
 
  ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ 

   วาดวยการกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร 
                                      พ.ศ. 2551 

       ----------------------------------------- 
  ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณ ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
 เพื่อดําเนินการตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร ซึ่งตามโครงการฯ 
กําหนดใหกรมสงเสริมสหกรณ กําหนดระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติ 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ จึงกําหนดระเบียบวาดวยการกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อ   
เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร เพื่อใหการบริหารเงินตามโครงการดังกลาวเปนไปโดยเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา “ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2551” 

  ขอ 2.  ใหยกเลกิระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ

สนับสนุนสินเชือ่เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันท่ี 9 มิถนุายน 2551 
ขอ 3.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
ขอ 4.  ในระเบียบน้ี 

          “เงินกองทุน” หมายความวา เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรร สําหรับโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร  
          “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 
เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร 
          “คณะกรรมการระดับจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อ

เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด 

โครงการ” หมายความวา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตร           “
แกสถาบันเกษตรกร 
 “สหกรณภาคการเกษตร” หมายความวา สหกรณประเภทสหกรณการเกษตรและประเภทสหกรณนิคม 

  ขอ 5.  ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณใหดูแล  
แนะนํา ติดตาม การดําเนินงานของสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ 6.  ... .../

 
 



 
  ขอ 6.  เงินท่ีจะนําเขาบัญชีเงินกองทุน ไดแก 

        6.1  เงินท่ีไดรับจัดสรรจากเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 
เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร 

        6.2  เงินท่ีไดรับชําระคืนจากสหกรณหรือกลุมเกษตรกร 
        6.3  ดอกเบ้ียและคาปรับท่ีไดรับจากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรท่ีกูยืม 
        6.4  เงินรับอื่น ๆ 
ขอ 7.  ใหกรมสงเสริมสหกรณ เปดบัญชีเงินกองทุนไวท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร แยก

เปนโครงการโดยใชชื่อวา “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิต 
ทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร” 

ขอ 8.  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 1 หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 

2 แลวแตกรณี ดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรแยกเปนโครงการโดยใชชื่อวา 

“เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร 
สํานักงานสหกรณจังหวัด.............................................หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี ...........” 

       หมวด 1 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร 

ขอ 9. ใหมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
แกสถาบันเกษตรกรขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ ใหดูแล แนะนํา ติดตามการดําเนินงานของสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณเปนประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักจัดต้ังและ

สงเสริมสหกรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูแทนสํานักแผนงาน 
และโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนสหกรณภาคการเกษตร 1 คน ผูแทนกลุมเกษตรกร 
1 คน หัวหนาผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูอํานวยการ 
กลุมบริหารเงินทุน ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย เปนกรรมการ  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหเงินทุนสนับสนุนสหกรณ  
เปนกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการสหกรณกลุมบริหารเงินทุนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  (1)  พิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนใหแกสํานักงานสหกรณจังหวดั และสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 1  
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 2   
  (2)  พิจารณาจัดสรรคาบริหารจัดการโครงการฯ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริม

สหกรณพื้นท่ี 1 หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 2 และกําหนดหลักเกณฑคาใชจายเงินคาบริหารโครงการฯ  
  (3)  ติดตามควบคุม ดูแล การใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  (4)  พิจารณาการขอขยายเวลาการสงใชเงินกู ลดหรืองดดอกเบ้ีย คาปรับ ตามท่ีเห็นสมควร 
  (5)  พิจารณากําหนดหลักเกณฑการขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
           .../(6) วินิจฉัย... 

 
 
 



 
 
  (6)  วินิจฉัยและชี้ขาดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

  (7)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีหรือตามท่ีอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมาย  
  ขอ 10.  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังหมด 
จึงเปนองคประชุม 
  ถาประธานกรรมการไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 
ท่ีประชุมถาประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือก 
กรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมแทน 
  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน 
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือชี้ขาด 

       หมวด 2 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนนุสนิเช่ือเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด 

  ขอ 11. ใหมีคณะกรรมการพจิารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชือ่เพื่อจัดหาปจจยัการผลิตทางการเกษตร

แกสถาบันเกษตรกรระดับจังหวดัขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดวยสหกรณจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ

พื้นท่ี 1 หรือสาํนักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 2 เปนประธานกรรมการ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร 
การจัดการสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด 

ผูแทนเกษตรและสหกรณจงัหวัด ผูแทนกลุมเกษตรกร ผูแทนสหกรณภาคการเกษตร และผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัด เปนกรรมการ นักวชิาการสหกรณกลุมสงเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  (1)  พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนของสหกรณภาคการเกษตรหรือกลุมเกษตรกรเขตจังหวัดท่ีรับผิดชอบเสนอ

ผูมีอํานาจอนุญาต 
  (2)  ตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตามเงื่อนไข แหงสัญญากูยืม 
  (3)  ติดตามควบคุม เรงรัดหน้ีเงินกู 
  (4)  พิจารณาการขอลดหรืองดดอกเบี้ย คาปรับ ขอขยายการชําระหน้ี และการขออนุญาตอื่น ๆ  
ตามเงื่อนไขแหงสัญญากูยืมเสนอผูมีอํานาจอนุญาต 
  ขอ 12  การประชุม องคประชมุ และการวินิจฉัยชี้ขาด ใหนําขอ 10. มาใชบังคับโดยอนุโลม 

       หมวด 3 
   การใหกูยืมเงิน และการสงชําระหนี ้

  ขอ 13. สหกรณภาคการเกษตรหรือกลุมเกษตรกรท่ีขอกูตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
           .../ขอ 14.  ... 
 
 

 



 
 
 

  ขอ 14. เม่ือสหกรณภาคการเกษตรหรือกลุมเกษตรกรไดยื่นคําขอกูตอสํานักงานสหกรณจังหวัด  
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นท่ี 1 หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 2 แลว ใหคณะกรรมการระดับจังหวัด

พิจารณาคําขอกูและหลกัฐานประกอบคําขอกู  ตามอํานาจหนาท่ีใหแลวเสร็จโดยไมชักชาเม่ือคณะกรรมการระดับจังหวัด

พิจารณาเงินกูแลวเสนอความเห็นใหผูมีอํานาจอนุญาต 
ขอ 15. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณหรือผูท่ีรับมอบอํานาจ เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหสหกรณหรือ 

กลุมเกษตรกรกูยืมเงินกองทุน 
  ขอ 16. เม่ือผูมีอํานาจสั่งอนุญาตแลวใหสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณโอนเงิน 
เขาบัญชี “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบัน
เกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัด........................................หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี .............” 

ขอ 17. ในการเบิกจายเงินกองทุนใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรกูยืม ใหสาํนักงานสหกรณจังหวัด 
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 1 หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 2 แลวแตกรณี จัดการใหสหกรณภาคการเกษตร 
หรือกลุมเกษตรกรทําหนังสอืสัญญากูยืมตามแบบของกรมสงเสริมสหกรณเปนหลกัฐานทุกราย พรอมกับใหมีหลกัประกันเงินกู  
  ขอ 18.  หลักประกันเงินกู ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรผูกูยืมจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย 
ไมนอยกวาจํานวนเงินกูหรือจัดหาบุคคลอื่นท่ีเชื่อถือได และมีหลักทรัพยคุมกับจํานวนเงินกูมาใชเปนหลักประกันเงินกู  เวน

แตในกรณีจําเปนท่ีสหกรณหรือกลุมเกษตรกรไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูใหคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณหรือกลุมเกษตรกรท้ังคณะ และผูจัดการสหกรณหรือกลุมเกษตรกร (ถามี) เปนผูคํ้าประกันเงินกู กรณี
ท่ีสหกรณหรือกลุมเกษตรกร  มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมใหคณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดใหมคํ้าประกันเงินกูเพ่ิมดวยทุกกรณี 
  ขอ 19. การจายเงินกูใหแกสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ใหเจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการ 
เบิกจายเงินใหแกสหกรณหรือกลุมเกษตรกร โดยการจายเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก 
ของสหกรณหรือกลุมเกษตรกรท่ีไดเปดไวเปนการเฉพาะสําหรับโครงการท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

  ขอ 20. การนําสงเงินกูยืมใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสํานักงาน 
สหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 1 หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 2 ตามขอ 8. และใหสํานักงานสหกรณ

จังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 1 หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นท่ี 2 โอนเขาบัญชีเขาฝากของ 
กรมสงเสริมสหกรณ ตามขอ 7.  

  ขอ 21. เงินท่ีใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรกูยืม ใหคิดดอกเบี้ย ดังน้ี  
  - ชําระคืนเงินกูภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแตวันท่ีรับเงินกูถอืวาชําระเงินสดไมคิดดอกเบ้ีย 
                    - ชําระคืนเงินกูเกิน 12 เดือน คิดดอกเบ้ีย ในอตัรารอยละ 1 ตอป การคิดดอกเบ้ียใหเริ่มนับ 
ต้ังแตวันพนระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันรับเงินกู จนกวาจะไดชําระตนเงินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
 ขอ 22.  การคิดคาปรับในกรณีท่ีไมชําระเงินกูตามระยะเวลาที่กําหนด หรือผิดสัญญาขอหน่ึงขอใด  
ตองเสียคาปรับสําหรับตนเงินคางชําระในอัตรารอยละ 3 ตอป นับต้ังแตวันท่ีผิดนัดชําระหน้ี หรือผิดสัญญาจนกวาจะไดชําระ

เสร็จสิ้น 
.../ ขอ 23.  ... 

 
 






