพ่ือลงนามในหนังสือสัญญากูยืมฯ จํานวน      

2 คน ตามขอบังคับท่ีกําหนด โดยระบุชื่อและตําแหนงใหชัดเจน 
(2.3) ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรทุกคนและผูจัดการ (ถามี)         

คํ้าประกันเงินกู 
(2.4) ใหกลุมเกษตรกรจํานองทรัพยสินตอกรมสงเสริมสหกรณ (กรณีมีทรัพยสิน)  

เปนประกันเงินกูดวย โดยแตงตั้งผูแทนของกลุมเกษตรกร เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการทํานิติกรรมจํานอง
ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร เปนประกันหนี้ตอกรมสงเสริมสหกรณ 

(3) หนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) 
จํานวน 2 ฉบับ ตนฉบับ 1 ฉบับ และคูฉบับ 1 ฉบับ ซ่ึงกลุมเกษตรกรผูกูไดใหผูแทนของกลุมเกษตรกร 
จํานวน 2 คน ท่ีไดรับแตงตั้งลงนามเรียบรอยแลว และใหสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ลงนามในฐานะผูใหกูยืมแทนกรม ตามคําสั่งกรมสงเสริม
สหกรณ ท่ี 259/2546 สั่ง ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 และจัดใหมีผูลงนามเปนพยานฝายละ 1 คน คือ 
ฝายผูกู และฝายผูใหกู และใหเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณลงนามในคํารับรองของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 

(4) หนังสือคํ้าประกันเงินกู (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) จํานวน 2 ชุด ตนฉบับ 1 ฉบับ 
และคูฉบับ 1 ฉบับ โดยตนฉบับติดอากรแสตมป ราคา 10 บาท และคูฉบับติดอากรแสตมป ราคา 5 บาท 
สําหรับวันท่ีในหนังสือคํ้าประกัน ตองเปนวันท่ีไมกอนวันท่ีท่ีระบุไวในหนังสือสัญญา 

(5) ใหกลุมเกษตรกรเปดบัญชีเ งินฝากออมทรัพย ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและ    
สหกรณการเกษตร จํานวน 1 บัญชี แยกตางหากจากเงินอ่ืน ๆ โดยระบุสาขา ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี “เงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” 
ชื่อกลุมเกษตรกร............ และสงสําเนาภาพถายเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกลาวไปพรอมรายงานขอเบิกเงินกู เพ่ือให
สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของกลุมเกษตรกรตอไป 
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(6) เม่ือกลุมเกษตรกร ไดรับเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลว ใหจัดสงหลักฐาน    

ในการรับเงินใหกลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัด กลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ดังนี้ 

(6.1) สงสําเนา statement  สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ท่ีแสดงยอดเงินกู  
ท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ไดโอนเงินเขา
บัญชีเรียบรอยแลว) 

(6.2) ใบเสร็จรับเงินของกลุมเกษตรกร ใหกรรมการผู มี อํานาจลงนามแทน        
กลุมเกษตรกร อยางนอย 2 คน และระบุชื่อตําแหนงบุคคลดังกลาวใหชัดเจน และใหผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 
สหกรณจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 หรือ
เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย รับรองลายมือชื่อดานหลังใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และเก็บไวท่ี
สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 เพ่ือเปนหลักฐาน
การรับเงินของกลุมเกษตรกร 

(7) เม่ือกลุมเกษตรกร ไดรับเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลว กลุมเกษตรกรจะตอง
นําเงินไปใชตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในสัญญา เม่ือผู อํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ สหกรณจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 หรือเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ      
ท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังผูแทนกลุมเกษตรกรท่ีไดรับมอบหมาย ตรวจสอบแลวพบวา กลุมเกษตรกรนําเงินกู
ไปใชผิดวัตถุประสงค จะถือวากลุมเกษตรกรผิดสัญญา ฉะนั้น จะถูกบอกเลิกสัญญาและถูกเรียกเงินคืนทันที 

2. การสงชําระหนี้ของกลุมเกษตรกร 
เม่ือสัญญากูยืมเงินใกลจะครบกําหนด กลุมเกษตรกรควรจะรีบสงชําระหนี้ โดยให     

กลุมเกษตรกรโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขา.....................
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” สํานักงานสหกรณจังหวัด........................ 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ...... 

ท้ังนี้ ใหกลุมเกษตรกรสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินใหกลุมสงเสริมสหกรณของ
สํานักงานสหกรณจังหวัด กลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
และพ้ืนท่ี 2 ทราบทันที เพ่ือใหสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร   
พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน เงินทุนนอกงบประมาณตอไป 

3. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
(1) ใหกลุมเกษตรกรรายงานขอเบิกเงินกูภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีกลุมเกษตรกร

ไดรับแจงจากกลุมสงเสริมสหกรณ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวากลุมเกษตรกรสละสิทธิ์ เวนแตจะได
แจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
และพ้ืนท่ี 2 ทราบกอน 
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(2) ตอไปในภายหนา หากกลุมเกษตรกรยังมีหนี้คางชําระตอกรม และผูอํานวยการ     

กลุมเสริมสหกรณ หรือสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ
พ้ืนท่ี 2 ตรวจสอบแลวพบวากลุมเกษตรกรมีท่ีดิน หรือทรัพยสินท่ีสามารถนํามาจดทะเบียนจํานองเพ่ิมเติมได
ใหกลุมเกษตรกรจํานองทรัพยสินดังกลาวเพ่ิมเติมดวย และเ ม่ือกลุมเกษตรกรมีการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ใหผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ หรือสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ดําเนินการใหคณะกรรมการฯ ชุดใหมจัดทํา
หนังสือค้ําประกันเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิม (ท่ีขอกู) แลวสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันท่ีถายจาก
ตนฉบับจริง และรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนกลุมเกษตรกรผูมีอํานาจ และสําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ชุดใหม ครั้งท่ีมีมติใหคณะกรรมการฯ คํ้าประกันเงินกูใหสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 เปนหลักฐาน 

********************************* 
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คําแนะนํา 
ขั้นตอนการขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด
(สําหรับกลุมเกษตรกร) 

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

กลุมเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติ    
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. จัดทําแผนการทําธุรกิจ ตามความตองการของสมาชิก ซ่ึงกลุมเกษตรกรควรจัดทําแผนไว
ลวงหนาทุกป เพ่ือเตรียมความพรอมท้ังแผนการเงิน แผนการบริหารจัดการธุรกิจของกลุมเกษตรกร          
หากเงินทุนของกลุมเกษตรกรไมเพียงพอ กลุมเกษตรกรสามารถกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไปดําเนินการ
ตามแผนงานไดในวัตถุประสงคของโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด 

2. นําแผนธุรกิจและแผนขอกู เ งินกองทุนสงเคราะห เกษตรกร  เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกร โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฯ จะตองมีมติในประเด็นหลัก  ดังนี้ 

(1) ใหกลุมเกษตรกรกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เพ่ือวัตถุประสงคตามแผนธุรกิจ     
ท่ีกลุมเกษตรกรจะดําเนินการและระบุจํานวนเงินท่ีขอกู 

(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรและผูจัดการ (ถามี) คํ้าประกันเงินกู  
หรือจํานองอสังหาริมทรัพย (ถามี) 

(3) มอบหมายใหผูมีอํานาจในสัญญาแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 2 คน               
(ระบุชื่อ ตําแหนง) 

(4) มอบหมายใหผูมีอํานาจกระทําการเก่ียวกับทรัพยสินจํานอง 
(5) มอบหมายใหผูมีอํานาจกระทําการเปดบัญชีใชชื่อวา “เงินกองทุนสงเคราะห

เกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” 
ชื่อกลุมเกษตรกร.............. 

3. จัดทําคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามตัวอยางท่ีกรมสงเสริมสหกรณ
กําหนด ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําตัวอยางสิ่งท่ีสงมาดวย 1 - 2 สําหรับสิ่ง
ท่ีสงมาดวย 3 – 8 เปนเอกสารท่ีกลุมเกษตรกรตองจัดใหมีเพ่ือประกอบหนังสือขอกูดังกลาว 

4. เสนอหนังสือขอกูของกลุมเกษตรกร (ตามตัวอยาง) พรอมสิ่งท่ีสงมาดวย 1 – 8          
ณ ท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัด ท่ีทําการกลุมสงเสริมสหกรณของสํานักงาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2  ดังนี้ 

(1) แบบคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการฯ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค     
ท่ีกลุมเกษตรกรขอกูเงิน พรอมแนบบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกรตามแบบความตองการการใชเงินกู   
(ตามตัวอยาง) 

(2) แผนงาน/โครงการดําเนินธุรกิจท่ีขอกู (ตามตัวอยาง) 
(3) สําเนารายการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกร ครั้งท่ีมีมติขอกู

เงิน กองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
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(4) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนกอนเสนอเรื่องขอกูเงิน 
(5) รายงานงบการเงินประจําป ปลาสุด และยอนหลัง 2 ป 
(6) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด            

ใหกลุมเกษตรกรกูเงิน 
(7) รายละเอียดทรัพยสินจํานอง (ถามี) 
(8) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพ่ือรับเงินกูตาม

โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

********************************* 
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-ตัวอยาง 

หนังสือขอกูเงินของกลุมเกษตรกร 

ท่ี......................... สํานักงาน................................. 

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

เรื่อง ขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาด 

เรียน สหกรณจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี..... ผาน ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมสหกรณ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แบบคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

 2. โครงการ/ แผนงานท่ีขอกู 
 3. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ (ครั้งท่ีมีมติขอกูเงิน) 
 4. งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนกอนรายงานขอกูเงิน 
 5. รายงานงบการเงินประจําป ปลาสุด และยอนหลัง 2 ป 
 6. หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดให            

กลุมเกษตรกรกูเงิน 
 7. รายละเอียดทรัพยสินท่ีจํานอง (ถามี) 
 8. สําเนาบัญชีเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร            

เพ่ือรับเงินกูตามโครงการฯ 

ดวยกลุมเกษตรกร.....................................................ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ครัง้ท่ี.......เม่ือวันท่ี .................................ท่ีประชุมไดมีมติใหกลุมเกษตรกรขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
จํานวน..................................บาท วัตถุประสงค..............................................................................มีหลักประกัน 
คือ............................................................................................และขอรับรองความถูกตองของเอกสารท้ังปวง 
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 - 8 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ................................................ 
(.....................................................) 

ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
กลุมเกษตรกร............................................ 



พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) หมายเลขบัตร
เลี้ยงสัตว์ จํานวนปุ๋ย จํานวน จํานวน จํานวน ประจําตัว

ฯลฯ (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) ประชาชน

หมายเหตุ ลงชื่อ ผู้จัดทํา
ความต้องการ ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช ต้นกล้า ฯลฯ ( )

วันที่
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือ

เอกสารแนบทาย หนงสอขอกูขอกลุมเกษตรกร

ความต้องการ.....................

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...................................................

ความต้องการ.....................
ลายมือชื่อ

กลุ่มเกษตรกร...................................................

ระบุชื่อ......

29 กุมภาพันธ์ 2559

รวม

บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามแผนความต้องการใช้เงินกู้
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

ที่ ชื่อ - นามสกุล
ความต้องการ..................... ความต้องการ.....................

ระบุชื่อ......ระบุชื่อ...... ระบุชื่อ......

ตําแหน่งประธาน
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ตัวอยาง 

แบบคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ชื่อกลุมเกษตรกร..........................................................สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ............. 

ถนน...........................ตําบล.....................................อําเภอ......................................จังหวัด.................................. 
จดทะเบียนวันท่ี.......................................................ปจจุบันมีสมาชิก...........................คน 

1.2 กลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกรของกรมฯ ขอ (ระบุ) และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดแลว (ตามเอกสารท่ีแนบ) 

1.3 จํานวนเงินท่ีขอกู...................................................................................................บาท 
1.4 วัตถุประสงค................................................................................................................. 
1.5 ระยะเวลาท่ีใชเงินกู...................................................................................................... 
1.6 หลักประกัน.................................................................................................................. 
1.7 วงเงินท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเห็นชอบ.......................................... 
1.8 วงเงินกูยืม ธ.ก.ส...................................................................................................บาท 

2. ประวัติการดําเนินงาน ยอนหลัง 3 ป 

ปบัญชี 

กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ 
กําไร (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(บาท) 

ธุรกิจสินเชื่อ 
(บาท) 

ธุรกิจซ้ือจัดหา
สินคามาจําหนาย 

(บาท) 

ธุรกิจรวบรวม 
ผลิตผล 
(บาท) 

ธุรกิจ................. 
(บาท) 

ป 25..... 
     

ป 25..... 
     

ป 25..... 
     

3. เจาหนี้เงินกู 
3.1. เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

(1) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

(2) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 
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3.2. เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

(1) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

(2) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

3.3. เงินทุนอ่ืน ๆ (ระบุ) 
(1) โครงการ............................................................................................................. 

สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

(2) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

4. แผนงาน หรือโครงการ (ใหเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
4.1. จัดทําแผนงานตามแบบท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด  

4.1.1. แผนการจัดสินคามาจําหนาย 
4.1.2. แผนการผลิตของกลุมเกษตรกร 
4.1.3. แผนการรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภัณฑของสมาชิก 
4.1.4. แผนการแปรรูปผลผลิต หรือผลิตภัณฑของสมาชิก 

4.2. จัดทําโครงการ (กรณีไมเลือกทําตาม ขอ 4.1) จะตองมีองคประกอบสําคัญ  ดังนี ้
- ชื่อโครงการ 
- หลักการ และเหตุผล 
- วัตถุประสงค และเปาหมาย 
- วิธีดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการดําเนินการ 
- งบประมาณ 
- ผูรับผิดชอบ 
- การประเมินผลโครงการ 
- ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
----------------------------------------------------- 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ตัวอยาง 

แผนการดําเนินธุรกิจระยะสั้น 
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

(กรณีขอกูเพ่ือแผนการผลิต รวบรวมผลิตผล แปรรูปผลผลติ ใหปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกัน) 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 กลุมเกษตรกรขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน..................................บาท 
1.2 ชื่อสินคา...................................จํานวน................ตัน ราคาซ้ือตันละ....................บาท 
1.3 ขอมูลการซ้ือ 

(1) แหลงซ้ือ  
  บริษัท   ชุมนุมฯ   อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 

(2) เง่ือนไขการชําระเงิน  
  ชําระเงินสด  เงินเชื่อ...........................วัน 

(3) อ่ืน ๆ (ถามี) 
1.4 ขอมูลการจําหนาย 

(1) จําหนายให  
  สมาชิก   สมาชิกและบุคคลภายนอก 
     - สมาชิกรอยละ.................................... 
     - บุคคลภายนอกรอยละ....................... 

(2) วิธีการจําหนาย 
  จําหนายเปนเงินสด จําหนายในรูปเงินกู 
  จําหนายเปนเงินเชื่อ....................วัน 

1.5 ระยะเวลาซ้ือ/ขายจนกระท่ังไดรับเงินหนึ่งรอบใชเวลา..................................วัน 
1.6 ปริมาณธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายยอนหลัง 3 ป 

ปบัญชี 
ผลการจัดหาสินคามาจําหนาย 

ปริมาณ (ตัน , ก.ก.) จํานวนเงิน (บาท) 
ป 25…..   
ป 25…..   
ป 25…..   
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2. แผนการดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

ป เดือน 
ปริมาณซ้ือ ปริมาณขาย 

หมายเหตุ 
(ตัน, กก.) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

(ตัน, กก.) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
       
       
       
       
       

3. คาใชจายของกลุมเกษตรกร 

ท่ี รายการ จํานวนเดือน 
เดือนละ 
(บาท) 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินเดอืนพนักงาน     
2 คาจางแรงงาน     
3 คาเชาสํานักงาน     
4 คาสื่อสาร     
5 คาน้ํา/คาไฟ     
6 คาเชาสํานักงาน     
7 เครื่องเขียน-แบบพิมพ     
8 อ่ืน ๆ     

รวม     

4. งบกระแสเงินสดในการดําเนินธุรกิจ (Cash Flow) 
หนวย : บาท 

ป เดือน เงินสดยกมา เงินสดจาย เงินสดรับ 
เงินสด
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
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5. ขอมูลอ่ืนท่ีทําใหผู พิจารณาเงินกู  เห็นถึงความจําเปนของการกู เงินกลุมเกษตรกร        
โดยพิจารณาท้ังดานสมาชิก และดานกลุมเกษตรกร 
 
 

ลงชื่อ................................................ 
(.....................................................) 
ตําแหนง.......................................... 

ผูจัดทําคําขอกู 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ                                                                                                             .                        

    ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :                       @cpd.go.th 3 

ท่ี     กษ          /                                    วันท่ี                                                                                .                                         

เรื่อง   กลุมเกษตรกร                                                          ขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาเงินกู โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลง
เงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด 

ดวยกลุมเกษตรกร............................................................. ขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด สรุปรายละเอียด  
ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 คําขอกูเลขท่ี.............................................วันท่ี.......................................................

รับขอมูลเพ่ิมวันท่ี............................................................ 
1.2 สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี .............................................................................................

จดทะเบียนวันท่ี............................................... มีคณะกรรมการ...................คน 
1.3 จํานวนสมาชิก ............................. คน 
1.4 จํานวนเงินท่ีขอกู ..............................บาท (......................................................) 
1.5 วัตถุประสงคท่ีขอกูเพ่ือ....................................................................................... 
1.6 ระยะเวลาท่ีตองการใชเงินกูตั้งแตเดือน......................ถึงเดอืน........................... 
1.7 อุปกรณการตลาดท่ีจําเปน 

- โรงสี ขนาด..........................ตนั/วัน ...........................โรง 

- ฉาง ขนาดความจุ.......................ตัน ...........................ฉาง 

- เครื่องชั่ง ขนาด………………………ตัน ...........................เครื่อง 
- ลานตาก ...........................ตรม. 
- ยานพาหนะ ...........................คัน 

 
 
 
 
 

/2. สรปุ... 
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2. สรุปภาวการณเงิน ณ วันท่ี.............................................. 
2.1 สินทรัพยรวมท้ังสิ้น  บาท 

- เงินสด + เงินฝากธนาคาร  บาท 
- ลูกหนี้การคา  บาท 
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา  บาท 
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู  บาท 
- ลูกหนี้อ่ืน ๆ (เงินรอเรียกคืน/เงินประกัน/เงินจายลวงหนา)  บาท 
- ดอกเบี้ยและคาปรับคางรับ  บาท 
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยและคาปรับคางรับ  บาท 
- สินคาคงเหลือ/เครื่องเขียนแบบพิมพ  บาท 
- ท่ีดิน/อาคารสิ่งปลูกสราง/เครื่องจักรอุปกรณ  บาท 
- ทรัพยสินอ่ืน ๆ (เงินลงทุนถือหุน)  บาท 

2.2 หนี้สิน (ระบุ) 
เจาหนี้ -  ธกส.  บาท 
- กรมฯ  บาท 
- การคา  บาท 
- ทุนอ่ืน ๆ  บาท 

2.3 ทุนของกลุมเกษตรกร 
- ทุนเรือนหุน  บาท 
- ทุนสํารอง  บาท 
- ทุนอ่ืน ๆ  บาท 
- กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป  บาท 

3. การวิเคราะหของสํานักงานสหกรณจังหวัด 
3.1 ขอมูลท่ัวไป 

(1) กลุมเกษตรกรตองการกูเงิน  จํานวน...........................................................บาท 
วัตถุประสงคเพ่ือ................................................................................................. 

(2) กลุมเกษตรกรมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑการกูเงินโครงการสรางความเขมแข็ง
ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

(3) วงเงินกูยืมประจําป ....................................................................................บาท 
(4) วงเงินกูยืม ธกส. .........................................................................................บาท 

3.2 ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป 
ปบัญชีสิ้นสุด.........................กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)........................................บาท 
ปบัญชีสิ้นสุด.........................กําไรสทุธิ (ขาดทุนสุทธิ)........................................บาท 
ปบัญชีสิ้นสุด.........................กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)........................................บาท 

 
 

/3.3 กําไร... 
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3.3 กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ ปบัญชีลาสุด (ณ วันท่ี........................................) 

ธุรกิจสินเชื่อ กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ......................บาท 
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ......................บาท 
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ......................บาท 
ธุรกิจแปรรูปผลติผล กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ......................บาท 

3.4 ความสามารถในการบริหารจัดการ (ความเห็นของจังหวัด) 
วินัยทางการเงินของกลุมเกษตรกร 
กลุมเกษตรกรสามารถชําระหนี้เงินกูกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและกองทุน

สงเคราะหเกษตรกรไดตามกําหนดในสัญญาหรือไม.............................. 
3.5 การวิเคราะหแผนการดําเนินธุรกิจ 

3.5.1 วิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจยอนหลัง 3 ป 

ปบัญชี 
ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคา......... ธุรกิจรวบรวม.................. ธุรกิจแปรรูป................ 

ปริมาณ 
(ราย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ราย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ราย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ราย) 

มูลคา 
(บาท) 

ป 25......         
ป 25......         
ป 25......         

เฉลี่ย         
3.5.2 แผนการดําเนินธุรกิจ 

(1) แผนการจัดหาสินคามาจําหนาย 
กลุมเกษตรกรจะนําเงินท่ีไดรับอนุมัติใหกูไปดําเนินการผลิต/จัดหา

......................./รวบรวม.............................จํานวน............................ราย/ตัน..............มูลคา......................บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ.....................วัน 

(2) แผนการตลาด 
กลุมเกษตรกรจะจําหนายสินคา............................................/ผลิตผล 

จัดหา.........................../รวบรวม..............................จํานวน.................................ราย/ตัน..............................
มูลคา..............................บาท ระยะเวลาดําเนินการ....................................วัน 
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(3) ประมาณการรายได - รายจาย 

(หนวย : บาท) 
รายการ จํานวนเงิน 

รายได  

-  

-  

-  

รวมรายได  
รายจาย  
-  
-  
-  

รวมรายจาย  
สวนเหล่ือม  

 
4. สรุปการวิเคราะห 

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จึงเห็นสมควรใหกลุมเกษตรกรกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร     
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด จํานวน..............................................................................บาท 
(.......................................................................................) วัตถุประสงคเพ่ือ......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เง่ือนไขอนุมัติ ดังนี้ 

(1) กําหนดชําระคืนภายในวันท่ี................................................................ หากชําระคืนไมได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ สําหรับตนเงินท่ีชําระไมไดในอัตรารอยละ 3 ตอปนับแตวันผิดนัด
ชําระหนี้เงินกูยืม จนกวาจะชําระคืนแกผูใหกูยืมเสร็จสิ้นครบถวน 

(2) ใชท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ถามี) และคณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกรท้ังคณะ 
และผูจัดการกลุมเกษตรกร (ถามี) คํ้าประกันเงินกู ซ่ึงการคํ้าประกันดังกลาว เปนการคํ้าประกันในฐานะสวนตัว
และยังคงผูกพันผูคํ้าประกันตลอดไปจนกวาเจาหนี้จะไดรับชําระหนี้ครบถวน 

(3) ........................................................................................................................................... 
(4) ........................................................................................................................................... 
(5) ........................................................................................................................................... 
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5. มติคณะกรรมการระดับจังหวัด หรือ ความเห็นของผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ.......... 

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ลงชื่อ.................................................. 
(.........................................................) 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 
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(ราง) 
สัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

(โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพือ่พฒันากลุมเกษตรกร) 
สัญญาเลขท่ี............................. 

วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. 25.......... 
สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน  ณ.............................................................................................................. 

แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.................................... 
เม่ือวันท่ี....................เดือน...................................................พ.ศ. ..........................ระหวาง  กรมสงเสริมสหกรณ  
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดย 
.........................................................ตําแหนง อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  หรือ................................................... 
ตําแหนง.............................................................ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ตามคําสั่ง
กรมสงเสริมสหกรณ ท่ี .........................................ลงวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ. ....................... 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูใหกูยืม” ฝายหนึ่ง กับ..........................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล................................................
อําเภอ.............................................จังหวัด.................................................โดย.................................................
ตําแหนง..................................................กับ............................................ตําแหนง...............................................
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม.....................................ลงวันท่ี............................แนบทายสัญญานี้  
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูกูยืม”  อีกฝายหนึ่ง 

ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ผูใหกูยืมตกลงใหกูและผูกูยืมตกลงกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรจากผูใหกูยืม 

ตามโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญานี้ ซ่ึงใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ (ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“โครงการ”) จํานวน.........................บาท (...........................................................................บาท) เพ่ือใหผูกูยืม
นําเงินจํานวนดังกลาวไปใช เพ่ือ.................................................................................................. 

ขอ 2 ผูใหกูยืมตกลงสงมอบเงินกูตามขอ 1 ใหแกผูกูยืม โดยวิธีโอนเงินจํานวนดังกลาว 
เขาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยของผูกูยืมท่ีไดเปดบัญชี เพ่ือโครงการนี้ไวเปนการเฉพาะกับธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา...............................ในชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด” (ชื่อผูกูยืม.....) 
หมายเลขบัญชีเลขท่ี............................ซ่ึงผูกูยืมไดแจงใหผูใหกูยืมทราบในวันทําสัญญานี้ และใหถือวาผูกูยืม
ไดรับเงินท่ีกูยืมจากขอ 1 ไวถูกตองครบถวนแลวนับแตวันท่ีผูใหกูยืมไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากดังกลาว 

ขอ 3 การใหกูยืมเงินตามขอ 1 มีระยะเวลาการกูยืมเงินไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีผูกูยืมไดรับ
เงินกูยืม โดยผูกูยืมจะตองชําระเงินท่ีกูยืมคืนใหแกผูใหกูยืมใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี...................เดือน..................
พ.ศ. 25................. ท้ังนี้ ไมเปนการตัดสิทธิ์ผูใหกูยืมท่ีจะเรียกใหผูกูยืมชําระเงินกูตามสัญญาฉบับนี้ท้ังหมด      
หรือแตบางสวนคืนกอนถึงกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวตามแตผูใหกูยืมจะเห็นสมควร โดยไมจําตองชี้แจงเหตุผล
ในกรณีดังกลาว ผูกูยืมจะตองชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกําหนดในขอ 8 คืนใหแก
ผูใหกูยืมภายใน............................................. (..............................................) วัน นับแตวันไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูใหกูยืมและการกูยืมเงินตามสัญญานี้เปนการใหกูยืมโดยปลอดดอกเบี้ย ท้ังนี้ เวนแตดอกเบี้ยตามท่ีระบุไว
ในขอ 8. ขอ 9. ขอ 10. 
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ขอ 4 เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผูกูยืมไดนําหลักฐานการคํ้าประกันสัญญา 
(อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง) เต็มวงเงินกู มามอบไวแกผูใหกูยืมในขณะทําสัญญานี้แลว  ดังนี้ 

4.1 สัญญาคํ้าประกันท่ีคณะกรรมการกลุมเกษตรกรของผูกูยืมท้ังคณะรวมกันเปน 
ผูคํ้าประกัน 

4.2 หลักประกันเปน......................................เปนจํานวน..................................บาท 
(..........................................................) มามอบใหแกผูใหกูยืมเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

หากปรากฏวาหลักประกันดังกลาวในวรรคกอนลดนอยถอยลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูกูยืมตกลง
ท่ีจะนําหลักประกันใหมหรือหาหลักประกันมาเพ่ิมเติมใหเต็มจํานวนดังเดิม 

หลักประกันท่ีผูกูยืมนํามามอบไวตามวรรคสองกอน ผูใหกูยืมจะคืนใหเม่ือผูกูยืมพนจากภาระ
ผูกพันท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

ขอ 5 เม่ือผูใหกูยืมมีหนังสือแจงใหผูกูยืมจัดทํารายงานการดําเนินการ ผูกูยืมตองจัดทํา
รายงานการดําเนินการตามโครงการใหผูใหกูยืมทราบความกาวหนาในการดําเนินการตามท่ีผูใหกูยืมประสงค 
จะทราบภายใน............วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูใหกูยืม 

ขอ 6 ผูใหกูยืมหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูใหกูยืมมีสิทธิเขาไปในสถานประกอบการ
หรือสถานท่ีใดๆ ของผูกูยืม เพ่ือตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตามการใชจายเงินกูตามสัญญานี้ รวมท้ังการ
ตรวจสอบเอกสารและบัญชีใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการไดตลอดเวลา โดยผูกูยืมจะตอง
อํานวยความสะดวกใหทุกประการโดยไมอิดเอ้ือนใดๆ ท้ังสิ้น 

ขอ 7 ผูกูยืมจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการใหกูยืมเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรเพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและ
การตลาด ซ่ึงไดออกใชบังคับอยูแลวในขณะทําสัญญานี้ หรือซ่ึงจะไดออกใหใชบังคับตอไปในภายหนาและ    
ใหถือวาเปนสวนหนึ่งแหงสัญญานี้ดวย  

ขอ 8 จํานวนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอันเกิดจากการโอนเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากของ 
ผูกูยืมตามขอ 2. ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหกูยืม และผูกูยืมจะตองสงคืนดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนท้ังจํานวนใหผูใหกูยืม
พรอมตนเงินท่ีไดกูยืมไปตามสัญญานี้ 

ขอ 9 ในกรณีท่ีผู กูยืมไมไดใชเ งินท่ีกูยืมไปดําเนินการตามหลักเกณฑ เ ง่ือนไข และ
วัตถุประสงคของโครงการ แตนําเงินกูดังกลาวไปฝากไวกับธนาคารนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามสัญญาขอ 2. 
หรือนําเงินกูไปใชนอกเหนือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ ใหถือวาผูกูยืมผิดสัญญา ผูใหกูยืมมีสิทธิเรียก
ใหผูกูยืมสงเงินกูยืมท่ียังคงคางชําระอยู ท้ังหมด พรอมดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจากการนําเงินกูไปฝากธนาคาร      
และดอกผลท่ีเกิดจากการนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคคืนใหแกผูใหกูยืมทันที 

ขอ 10 ในกรณีผูกูยืมไมชําระเงินกูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่ง
ขอใดหรือไมปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตามโครงการดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกใหผูกูยืมชําระตนเงินท่ีกูยืมตามสัญญานี้พรอมคาปรับในอัตรารอยละ 3 (สาม) ตอป นับแตวันท่ีผิดนัด
ชําระหนี้ เ งินกูยืมจนกวาจะชําระคืนแกผู ให กูยืมเสร็จสิ้นครบถวน  รวมท้ังดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ท่ีเกิดข้ึนตามขอ 8 และคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวทันที นอกจากนี้ ผูกูยืมจะตองชดใช
คาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายในการเตือน เรียกรอง ทวงถาม ดําเนินคดี คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนใด 
เพ่ือการบังคับใหชําระหนี้เงินกูท่ีกูยืมตามสัญญานี้ 
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ขอ 11 ในระหวางท่ีผูกูยืมยังเปนหนี้เงินกูตามสัญญานี้ ผูกูยืมจะตองไมกูเงินจากผูอ่ืนหรือ
แหลงเงินกูอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหกูยืมกอน 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว และเห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา  
(ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผูใหกูยืม 
 (…........................................................) 

 
(ลงชื่อ)................................................................ผูกูยืม 
 (…........................................................) 

 
(ลงชื่อ)................................................................ผูกูยืม 
 (…........................................................) 

 
(ลงชื่อ)................................................................พยาน 
 (…........................................................) 

 
ตําแหนง............................................................. 
(ลงชือ่)................................................................พยาน 

 
(…........................................................) 

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

คํารับรองของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 
 

ขาพเจา....................................................................ตําแหนง..................................................... 
ขอรับรองวากรรมการท่ีลงชื่อในสัญญานี้ เปนกรรมการท่ีมีตําแหนงหนาท่ีโดยถูกตอง และมีอํานาจลงชื่อแทน
กลุมเกษตรกร ตามขอบังคับ และไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
 
 
 (ลงชื่อ)...............................................................ผูรับรอง 

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

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



เดือน พ.ศ.

1. 
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด

2. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

3. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

4. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

5. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

6. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

7. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

8. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

9. ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

สัญญาคํ้าประกัน
เขียนท่ี
วันท่ี

ข้าพเจ้า เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

(ลงช่ือ)
เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี
เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี
เลขประจําตัวประชาชน

/11. ข้าพเจ้า…

38



## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

## ข้าพเจ้า
อายุ หมู่ ตําบล
อําเภอ จังหวัด (ลงช่ือ)

จากผู้ให้กู้  จํานวน บาท
เดือน พ.ศ.

น้ัน

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี
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เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี
เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

เลขประจําตัวประชาชน
ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี

ปี  อยู่บ้านเลขท่ี
เลขประจําตัวประชาชน

ตามสัญญากู้ยืมเลขท่ี ฉบับลงวันท่ี

ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีรวมเรียกว่า "ผู้ค้ําประกัน" ตกลงร่วมกันทําสัญญาคํ้าประกันไว้ให้แก่  กรมส่งเสริมสหกรณ์
สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี 12  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า "ผู้ให้กู้" ดังมีข้อความต่อไปน้ี

ข้อ 1. ตามท่ี ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "ผู้กู้" ได้กู้เงิน

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาด

/หากผู้กู้...



หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ี ตามจํานวนเงินดังกล่าวพร้อมท้ังดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระผูกพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหน้ีรายน้ี ผู้ค้ําประกันยินยอมชดใช้ให้ผู้ให้กู้จนครบถ้วน

ข้อ 2. ถึงแม้ว่าผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีดังกล่าวแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้กู้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือมีกรณีอ่ืนใดอันทําให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชําระหน้ีตามท่ีระบุไว้ในสัญญา  ผู้ค้ําประกันยังคงต้องรับผดิ

ข้อ 3. ผู้ให้กู้มีสิทธิท่ีจะประนีประนอมยอมความ หรือปลดหน้ี หรือผ่อนเวลาให้แก่ผู้ค้ําประกัน
คนใดคนหน่ึง หรือหลายคนรวมกันได้ ตามท่ีเห็นสมควร โดยผู้ค้ําประกันคนอ่ืนๆ ท่ีผู้ให้กู้มิได้ตกลงประนีประนอม
ยอมความ หรือปลดหน้ีให้น้ัน สัญญาว่าตนยังต้องผูกพันท่ีจะต้องชําระหน้ีแก่ผู้ให้กู้ต่อไปจนเต็มจํานวน

ข้อ 4. ผู้ค้ําประกันไม่พ้นจากความรับผิดเพราะเหตุผู้ให้กู้กระทําการใดๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ําประกัน
ไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิใดๆ อันได้ให้หรืออาจจะได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้แต่ก่อนหรือในขณะ
ทําสัญญาคํ้าประกันน้ี

ข้อ 5.เมื่อผู้กู้ผิดนัด ให้ผู้ให้กู้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค้ําประกันท้ังหมดตามท่ีอยู่ท่ีระบุในสัญญาน้ี
หรือตามท่ีผู้ค้ําประกันได้แจ้งเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ให้ผู้ให้กู้ทราบภายหลัง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีบอกกล่าว
โดยท่ีผู้ค้ําประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ หากผู้ให้กู้ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาคํ้าประกันน้ี
ผู้ค้ําประกันมิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือยังไม่มีหนังสือบอกกล่าวถึงแก่ผู้ค้ําประกัน

ข้อ 6.  สัญญาค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันท่ี
ภาระหน้าท่ีท้ังหลายของผู้กู้จะได้ปฎิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ 
ตราบเท่าท่ีผู้กู้ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงินอยู่

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

/

/
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ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้างต้น
ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยาน 

/(ลงช่ือ)...



(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน  (ลงช่ือ) ผู้ค้ําประกัน

(ลงช่ือ) พยาน (ลงช่ือ) พยาน

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

ข้าพเจ้า ตําแหน่ง
ขอรับรองว่าผู้ค้ําประกันท่ีลงช่ือในหนังสือค้ําประกันฉบับน้ี  ได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

(ลงช่ือ) ผู้รับรอง

ตําแหน่ง

หมายเหต ุ:  การพิมพ์หนังสือคํ้าประกันให้จัดพิมพ์ในรูปแบบหน้า - หลัง  ต่อกระดาษ 1 แผ่น เพ่ือความรัดกุม สมบูรณ์ของหนังสือฯ
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คํารับรองของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์



จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอกู้ ที่อนุมัติ
(บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้ เป็นฐานข้อมูลที่จังหวัดเก็บรวบรวมไว้ เพื่อใช้รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามแบบรายงานผลการจ่ายเงินกู้ (หน้า 43) ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

วันที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์
วันที่อนุมัติ วันที่กําหนดส่งชําระคืน

หมายเหตุ

รายละเอียดการอนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงิน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด........................................

ประจําเดือน....................................................... พ.ศ. 25.............

ระยะเวลา
ที่ ครั้งที่
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ต้นเงิน
วัตถุประสงค์ สัญญากู้ สัญญากู้ วันที่เบิก จํานวนเงิน วันที่ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย คงเหลือ หลักประกัน
ในการกู้เงิน ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ เงินกู้ กู้ที่เบิก ส่งชําระ จากเงินต้นค้างชําระ เงินฝากธนาคาร (ระบุ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น
เงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก โครงการฯ  ณ วันที่ .......................................  จํานวนเงิน ................................บาท
ค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรร.....................บาท ใช้ไป..................บาท คงเหลือ จํานวนเงิน....................บาท
(สําหรับค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นเงินงบประมาณประจําปีของกรม เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ)

ลงชื่อ ผู้รวบรวมรายงาน
( )

หมายเหตุ : รายงานผลการจ่ายเงินกู้ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1000million2559@gmail.com ตําแหน่ง
เบอร์มือถือ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...........................................

ที่ กลุ่มเกษตรกร
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หมายเหตุ

จํานวนเงินที่ชําระคืน (บาท)

แบบรายงานผลการจ่ายเงินกู้ และค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

เงินต้น รวม

ณ วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. 25................
แบบรายงานที่ 1          
(รายงาน ปีแรก) 



ต้นเงิน
วัตถุประสงค์ สัญญากู้ สัญญากู้ วันที่เบิก จํานวนเงิน วันที่ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย คงเหลือ หลักประกัน
ในการกู้เงิน ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ เงินกู้ กู้ที่เบิก ส่งชําระ จากเงินต้นค้างชําระ เงินฝากธนาคาร (ระบุ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนี้ค้างชําระปีที่ 1 (ปี 2559 - 2560 )

ปล่อยเงินกู้ในปีที่ 2

รวมทั้งสิ้น
เงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก โครงการฯ  ณ วันที่ .......................................  จํานวนเงิน ................................บาท
ค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรร.....................บาท ใช้ไป..................บาท คงเหลือ จํานวนเงิน....................บาท
(สําหรับค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นเงินงบประมาณประจําปีของกรม เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ) ลงชื่อ ผู้รวบรวมรายงาน

( )
ตําแหน่ง

หมายเหตุ : รายงานผลการจ่ายเงินกู้ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1000million2559@gmail.com เบอร์มือถือ

จํานวนเงินที่ชําระคืน (บาท)

รวม
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เงินต้น

แบบรายงานหนี้ค้างชําระปีที่ 1  ผลการจ่ายเงินกู้และค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...........................................
ณ วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. 25................

หมายเหตุที่ กลุ่มเกษตรกร

แบบรายงานที่ 2              
(รายงานเมื่อโครงการเข้าสู่ ปีที่ 2) 



ต้นเงิน
วัตถุประสงค์ สัญญากู้ สัญญากู้ วันที่เบิก จํานวนเงิน วันที่ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย คงเหลือ หลักประกัน
ในการกู้เงิน ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ เงินกู้ กู้ที่เบิก ส่งชําระ จากเงินต้นค้างชําระ เงินฝากธนาคาร (ระบุ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนี้ค้างชําระปีที่ 1 (ปี 2559 - 2560 )

หนี้ค้างชําระปีที่ 2 (ปี 2560 - 2561 )

ปล่อยเงินกู้ในปีที่ 3

รวมทั้งสิ้น
เงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก โครงการฯ  ณ วันที่ .......................................  จํานวนเงิน ................................บาท
ค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรร.....................บาท ใช้ไป..................บาท คงเหลือ จํานวนเงิน....................บาท
(สําหรับค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นเงินงบประมาณประจําปีของกรม เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ)

ลงชื่อ ผู้รวบรวมรายงาน
( )

หมายเหตุ : รายงานผลการจ่ายเงินกู้ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1000million2559@gmail.com ตําแหน่ง
เบอร์มือถือ

ที่ กลุ่มเกษตรกร
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จํานวนเงินที่ชําระคืน (บาท)

หมายเหตุเงินต้น รวม

แบบรายงานหนี้ค้างชําระปีที่ 1 , 2  ผลการจ่ายเงินกู้และค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...........................................
ณ วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. 25................

แบบรายงานที่ 3               
(รายงานเมื่อโครงการเข้าสู่ ปีที่ 3) 



ต้นเงิน
วัตถุประสงค์ สัญญากู้ สัญญากู้ วันที่เบิก จํานวนเงิน วันที่ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย คงเหลือ หลักประกัน
ในการกู้เงิน ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ เงินกู้ กู้ที่เบิก ส่งชําระ จากเงินต้นค้างชําระ เงินฝากธนาคาร (ระบุ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนี้ค้างชําระปีที่ 1 (ปี 2559 - 2560 )

หนี้ค้างชําระปีที่ 2 (ปี 2560 - 2561 )

หนี้ค้างชําระปีที่ 3 (ปี 2561 - 2562 )

ปล่อยเงินกู้ในปีที่ 4

รวมทั้งสิ้น
เงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก โครงการฯ  ณ วันที่ .......................................  จํานวนเงิน ................................บาท
ค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรร.....................บาท ใช้ไป..................บาท คงเหลือ จํานวนเงิน....................บาท
(สําหรับค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นเงินงบประมาณประจําปีของกรม เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ)

ลงชื่อ ผู้รวบรวมรายงาน
( )

หมายเหตุ : รายงานผลการจ่ายเงินกู้ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1000million2559@gmail.com ตําแหน่ง
เบอร์มือถือ

ณ วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. 25................

เงินต้น

46

รวม

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...........................................

แบบรายงานหนี้ค้างชําระปีที่ 1 , 2 , 3  ผลการจ่ายเงินกู้และค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ที่ กลุ่มเกษตรกร

จํานวนเงินที่ชําระคืน (บาท)

หมายเหตุ

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
แบบรายงานที่ 4               

(รายงานเมื่อโครงการเข้าสู่ ปีที่ 4) 



ต้นเงิน
วัตถุประสงค์ สัญญากู้ สัญญากู้ วันที่เบิก จํานวนเงิน วันที่ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย คงเหลือ หลักประกัน
ในการกู้เงิน ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ เงินกู้ กู้ที่เบิก ส่งชําระ จากเงินต้นค้างชําระ เงินฝากธนาคาร (ระบุ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนี้ค้างชําระปีที่ 1 (ปี 2559 - 2560 )

หนี้ค้างชําระปีที่ 2 (ปี 2560 - 2561 )

หนี้ค้างชําระปีที่ 3 (ปี 2561 - 2562 )

หนี้ค้างชําระปีที่ 4 (ปี 2562 - 2563 )

ปล่อยเงินกู้ในปีที่ 5

รวมทั้งสิ้น
เงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก โครงการฯ  ณ วันที่ .......................................  จํานวนเงิน ................................บาท
ค่าบริหารจัดการของผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรร.....................บาท ใช้ไป..................บาท คงเหลือ จํานวนเงิน....................บาท
(สําหรับค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นเงินงบประมาณประจําปีของกรม เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ) ลงชื่อ ผู้รวบรวมรายงาน

( )
หมายเหตุ : รายงานผลการจ่ายเงินกู้ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1000million2559@gmail.com ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

ที่ กลุ่มเกษตรกร

47

จํานวนเงินที่ชําระคืน (บาท)

หมายเหตุเงินต้น รวม

แบบรายงานหนี้ค้างชําระปีที่ 1 , 2 , 3 , 4  ผลการจ่ายเงินกู้และค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...........................................
ณ วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. 25................

แบบรายงานที่ 5              
(รายงานเมื่อโครงการเข้าสู่ ปีที่ 5) 
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แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใชเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร (รายสัญญา) 
โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

(เปนเอกสารท่ีจังหวัดจัดทําข้ึน เพ่ือเปนขอมูลท่ีใชในการรายงานกรม ตามแบบรายงานหนา 50) 

โดยเอกสารนี้เก็บไวท่ีจังหวัด 

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

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานะหนี้ของกลุมเกษตรกร 
1. กลุมเกษตรกร............................................................................................................................ 

ท่ีอยู................................................................................................รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท.........................................................E-mail……………............................................…… 

2. การกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร      
เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

2.1. สัญญาลงวันท่ี..............................................สิน้สุดวนัท่ี................................................... 

ตนเงินกู  จํานวน.........................................บาท  อัตราดอกเบี้ย.....................บาทตอป 

กําหนดสงคืนภายใน................................ป  ปละ............................................................ 

วัตถุประสงคเพ่ือ.............................................................................................................. 
3. หลักประกันการกูเงิน 

o หลักทรัพยจํานองคํ้าประกัน  ไดแก ....................................................... 
o คณะกรรมการ  จํานวน...........................คน  และ/หรือ ผูจัดการ (ถามี) 
o อ่ืน  ๆ  (ระบุ).......................................................................................... 

4. สถานะหนี้ในปจจุบัน 
o ชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว 
o ยังชําระไมเสร็จสิ้น  ปจจุบันคงคางชําระ  จํานวน.........................................................บาท

เนื่องจาก.............................................................................................................................. 

ตอนท่ี 2 ผลการใชเงินกูของกลุมเกษตรกร  (ใชขอมูลทางบัญชีของกลุมเกษตรกร) 
1. กลุมเกษตรกรนําเงินกูท่ีไดรับไปใชตามวัตถุประสงคหรือไม 

o ไมนําเงินไปใชตรงวัตถุประสงค 
o นําเงินไปใชตรงวัตถุประสงค  ดังนี้ 

วัตถุประสงค.............................................................................เปนเงิน.........................บาท 
o จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ..............................................ราย 

2. กลุมเกษตรกรนําเงินกูท่ีไดรับไปใชตามแผนงานหรือไม 
o ไมนําเงินไปใชตามแผนงาน 
o นําเงินไปใชตามแผนงาน  ดังนี้ 

2.1. เพ่ือจัดหา(ระบุ)......................................มูลคา............บาท ปริมาณ........... ตัน/ก.ก. 
2.2. เพ่ือจัดหา(ระบุ)......................................มูลคา............บาท ปริมาณ........... ตัน/ก.ก. 
2.3. เพ่ือจัดหา(ระบุ)......................................มูลคา............บาท ปริมาณ........... ตัน/ก.ก. 
2.4. เพ่ือจัดหา(ระบุ)......................................มูลคา............บาท ปริมาณ........... ตัน/ก.ก. 
2.5. เพ่ือจัดหา(ระบุ)......................................มูลคา............บาท ปริมาณ........... ตัน/ก.ก. 

o จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ..............................................ราย 
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3. เงินกูท่ีไดรับสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจแกกลุมเกษตรกรไดหรือไม 

o ไมสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจแกกลุมเกษตรกร 
o สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจแกกลุมเกษตรกร                        

(เลือกขอนี้ใหตอบคําถามตอไปนี้) 
o กลุมเกษตรกร เปนลูกหนี้รายใหม ซ่ึงใหถือวาเปนการสรางโอกาสแกกลุมเกษตรกร 
o กลุมเกษตรกร กูในวัตถุประสงคท่ียังไมเคยกู ใหถือวาเปนการเพ่ิมชองทางธุรกิจ      

ใหกลุมเกษตรกร 
o กลุมเกษตรกร กูในวัตถุประสงคเดิม แตมีการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี             

ทําใหมีกําไรมากข้ึนใหถือวาเปนการเพ่ิมขีดความสามารถของกลุมเกษตรกร 

ตอนท่ี 3 ประโยชนท่ีกลุมเกษตรกรไดรับจากเงินกูนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................ผูรายงาน 
    (........................................................) 
ตําแหนง................................................. 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. 25......... 



เป็นเงิน จํานวน
ต้นเงินกู้ วันที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ตรง ไม่ตรง (บาท) (คน)
(บาท) เบิกรับเงินกู้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.) วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง
1 กลุ่มเกษตรกร..............................................

368,000    15 ก.ย. 54 14 ก.ย. 55 15 ก.ย. 54 18 ต.ค. 54 /
176,000 35  / สร้างรายได้จากการปลูกสัปปะรด

ร่วมกัน
192,000 35 ลดต้นทุนค่าปุ๋ย เนื่องจากร่วมกัน

ซื้อ

239,128    368,000 70

ระยะเวลาการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือน หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้ ลงชื่อ ผู้รวบรวมรายงาน
ระยะเวลาการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 - 6 เดือน หลังจากตรวจสอบครั้งที่ 1 ( )

ขอความร่วมมือ รายงานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของกรมฯ ต่อไป ตําแหน่ง
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1000million2559@gmail.com เบอร์มือถือ
ภายใน 7 วัน หลังจากการตรวจสอบ

50
สรุปแบบตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...............................................

รายงานเมื่อวันที่ ............ เดือน........................ พ.ศ. 25............

ที่
สัญญา ได้ตรวจสอบ ผลการใช้เงินกู้

วัตถุประสงค์เพื่อ
เกษตรกรได้รับประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับ
ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ ได้รับ ไม่ได้รับ

รวม

 - ส่งเสริมการผลิตพืช ( ระบุชนิด )................จํานวน..............
เช่น ส่งเสริมการผลิตพืช ( สัปปะรด 250 ไร่ )
 - จัดหาสินค้ามาจําหน่าย ( ระบุชนิด )...........จํานวน.............
เช่น จัดหาสินค้ามาจําหน่าย ( ปุ๋ยเคมี 250 ตัน )
 - ส่งเสริมการผลิตสัตว์ ( ระบุชนิด ).............จํานวน...............
เช่น ส่งเสริมการผลิตสัตว์ ( โค   250 ตัว )
 - รวบรวมผลิตผล ( ระบุชนิด )....................จํานวน..............
เช่น รวบรวมผลิตผล ( ยางพารา 250 ตัน )
 - อื่นๆ (ระบุ )..................................................

หมายเหตุ : 



วัน เดอืน ปี จํานวนเงิน ต้นเงิน ดอกเบี้ย รายได้อื่น เงินระหว่าง
รับ - จ่าย รวมทัง้สิ้น รับ / (จ่าย)  ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ ผดินัด ดาํเนินการ

สสจ. กลุ่มเกษตรกร

ลงชื่อ
หมายเหตุ : ส่งรายงานทุกวนัที ่25 ของเดอืน

ตําแหน่ง

51
รายละเอียดการรับ - จ่ายเงิน

รายการ

ประจําปีงบประมาณ .................
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพือ่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
สํานักงานสหกรณ์จังหวดั .....................

รายการรับ - จ่ายเงิน รายละเอียดการรับ - จ่ายเงินกบัส่วนกลาง บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้)

ดอกเบี้ยธนาคารบัญชีเงินกู้

บัญชีเงินรับโอน
จากส่วนกลาง

เพือ่ให้กู้  (ต้นเงิน
คงเหลอื)

(                                                 )

บัญชีเงินโอน
ให้ส่วนกลาง

ยอดรวมทั้งสิ้น

   แบบรายงานที่ 6
สําหรับกลุ่มบัญชีและ

การเงินกองทุน



(1) (2) (3) (4)
(5) (6)  (8) (9) (10) (11)

ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าพาหนะใน
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน

 ค่าที่พัก 
(ถ้ามี)

ลงชื่อ

หมายเหตุ : ส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน

ตําแหน่ง
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 เงินค่าบริหาร
จัดการ

วัน เดือน ปี 
ที่รับ-จ่าย

วัน เดือน ปี
 ที่บันทึก
บัญชี

 ค่าพาหนะในการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้

อื่น ๆ

(                                           )

ยอดรวมทั้งสิ้น

ทะเบียนคุมรายการรับ - จ่าย  สําหรับเงินค่าบริหารจัดการ ของกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

รายจ่าย

ที่เอกสาร รายการ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด ........................
 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

รายรับ
 (7) 

ค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน
 ยอดเงิน
คงเหลือ

 ดอกเบี้ยค่า
บริหารจัดการ

 รวมรายจ่าย 
รวม 

(7)+(8)+(9)

   แบบรายงานที่ 7
   สําหรับกลุ่มบัญชีและ

การเงินกองทุน



ดอกเบ้ียเงินกู้ค้างรับ *

*

โปรดพลิกด้านหลัง

ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

เงินฝากธนาคาร (เงินกู้ )#  (หมายเลข) *
เงินฝากธนาคาร (เงินค่าบริหารจัดการ )#  (หมายเลข) *
ลูกหนี้เงินกู้ยืม *

ค่าปรับค้างรับ *

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด.....................
งบทดลอง

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ ....... กันยายน ........ (ก่อนปรับปรุง)

เงินรับโอนจากส่วนกลาง (เงินกู้) *
เงินรับโอนจากส่วนกลาง (เงินค่าบรหิารจัดการ) *
เงินระหว่างดําเนินการ *
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร สํานักงานสหกรณ์จังหวัด *
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร *

รายได้อ่ืนๆ *
ค่าปรับรับ *

ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะ *
ค่าที่พัก *
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รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ *
รายได้สูง / (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

แบบรายงานท่ี 8
สําหรับกลุ่มบัญชีและ

การเงินกองทุน



ดอกเบ้ียเงินกู้ค้างรับ *

รายได้อ่ืนๆ *
*

ลงชื่อ
หมายเหตุ : ขอให้จัดทํางบทดลองเป็นรายปี 

และรายงานให้กรมทราบภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี ตําแหน่ง

รวมทั้งสิ้น

                                    

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ *
รายได้สูง / (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะ *
ค่าที่พัก *

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร *
ค่าปรับรับ *

เงินระหว่างดําเนินการ *
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร สํานักงานสหกรณ์จังหวัด *

เงินรับโอนจากส่วนกลาง (เงินกู้) *
เงินรับโอนจากส่วนกลาง (เงินค่าบริหารจัดการ) *

ลูกหน้ีเงินกู้ยืม *

ค่าปรับค้างรับ *

เงินฝากธนาคาร (เงินกู้ )#  (หมายเลข) *
เงินฝากธนาคาร (เงินค่าบริหารจัดการ )#  (หมายเลข) *
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ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด.....................
งบทดลอง

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ ....... กันยายน ........ (หลังปรับปรุง)



ลงชื่อ
หมายเหตุ : ขอให้จัดทํางบดุลเป็นรายปี

และรายงานให้กรมทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตําแหน่ง

เงินรับโอนจากส่วนกลาง (เงินค่าบริหารจัดการ)
เงินระหว่างดําเนินการ

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

รายได้สูง / (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

เงินรับโอนจากส่วนกลาง (เงินกู้)

                               

ค่าปรับค้างรับ

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตกร  เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตแหละการตลาด

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด.....................
งบดุล

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ ....... กันยายน ............ 
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สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของทุน

รวมสินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร (เงินกู้ )#  (หมายเลข)
เงินฝากธนาคาร (เงินค่าบริหารจัดการ )#  (หมายเลข)
ลูกหนี้เงินกู้

แบบรายงานท่ี 9
สําหรับกลุ่มบัญชีและ



ลงชื่อ
หมายเหตุ :  ขอให้จัดทํางบรายได้ - รายจ่าย เป็นรายปี

และรายงานให้กรมทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตําแหน่ง

ค่าที่พัก

                               

รวมรายได้

ค่าเบ้ียเลี้ยง 

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูง / (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่าย

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

ค่าใช้จ่าย 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร

รายได้อ่ืนๆ
ค่าปรับรับ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ค่าพาหนะ
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รายได้

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตกร  เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตแหละการตลาด

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด.....................
งบรายได้ - รายจ่าย

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ ...... กันยายน...... 

แบบรายงานท่ี 10
สําหรับกลุ่มบัญชีและ
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