
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

ที่มาของ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร ได้สร้างแนวทางการสร้าง
เงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม
เกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  ในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ 
และมีระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถลดต้นทุนการผลิต  และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า รวมทั้ง
สามารถท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาดผลผลิต ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
     1.)  สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้มีเงินกู้ยืมใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในแต่ละปี รวม ๕ ปี   
     2.)  เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และราคา

ยุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งสร้างรายได้
เพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน  

     3.) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืน
ในการเพ่ิมทุนภายใน เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด มีระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ป ีนับตั้งแต่วันที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกเงินทุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี พ.ศ. 2559-
2564) และการด าเนินงานในปีที่ 5 จะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้ 

การเรยีกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

พ.ศ. 2559 

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

เพ่ือให้การพิจารณาค าขอกู้เงินของกลุ่มเกษตรกร เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ         ความ
จ าเป็นในการกู้ยืม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554          กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดช าระหนี้เงิน                กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต     
และการตลาด  ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่จะกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

1.1 กลุ่มเกษตรกรผ่านตัวชี้วัด การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์

1.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 
ก าหนดเป้าหมายและกรอบวงเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ 

1.3 มีวินัยทางการเงิน กล่าวคือ ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์และไม่บิดพลิ้วการช าระหนี้ 
1.4 มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่สามารถด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน 
1.5 ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้เงินทุนอ่ืน ๆ ของทางราชการ 
1.6 มีประวัติการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี 
1.7 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกด าเนินคดีเกี่ยวกับการเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ

หน่วยงานอื่น  
2. วัตถุประสงค์ในการให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม 

2.1 สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ผ่านมาตรฐาน เพ่ือให้มีเงินกู้ยืมใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี รวม ๕ ปี 

2.2 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
และราคายุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
รวมทั้งสร้างรายได้เพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน  

2.3 สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
สร้างความยั่งยืนในการเพ่ิมทุนภายใน เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็ง
ต่อไป 
3 ประเภทของเงินกู้ 
  เป็นเงินกูห้มุนเวียนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในแต่ละรอบการผลิตตามชนิดการผลิตของพืช สัตว์ และประมง 



 
 

3. กรอบการพิจารณาค าขอกู้เงิน 
4.1. มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 และให้พิจารณากลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เงินกู้แหล่งอ่ืน ๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เดียวกันเป็นอันดับแรก 
4.2. พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  โดย 

(1) ส ารวจความต้องการของสมาชิก เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ 

(2) แผนการด าเนินการตามโครงการต้องมีรายได้ เกินจุดคุ้มทุน หรือ
ผลตอบแทนของโครงการคุ้มค่าการลงทุน 

(3) ลักษณะของการด าเนินการตามโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 

(4) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

4.3. พิจารณาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร 
(1) ต้องมีปัจจัยที่สามารถชี้ให้เห็นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา    

ของกลุ่มเกษตรกรผู้กู้ว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบผลส าเร็จ 

(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีความสามารถจะก่อหนี้เพ่ิมได้ 

(3) มีรายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งช าระคืนเงินกู้ 

4.4. มีหลักประกันเงินกู้ 
4.5. วงเงินกู้ยืมพิจารณาให้ตามศักยภาพ สถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกร และ

มีสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดที่น าเสนอตามโครงการ ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีประวัติเดิมว่า   
เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้ 

4. ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

5.1. จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอค าขอกู้เงิน ผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่      
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์
และให้ความเห็นเบื้องต้น 

5.2. เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
และพ้ืนที่ 2 ได้รับค าขอกู้ของกลุ่มเกษตรกรแล้ว ให้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด/
พ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาค าขอกู้ หรือ ด าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วเสนอความเห็น
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

5.3. เมื่อผู้มีอ านาจได้รับทราบผลการพิจารณาเงินกู้แล้ว ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 แจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์                    
ในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือแจ้งกลุ่มเกษตรกร ผู้กู้มาจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือค้ าประกัน และจัดท าหลักประกันอ่ืน ๆ    
ตามเงื่อนไขการกู้ยืมให้เสร็จก่อน จากนั้นส่งสัญญากู้ยืมเงิน และหนังสือค้ าประกันให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2  



ค าแนะน า 
ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
(ส าหรับกลุ่มเกษตรกร) 

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

กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติ     
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการท าธุรกิจ ตามความต้องการของสมาชิก ซึ่งกลุ่มเกษตรกรควรจัดท าแผนไว้
ล่วงหน้าทุกปี เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งแผนการเงิน แผนการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร          
หากเงินทุนของกลุ่มเกษตรกรไม่เพียงพอ กลุ่มเกษตรกรสามารถกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปด าเนินการ
ตามแผนงานได้ในวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด 

2. น าแผนธุรกิจและแผนขอกู้ เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีมติในประเด็นหลัก  ดังนี้ 

(1) ให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือวัตถุประสงค์ตามแผนธุรกิจ     
ที่กลุ่มเกษตรกรจะด าเนินการและระบุจ านวนเงินที่ขอกู้ 

(2) ให้คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรและผู้จัดการ (ถ้ามี) ค้ าประกันเงินกู้  
หรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 

(3) มอบหมายให้ผู้มีอ านาจในสัญญาแทนกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 คน (ระบุชื่อ ต าแหน่ง) 
(4) มอบหมายให้ผู้มีอ านาจกระท าการเก่ียวกับทรัพย์สินจ านอง 
(5) มอบหมายให้ผู้มีอ านาจกระท าการเปิดบัญชีใช้ชื่อว่า “เงินกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด” 
ชื่อกลุ่มเกษตรกร.............. 

3. จัดท าค าขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามตัวอย่างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ส าหรับ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – 8 เป็นเอกสารที่กลุ่มเกษตรกรต้องจัดให้มีเพ่ือประกอบหนังสือขอกู้ดังกล่าว 

4. เสนอหนังสือขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร (ตามตัวอย่าง) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 8          
ณ ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2  ดังนี้ 

(1) แบบค าขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฯ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์     
ที่กลุ่มเกษตรกรขอกู้เงิน พร้อมแนบบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามแบบความต้องการการใช้เงินกู้   
(ตามตัวอย่าง) 

(2) แผนงาน/โครงการด าเนินธุรกิจที่ขอกู้ (ตามตัวอย่าง) 
(3) ส าเนารายการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่มีมติขอกู้

เงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 



(4) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนก่อนเสนอเรื่องขอกู้เงิน 
(5) รายงานงบการเงินประจ าปี ปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี 
(6) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดให้กลุ่ม

เกษตรกรกู้เงิน 
(7) รายละเอียดทรัพย์สินจ านอง (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือรับเงินกู้

ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
5. หลักประกันเงินกู้ให้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังนี้ 

6.1. คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรทุกคน และผู้จัดการกลุ่มเกษตรกร 
หรือผู้ท าหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี) 

6.2. สังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกร หรืออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกร หรือ
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 

6.3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารออกให้กลุ่มเกษตรกรที่ครอบคลุมวงเงินกู้ เพ่ือใช้
เป็นหลักประกัน 

6. การเบิกจ่ายเงินกู้ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1  และ     

พ้ืนที่ 2 แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็น
หลักฐานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ และน าส่งใบเสร็จรับเงินของกลุ่มเกษตรกรให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

7. การขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ 
8.1. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจ าเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัดและพ้ืนที่
พิจารณาและน าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตต่อไป 

8.2. ให้กลุ่มเกษตรกรขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการมีนาคม 2564 

8. การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ 
ในกรณีผู้ยืมไม่ช าระเงินให้เสร็จสิ้นตามก าหนดสัญญา ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับจาก   

การผิดนัดช าระหนี้ส าหรับต้นเงินค้างช าระในอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี จนกว่าจะช าระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ยืม
เสร็จสิ้นครบถ้วน 

9. การลงนามสัญญากู้ยืม 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบอ านาจให้สหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ลงนามในสัญญากู้ยืมในฐานะผู้ให้กู้ยืมแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามหนังสือมอบอ านาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

 

 



ค าแนะน า 
วิธีการขอเบิกเงินกู้ และการส่งช าระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
(ส าหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) 

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

เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติให้กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว ให้ด าเนินการเสนอ 
เรื่องขอเบิกเงินกู้ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2  ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการรายงานขอเบิกเงินกู้ 
ให้กลุ่มเกษตรกรผู้กู้จัดส่งเอกสารเพ่ือขอเบิกเงินกู้ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
และพ้ืนที่ 2  ดังนี้ 

(1) หนังสือขอเบิกเงินของกลุ่มเกษตรกร 

(2) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่มีมติ 

(2.1) ขอเบิกเงินกู้ 

(2.2) แต่งตั้งผู้แทนของกลุ่มเกษตร เพ่ือลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมฯ จ านวน      
2 คน ตามข้อบังคับท่ีก าหนด โดยระบุชื่อและต าแหน่งให้ชัดเจน 

(2.3) ให้คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรทุกคนและผู้จัดการ (ถ้ามี)         
ค้ าประกันเงินกู้ 

(2.4) ให้กลุ่มเกษตรกรจ านองทรัพย์สินต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีมีทรัพย์สิน)  
เป็นประกันเงินกู้ด้วย โดยแต่งตั้งผู้แทนของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการท านิติกรรมจ านอง
ทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร เป็นประกันหนี้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ ์

(3) หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
จ านวน 2 ฉบับ ต้นฉบับ 1 ฉบับ และคู่ฉบับ 1 ฉบับ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้กู้ได้ให้ผู้แทนของกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 2 คน ที่ได้รับแต่งตั้งลงนามเรียบร้อยแล้ว และให้สหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการส านั กงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมแทนกรม ตามหนังสือมอบอ านาจ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 และจัดให้มีผู้ลงนามเป็นพยาน ฝ่ายละ 
1 คน คือ ฝ่ายผู้กู้ และฝ่ายผู้ให้กู้ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงนามในค 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) ให้กลุ่มเกษตรกรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ    
สหกรณ์การเกษตร จ านวน 1 บัญชี แยกต่างหากจากเงินอ่ืน ๆ โดยระบุสาขา ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี “เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการสรา้งความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด” 
ชื่อกลุ่มเกษตรกร............ และส่งส าเนาภาพถ่ายเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวไปพร้อมรายงานขอเบิกเงินกู้ 
เพ่ือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของกลุ่มเกษตรกรต่อไป 

(6) เมื่อกลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว ให้จัดส่งหลักฐาน    ในการรับเงินให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2  ดังนี้ 

(6.1) ส่งส าเนา statement  ส าเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ที่แสดงยอดเงินกู้   
ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2  ได้โอนเงิน
เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว) 

(6.2) ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มเกษตรกร ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน        
กลุ่มเกษตรกร อย่างน้อย 2 คน และระบุชื่อต าแหน่งบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน และให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
สหกรณ์จังหวัด หรือผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1 และพ้ืนที่ 2 หรือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย รับรองลายมือชื่อด้านหลังใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และเก็บไว้ที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 เพ่ือเป็นหลักฐาน
การรับเงินของกลุ่มเกษตรกร 

(7) เมื่อกลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว กลุ่มเกษตรกรจะต้อง
น าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์      
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบแล้วพบว่า กลุ่มเกษตรกรน าเงินกู้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค ์จะถือว่ากลุ่มเกษตรกรผิดสัญญา ฉะนั้น จะถูกบอกเลิกสัญญาและถูกเรียกเงินคืนทันที 

2. การส่งช าระหนี้ของกลุ่มเกษตรกร 
เมื่อสัญญากู้ยืมเงินใกล้จะครบก าหนด กลุ่มเกษตรกรควรจะรีบส่งช าระหนี้ โดยให้      

กลุ่มเกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา.....................
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด” ส านักงานสหกรณ์จังหวัด........................ 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ...... 

ทั้งนี้ ให้กลุ่มเกษตรกรส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
และพื้นที่ 2 ทราบทันที เพื่อให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร   
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการบัญชีการเงิน เงินทุนนอกงบประมาณต่อไป 



3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
(1) ให้กลุ่มเกษตรกรรายงานขอเบิกเงินกู้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลุ่มเกษตรกร

ได้รับแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่ากลุ่มเกษตรกรสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้
แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
และพ้ืนที่ 2 ทราบก่อน 

  



 

(2) ต่อไปในภายหน้า หากกลุ่มเกษตรกรยังมีหนี้ค้างช าระต่อกรม และผู้อ านวยการ     
กลุ่มเสริมสหกรณ์ หรือสหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ
พ้ืนที่ 2 ตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีที่ดิน หรือทรัพย์สินที่สามารถน ามาจดทะเบียนจ านองเพ่ิมเติมได้
ให้กลุ่มเกษตรกรจ านองทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย และ เ ม่ือกลุ่มเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หรือสหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ด าเนินการให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่จัดท า
หนังสือค้ าประกันเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิม (ที่ขอกู้) แล้วส่งส าเนาหนังสือค้ าประกันที่ถ่ายจาก
ต้นฉบับจริง และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้มีอ านาจ และส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ ครั้งที่มีมติให้คณะกรรมการฯ ค้ าประกันเงินกู้ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 เป็นหลักฐาน 

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

 

 

 

 


