โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
ที่มาของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร ได้สร้างแนวทางการสร้าง
เงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดทาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิ ตและการตลาดขึ้น เพื่อเสริ มสร้ างสภาพคล่ องเงิ นทุน ให้ กับ กลุ่ มเกษตรกร ให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ ก ลุ่ ม
เกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ
และมีระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า รวมทั้ง
สามารถทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาดผลผลิต ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.) สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่มีมาตรฐาน เพื่อให้มีเงินกู้ยืมใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในแต่ละปี รวม ๕ ปี
2.) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และราคา
ยุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งสร้างรายได้
เพิ่มจากการรวบรวมผลผลิตเพื่อจาหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน
3.) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืน
ในการเพิ่มทุนภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด มีระยะเวลา
ดาเนินการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกเงินทุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปี พ.ศ. 25592564) และการดาเนินงานในปีที่ 5 จะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
พ.ศ. 2559
*********************************

เพื่อให้การพิจารณาคาขอกู้เงินของกลุ่มเกษตรกร เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ความ
จาเป็นในการกู้ยืม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จึงกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้เงิน
กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิ ต
และการตลาด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่จะกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
1.1 กลุ่มเกษตรกรผ่านตัวชี้วัด การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
1.2 ต้องได้รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกลางกลุ่ มเกษตรกรระดับจังหวัด
กาหนดเป้าหมายและกรอบวงเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ
1.3 มีวินัยทางการเงิน กล่าวคือ ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์และไม่บิดพลิ้วการชาระหนี้
1.4 มี ร ะเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน
1.5 ต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้เงินทุนอื่น ๆ ของทางราชการ
1.6 มีประวัติการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี
1.7 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับการเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่น
2. วัตถุประสงค์ในการให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม
2.1 สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อให้มีเงินกู้ยืมใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี รวม ๕ ปี
2.2 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และราคายุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิ ตของเกษตรกร
รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่มจากการรวบรวมผลผลิตเพื่อจาหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน
2.3 สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
สร้างความยั่งยืนในการเพิ่มทุนภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้ มแข็ง
ต่อไป
3 ประเภทของเงินกู้
เป็นเงินกูห้ มุนเวียนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในแต่ละรอบการผลิตตามชนิดการผลิตของพืช สัตว์ และประมง

3. กรอบการพิจารณาคาขอกู้เงิน
4.1. มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 และให้พิจารณากลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เงินกู้แหล่งอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกันเป็นอันดับแรก
4.2. พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ โดย
(1) สารวจความต้องการของสมาชิก เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
(2) แผนการด าเนิ น การตามโครงการต้ อ งมี ร ายได้ เ กิ น จุ ด คุ้ ม ทุ น หรื อ
ผลตอบแทนของโครงการคุ้มค่าการลงทุน
(3) ลักษณะของการดาเนินการตามโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 2
(4) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง
4.3. พิจารณาจากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร
(1) ต้องมีปั จจัยที่สามารถชี้ให้ เห็ นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลการดาเนินงานที่ผ่ านมา
ของกลุ่มเกษตรกรผู้กู้ว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบผลสาเร็จ
(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีความสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้
(3) มีรายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งชาระคืนเงินกู้
4.4. มีหลักประกันเงินกู้
4.5. วงเงินกู้ยืมพิจารณาให้ตามศักยภาพ สถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกร และ
มีสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดที่นาเสนอตามโครงการ สาหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีประวัติเดิมว่า
เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้
4. ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุ นสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
5.1. จั ดทาแผนงาน/โครงการ เสนอคาขอกู้เงิน ผ่ านกลุ่ มส่ งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เพื่อวิเคราะห์
และให้ความเห็นเบื้องต้น
5.2. เมื่อสานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 ได้รับคาขอกู้ของกลุ่มเกษตรกรแล้ว ให้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด/
พื้นที่ เพื่อพิจารณาคาขอกู้ หรือ ดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วเสนอความเห็น
ให้ผู้มีอานาจอนุมัติ
5.3. เมื่อผู้มีอานาจได้รับทราบผลการพิจารณาเงินกู้แล้ว สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 แจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ในพื้นที่ทราบ เพื่อแจ้งกลุ่มเกษตรกร ผู้กู้มาจัดทาสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือค้าประกัน และจัดทาหลักประกันอื่น ๆ
ตามเงื่อนไขการกู้ยืมให้เสร็จก่อน จากนั้นส่งสัญญากู้ยืมเงิน และหนังสือค้าประกันให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2

คาแนะนา
ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
(สาหรับกลุ่มเกษตรกร)
*********************************

กลุ่ มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทาแผนการทาธุรกิจ ตามความต้องการของสมาชิก ซึ่งกลุ่มเกษตรกรควรจัดทาแผนไว้
ล่ ว งหน้ า ทุ ก ปี เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง แผนการเงิ น แผนการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม เกษตรกร
หากเงินทุนของกลุ่มเกษตรกรไม่เพียงพอ กลุ่มเกษตรกรสามารถกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปดาเนินการ
ตามแผนงานได้ในวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด
2. น าแผนธุ ร กิ จ และแผนขอกู้ เ งิ น กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกร โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีมติในประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อวัตถุประสงค์ตามแผนธุรกิจ
ที่กลุ่มเกษตรกรจะดาเนินการและระบุจานวนเงินที่ขอกู้
(2) ให้คณะกรรมการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรและผู้จัดการ (ถ้ามี) ค้าประกันเงินกู้
หรือจานองอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
(3) มอบหมายให้ผู้มีอานาจในสัญญาแทนกลุ่มเกษตรกร จานวน 2 คน (ระบุชื่อ ตาแหน่ง)
(4) มอบหมายให้ผู้มีอานาจกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินจานอง
(5) มอบหมายให้ ผู้ มี อ านาจกระท าการเปิด บั ญชี ใ ช้ชื่อ ว่า “เงิ น กองทุ น สงเคราะห์
เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด”
ชื่อกลุ่มเกษตรกร..............
3. จั ด ทาค าขอกู้เ งิน กองทุน สงเคราะห์เ กษตรกร ตามตัว อย่างที่กรมส่ งเสริมสหกรณ์
กาหนด ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทาตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 สาหรับ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – 8 เป็นเอกสารที่กลุ่มเกษตรกรต้องจัดให้มีเพื่อประกอบหนังสือขอกู้ดังกล่าว
4. เสนอหนั ง สื อ ขอกู้ ข องกลุ่ ม เกษตรกร (ตามตัว อย่า ง) พร้ อมสิ่ งที่ส่ ง มาด้ว ย 1 – 8
ณ ที่ทาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ทาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดังนี้
(1) แบบคาขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฯ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ที่กลุ่มเกษตรกรขอกู้เงิน พร้อมแนบบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ มเกษตรกรตามแบบความต้องการการใช้เงิน กู้
(ตามตัวอย่าง)
(2) แผนงาน/โครงการดาเนินธุรกิจที่ขอกู้ (ตามตัวอย่าง)
(3) สาเนารายการประชุมคณะกรรมการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่มีมติขอกู้
เงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

(4) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนก่อนเสนอเรื่องขอกู้เงิน
(5) รายงานงบการเงินประจาปี ปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
(6) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดให้ ก ลุ่ ม
เกษตรกรกู้เงิน
(7) รายละเอียดทรัพย์สินจานอง (ถ้ามี)
(8) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรับเงินกู้
ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
5. หลักประกันเงินกู้ให้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังนี้
6.1. คณะกรรมการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรทุกคน และผู้จัด การกลุ่มเกษตรกร
หรือผู้ทาหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี)
6.2. สังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกร หรืออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกร หรือ
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
6.3. หนังสือค้าประกันของธนาคารออกให้กลุ่มเกษตรกรที่ครอบคลุมวงเงินกู้ เพื่อใช้
เป็นหลักประกัน
6. การเบิกจ่ายเงินกู้
ส านั กงานสหกรณ์จั งหวัด ส านักงานส่ งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ
พื้นที่ 2 แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็น
หลักฐานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ และนาส่งใบเสร็จรับเงินของกลุ่มเกษตรกรให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เก็บไว้เป็นหลักฐาน
7. การขอขยายระยะเวลาชาระหนี้
8.1. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจาเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัดและพื้นที่
พิจารณาและนาเสนอผู้มีอานาจอนุญาตต่อไป
8.2. ให้กลุ่มเกษตรกรขอขยายระยะเวลาชาระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการมีนาคม 2564
8. การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชาระหนี้
ในกรณีผู้ยืมไม่ช าระเงินให้ เสร็จสิ้นตามกาหนดสัญญา ผู้กู้ยืมจะต้องเสีย ค่าปรั บ จาก
การผิดนัดชาระหนี้สาหรับต้นเงินค้างชาระในอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี จนกว่าจะชาระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ยืม
เสร็จสิ้นครบถ้วน
9. การลงนามสัญญากู้ยืม
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มอบอานาจให้ ส หกรณ์จัง หวัด ผู้ อานวยการส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในสัญญากู้ยืมในฐานะผู้ให้กู้ยืมแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามหนังสือมอบอานาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

คาแนะนา
วิธีการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชาระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
(สาหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์)
*********************************

เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้รับอนุ มัติให้กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ ว ให้ดาเนินการเสนอ
เรื่องขอเบิกเงินกู้ที่ทาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ทาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดังนี้
1. เอกสารประกอบการรายงานขอเบิกเงินกู้
ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ กู้จัดส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินกู้ ที่ทาการกลุ่ มส่ งเสริมสหกรณ์ ข อง
สานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ทาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 ดังนี้
(1) หนังสือขอเบิกเงินของกลุ่มเกษตรกร
(2) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่มีมติ
(2.1) ขอเบิกเงินกู้
(2.2) แต่งตั้งผู้ แทนของกลุ่ มเกษตร เพื่อลงนามในหนังสื อสั ญญากู้ยืมฯ จานวน
2 คน ตามข้อบังคับที่กาหนด โดยระบุชื่อและตาแหน่งให้ชัดเจน
(2.3) ให้คณะกรรมการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรทุกคนและผู้จัดการ (ถ้ามี)
ค้าประกันเงินกู้
(2.4) ให้กลุ่มเกษตรกรจานองทรัพย์สินต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีมีทรัพย์สิน)
เป็นประกันเงินกู้ด้วย โดยแต่งตั้งผู้แทนของกลุ่มเกษตรกร เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการทานิติกรรมจานอง
ทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร เป็นประกันหนี้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
(3) หนั ง สื อ สั ญ ญากู้ ยื มเงิ นกองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร (ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด)
จ านวน 2 ฉบั บ ต้น ฉบั บ 1 ฉบั บ และคู่ฉบับ 1 ฉบับ ซึ่ง กลุ่ มเกษตรกรผู้ กู้ได้ให้ผู้แทนของกลุ่มเกษตรกร
จานวน 2 คน ที่ได้รับแต่งตั้งลงนามเรียบร้อยแล้ว และให้สหกรณ์จังหวัด ผู้อานวยการสานั กงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมแทนกรม ตามหนังสือมอบอานาจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 และจัดให้มีผู้ลงนามเป็นพยาน ฝ่ายละ
1 คน คือ ฝ่ายผู้กู้ และฝ่ายผู้ให้กู้ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงนามในคารับรองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
(4) หนังสือค้าประกันเงินกู้ (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด) จานวน 2 ชุด ต้นฉบับ 1 ฉบับ
และคู่ฉบับ 1 ฉบับ โดยต้นฉบับติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาท และคู่ฉบับติดอากรแสตมป์ ราคา 5 บาท
สาหรับวันที่ในหนังสือค้าประกัน ต้องเป็นวันที่ไม่ก่อนวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา

(5) ให้กลุ่มเกษตรกรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จานวน 1 บัญชี แยกต่างหากจากเงินอื่น ๆ โดยระบุสาขา ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี “เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด”
ชื่อกลุ่มเกษตรกร............ และส่งสาเนาภาพถ่ายเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวไปพร้อมรายงานขอเบิกเงินกู้
เพื่อให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของกลุ่มเกษตรกรต่อไป
(6) เมื่อกลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว ให้จัดส่งหลักฐาน ในการรับเงินให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดังนี้
(6.1) ส่งสาเนา statement สาเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ที่แสดงยอดเงินกู้
ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ได้โอนเงิน
เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว)
(6.2) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของกลุ่ ม เกษตรกร ให้ ก รรมการผู้ มี อ านาจลงนามแทน
กลุ่มเกษตรกร อย่างน้อย 2 คน และระบุชื่อตาแหน่งบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน และให้ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จั งหวัด หรื อผู้ อานวยการส านั กงานส่ งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 หรือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย รับรองลายมือชื่อด้านหลังใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และเก็บไว้ที่
สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐาน
การรับเงินของกลุ่มเกษตรกร
(7) เมื่อกลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว กลุ่มเกษตรกรจะต้อง
น าเงิ น ไปใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา เมื่ อ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สหกรณ์ จั ง หวั ด
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบแล้วพบว่า กลุ่มเกษตรกรนาเงินกู้
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถือว่ากลุ่มเกษตรกรผิดสัญญา ฉะนั้น จะถูกบอกเลิกสัญญาและถูกเรียกเงินคืนทันที
2. การส่งชาระหนี้ของกลุ่มเกษตรกร
เมื่อสั ญญากู้ยื มเงิน ใกล้ จ ะครบก าหนด กลุ่ มเกษตรกรควรจะรีบส่ งช าระหนี้ โดยให้
กลุ่ มเกษตรกรโอนเงิน เข้าบั ญชีเงิน ฝากธนาคารของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่ งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา.....................
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน ในการผลิ ตและการตลาด” ส านักงานสหกรณ์จังหวัด........................
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ......
ทั้งนี้ ให้กลุ่มเกษตรกรส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินให้ กลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์ ของ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 ทราบทันที เพื่อให้สานักงานสหกรณ์ จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดาเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการบัญชีการเงิน เงินทุนนอกงบประมาณต่อไป

3. เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) ให้กลุ่มเกษตรกรรายงานขอเบิกเงินกู้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลุ่มเกษตรกร
ได้รับแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวถือว่ากลุ่มเกษตรกรสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้
แจ้งเหตุผลและความจาเป็นให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 ทราบก่อน

(2) ต่อไปในภายหน้า หากกลุ่มเกษตรกรยังมีหนี้ค้างชาระต่อกรม และผู้อานวยการ
กลุ่มเสริมสหกรณ์ หรือสหกรณ์จังหวัด ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ
พื้นที่ 2 ตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีที่ดิน หรือทรัพย์สินที่สามารถนามาจดทะเบียนจานองเพิ่มเติมได้
ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรจ านองทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย และเมื่ อ กลุ่ ม เกษตรกรมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ให้ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์จังหวัด ผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดาเนินการให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่จัดทา
หนังสือค้าประกันเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิม (ที่ขอกู้) แล้วส่งสาเนาหนังสือค้าประกันที่ถ่ายจาก
ต้นฉบับจริง และรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้มีอานาจ และสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ ครั้งที่มีมติให้คณะกรรมการฯ ค้าประกันเงินกู้ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เป็นหลักฐาน
*********************************

