
 ค าแนะน า 
วิธีการขอเบิกเงินกู้ และการส่งช าระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
(ส าหรับกลุ่มสง่เสริมสหกรณ์) 

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

เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัตใิห้กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว ให้ด าเนินการ
เสนอเรื่องขอเบิกเงินกู้ทีท่ าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ดังนี้ 

 เอกสารประกอบการรายงานขอเบิกเงินกู้ 
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้กู้จัดส่งเอกสารเพ่ือขอเบิกเงินกู้ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ดังนี้ 
1. หนังสือขอเบิกเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่มีมติ 

(1) ขอเบิกเงินกู้ 
(2)  แต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมฯ 

จ านวน 2 คน ตามข้อบังคับท่ีก าหนด โดยระบุชื่อและต าแหน่งให้ชัดเจน 
(3)  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกคนและผู้จัดการ (ถ้ามี)            

ค้ าประกันเงินกู้ 
(4)  ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ านองทรัพย์สินต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีมี

ทรัพย์สิน) เป็นประกันเงินกู้ด้วย โดยแต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ    
ท านิติกรรมจ านองทรัพย์สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นประกันหนี้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ตามร่างสัญญาที่ก าหนด) จ านวน 
2 ฉบับ ต้นฉบับ 1 ฉบับ และคู่ฉบับ 1 ฉบับ ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้กู้ได้ให้ผู้แทนของสหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 คน ที่ได้รับแต่งตั้งลงนามเรียบร้อยแล้ว และให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในฐานะ     
ผู้ให้กู้ยืมแทนกรม ตามหนังสือมอบอ านาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 1 สิงหาคม  
2559 และจัดให้มีผู้ลงนามเป็นพยานฝ่ายละ 1 คน คือ ฝ่ายผู้กู้ และฝ่ายผู้ให้กู้ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ ์ลงนามในค ารับรองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

4. หนังสือค้ าประกันเงินกู้ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) จ านวน 2 ชุด ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
และคู่ฉบับ 1 ฉบับ โดยต้นฉบับติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาท และคู่ฉบับติดอากรแสตมป์ ราคา 5 บาท 
ส าหรับวันที่ในหนังสือค้ าประกัน ต้องเป็นวันที่ไม่ก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา 

5. ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ    
สหกรณ์การเกษตร จ านวน 1 บัญชี แยกต่างหากจากเงินอ่ืน ๆ โดยระบุสาขา ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี “เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร” ชื่อสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร....................... และส่งส าเนาภาพถ่ายเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวไปพร้อมรายงานขอเบิกเงินกู้ 
เพ่ือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อไป 
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6. เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว ให้จัดส่ง
หลักฐานในการรับเงินให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ดังนี้ 

(1)  ส่งส าเนา statement  ส าเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ที่แสดงยอดเงินกู้ว่า
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว) 

(2)  ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน        
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อย่างน้อย 2 คน และระบุชื่อต าแหน่งบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน และให้ ผู้อ านวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย รับรองลายมือชื่อ
ด้านหลังใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และเก็บไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินของสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกร 

7. เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรจะต้องน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
สหกรณ์จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบแล้วพบว่า สหกรณ์/            
กลุ่มเกษตรกรน าเงินกู้ไปใช้ผิววัตถุประสงค์ จะถือว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผิวสัญญา ฉะนั้น จะถูกบอกเลิก
สัญญาและถูกเรียกเงินคืนทันที 

 การส่งช าระหนี้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เมื่อสัญญากู้ยืมเงินใกล้จะครบก าหนด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรจะรีบส่งช าระหนี้ โดยให้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขา..............ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ส านักงานสหกรณ์จังหวัด............................  

ทั้งนี้ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัวทราบทันที เพื่อให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัว ว าเนินการตามแนวปฏิบัติ   
ว้านการบัญชีการเงิน เงินทุนนอกงบประมาณต่อไป 

 เงื่อนไขอื่น ๆ 
1. ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรายงานขอเบิกเงินกู้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไว้รับแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หากพ้นก าหนวเวลาวังกล่าวถือว่าสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกรสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบก่อน 

2. ต่อไปในภายหน้า หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยังมีหนี้ค้างช าระต่อกรม และ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีที่ดิน         
หรือทรัพย์สินที่สามารถน ามาจดทะเบียนจ านองเพ่ิมเติมได้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ านองทรัพย์สินดังกล่าว
เพ่ิมเติมด้วย และเ ม่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการว าเนินการชุวใหม่                
ให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการให้คณะกรรมการฯ ชุวใหม่จัวท าหนังสือ   
ค้ าประกันเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ ชุวเวิม (ที่ขอกู้) แล้วส่งส าเนาหนังสือค้ าประกันที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง 
และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้มีอ านาจ และส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ ครั้งที่มีมติให้คณะกรรมการฯ ค้ าประกันเงินกู้ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

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


