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คํานํา 

 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
โดยสงเสริมเกษตรกรท่ีผลิตสินคาชนิดเดียวกัน รวมกลุมบริหารจัดการต้ังแตการผลิตสินคาจนถึงการตลาด                    
โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูขับเคล่ือนกิจกรรมในแปลงใหญ บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเกษตรกร เพื่อใหเกิดการลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินคา เกษตรกรมีตลาดรับซื้อแนนอน 
และเกิดสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานสินคา อันจะนําไปสูความเขมแข็งของเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองไดในท่ีสุด 
ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดสนับสนุนการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ถายทอด
ความรู ใหบริการทางการเกษตร และเช่ือมโยงตลาด ตลอดจนสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า โดยมีโครงการสนับสนุน
สินเช่ือใหกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ  ป 2559/2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 ซึ่งผลการดําเนินงานท่ีผานมา ไดรับความสนใจจากเกษตรกรไมมากนัก เนื่องจากเปนสินเช่ือระยะ
ส้ัน และมีวัตถุประสงคการกูยืมจํากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการ
สนับสนุนสินเช่ือใหม 

 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดนําเสนอโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุน
สินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 2,000 แปลง วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน 23,000 ลานบาท 
ระยะเวลาโครงการต้ังแต พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2570 วงเงินสินเช่ือ แปลงละไมเกิน 10 ลานบาท 
ระยะเวลา 5 ป และมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ โดยใหยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเช่ือใหกลุม
ชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ  ป 2559/2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 และ
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดจัดทําคูมือโครงการ
สนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญฉบับนี้ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานของเจาหนาท่ี
หนวยงานภาครัฐ สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับนํามาพัฒนาการ
เกษตรแบบแปลงใหญ ใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตอไป  
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คูมือโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานในสังกัดดําเนินงานสงเสริมการเกษตร                 

แบบแปลงใหญ และกําหนดใหทุกหนวยงานบูรณาการลงทํางานในพื้นท่ีเดียวกัน (แปลงใหญ) เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
ตามภารกิจของแตละหนวยงานและความตองการของเกษตรกร ท้ังนี้ ไดกําหนดเปาหมายในการสงเสริมการเกษตร        
แบบแปลงใหญ จํานวน 2,000 แปลง ภายในป 2561 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 20 ป ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

การพัฒนาใหเกษตรกรรายยอยซึ่งเปนสมาชิกแปลงใหญสามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรรวมกัน       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีเงินทุนเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรในแปลงใหญสามารถนําไปพัฒนากิจกรรม
ด าน โคร ง สร า ง พื้ น ฐ าน  ด านกา รผ ลิต  แ ละการ ตลาด  ท่ี จะนํ า ไ ป สู ก า ร ใ ช เ ทค โ น โลยี ท่ี เ หมาะสม  
มีการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  ไดอนุมัติโครงการสนับสนุน
สินเช่ือใหกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ ป 2559/60 วงเงิน 2,204.55 ลานบาท จํานวน 426 แปลง         
เปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งรัฐบาลจะรับภาระอัตราดอกเบ้ียอัตรารอยละ 3.50 ตอป โดยกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
จายอัตรารอยละ 0.01 ตอป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 ไดอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือ
เพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ วงเงิน 3,478.60 ลานบาท จํานวน 650 แปลง ซึ่งรัฐบาลจะ
รับภาระอัตราดอกเบ้ียอัตรารอยละ 3.00 ตอป โดยกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจายอัตรารอยละ 0.01 ตอป 
เปนระยะเวลา 3 ป  

จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร ภายใต
โครงการสนับสนุนสินเช่ือใหกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ ป 2559/60 ไดกําหนดเปาหมายท้ังส้ิน 426 กลุม 
วงเงิน 2,130 ลานบาท มีกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร สนใจสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 
86 กลุม ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดและเสนอให ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขอสินเช่ือ 66 กลุม และไดรับการอนุมัติสินเช่ือ 53 กลุม วงเงิน 
133.55 ลานบาท สาเหตุท่ีกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตรเขารวมโครงการนอย เนื่องจาก
เงื่อนไขการกูท่ีเปนสินเช่ือระยะส้ันเพียง 1 ป  และกําหนดใหใชสําหรับปจจัยการผลิต รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ
ขนาดเล็ก และเงินทุนหมุนเวียนเทานั้น จึงไมจูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการดังกลาว และการดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไดประชาสัมพันธ เพื่อใหเกษตรกรมา
สมัครเขารวมโครงการแลว  

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการฯ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เวลา 
15.00 น. โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ผูบริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธ.ก.ส. และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เห็นวา เพื่อใหการดําเนินงานโครงการฯ มีความคลองตัว เกษตรกรเขาถึงสินเช่ือไดงาย และ
รวดเร็ว จึงควรยกเลิกโครงการฯ  ท่ีผานมาท้ัง 2 โครงการ  และใหจัดทําโครงการฯ ใหม ท่ีมีหลักเกณฑจูงใจใหกลุม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร เขาถึงสินเช่ือไดอยางท่ัวถึงยิ่งข้ึน โดยใหมีระยะเวลาและวงเงิน
เพียงพอตอการพัฒนาตามเปาหมายของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร ท่ีเขารวมระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเปนเงินทุนในการบริหารจัดการดานการผลิตและ
การตลาด 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติ “โครงการสนับสนุนสินเช่ือ

เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ” ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมอบหมายให ธ.ก.ส.สนับสนุน 
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สินเช่ือใหแก สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีสมาชิกเขารวมโครงการ ท้ังนี้ ในการยกเลิก

โครงการสนับสนุนสินเช่ือใหกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ ปการผลิต 2559/60 ตามมติคณะรัฐมนตรี             

เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 จะตองดําเนินการโดยไมใหเกิดผลกระทบกับกลุมเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตรท่ีไดรับสินเช่ือในการดําเนินโครงการไปแลว 

 
2. คํานิยาม 
 2.1 “การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ” หมายถึง การสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิต
และการบริหารจัดการรวมกัน ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เพื่อการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                   
เพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคีท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก                 
ซึ่งระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินงาน 
 2.2 “กลุมการผลิตภายใตการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ” หมายถึง การรวมกลุมทํา
การปลูกพืช ประมงและปศุสัตว จําแนกตามจํานวนพื้นท่ี และจํานวนสมาชิก ดังนี้ 

2.2.1 พืชไร ปาลมน้ํามัน ยางพารา และขาว ซึ่งแตละชนิดตองมีพื ้นที่รวมกันตั้งแต 
1,000 ไร ข้ึนไป และจะตองมีสมาชิกไมนอยกวา 50 ราย  

2.2.2 ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ และพืชอื่นๆ ซึ่งแตละชนิดตองมีขนาดพื้นท่ีรวมกัน
ต้ังแต 300 ไร ข้ึนไป หรือจะตองมีสมาชิกไมนอยกวา 50 ราย  

2.2.3 ประมง ปศุสัตว  ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ควรมีขนาดพื้นที่ตั้งแต  300 ไรหรือ
หนวยขึ้นไป (สินคาปศุสัตว ใหคิดเปนหนวย ปศุสัตว  โค ๑ ตัว เทากับ ๐.๖๕ หนวย กระบือ 1 ตัว เทากับ 
๐.๗๐ หนวย แพะ-แกะ ๑ ตัว เทากับ ๐.๑๐ หนวย สัตวปก ๑ ตัว เทากับ ๐.๐๑ หนวย ผึ้งพันธุ /ผึ้งโพรง/
ชันโรง 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย จิ้งหรีด ๑ บอ เทากับ 0.6 หนวย) หรือเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการ         
ไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป 
      ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของโครงการในการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร
ใหไดรับประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึง กลุมดําเนินการปลูกไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ และพืชอื่นๆ ตลอดจน
การทําประมงและปศุสัตว รวมกลุมกันไดจํานวนตั้งแต 300 ไรหรือหนวยขึ้นไป จะตองมีสมาชิกเขารวม
โครงการต้ังแต 15 คนข้ึนไป 
 2.3 “คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด” หมายถึง คณะอนุกรรมการท่ี
ไดรับแตงต้ังเพื่อทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และขับเคล่ือนดําเนินการพัฒนาการเกษตรตามนโยบายและแนวทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 2.4 “คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single 
command)”หมายถึง คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื ่อทําหนาที่ขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณในราชการสวนภูมิภาคใหมีเอกภาพ มีระบบสั่งการแบบ
เบ็ดเสร็จ และมีผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
 2.5 “ทีมผูจัดการแปลง” หมายถึง ผูจัดการแปลงท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด และผูชวยผูจัดการแปลง ท่ีประกอบดวยเจาหนาท่ี และเกษตรกรผูนํา             
แปลงใหญท่ีผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญรวมกันคัดเลือกมา  
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      ๒.6 “ทีมสนับสนุน” หมายถึง ทีมตลาด (สํานักงานสหกรณจังหวัดเปนเจาภาพหลัก) ทีมลดตนทุน
การผลิต (สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนเจาภาพหลัก) และทีมบริหารจัดการ (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด         
เปนเจาภาพหลัก)  
 ๒.7 คณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ หมายถึง พนักงานระดับจังหวัดท่ี ธ.ก.ส. แตงต้ังเพื่อ
ทําหนาท่ีในการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานการเกษตรแบบแปลงใหญ  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสนับสนุนเงินทุนแกกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร ในการพัฒนาการเกษตร

แบบแปลงใหญ 
3.2 เพื่อสนับสนุน สงเสริม การรวมกลุมการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                      

ลดตนทุนในการผลิต สรางอํานาจในการตอรองดานการผลิตและการตลาด รวมท้ังการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร                      
ท่ีเหมาะสม  

3.3  เพื่อพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรายยอยในการรวมกลุมการผลิต                       
การบริหารจัดการท่ีดี และมีการเช่ือมโยงดานการตลาดรับซื้อผลผลิตท่ีมั่นคง แนนอน อยางตอเนื่อง   

 
4. เปาหมายการสนับสนนุสินเช่ือ 
 จํานวน  2,000  แปลง/กลุม คือ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร ท่ีเขารวมดําเนินการ 
ตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในพื้นท่ีดําเนินงานท่ัวประเทศ  
 
5. แนวทางและเง่ือนไขโครงการ 

5.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ใหความเห็นชอบโครงการของ 
กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ 

5.2 ธ.ก.ส. เปนผูพิจารณาอนุมั ติ สินเช่ือใหกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร 
กลุมเปาหมาย แปลง/กลุมละไมเกิน 10 ลานบาท 

5.3 ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.01 บาท/ป ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเรียกเก็บจากกลุม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรท่ีเขารวมโครงการฯ ในอัตรารอยละ 0.01 บาท/ป และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 3.00 บาท/ป  

5.4 ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการดําเนินงานปกติเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service 
Account : PSA) เพื่อขอรับการชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากรัฐบาล 

 
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

6.1 ระยะเวลาโครงการ  1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2570 
6.2 ระยะเวลาการจายเงินกู   1 ธันวาคม 2559 –  31 ธันวาคม 2564   
6.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ียภายใน 5 ป นับแตวันกู ท้ังนี้ไมเกินวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569 
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7. การบริหารและการดําเนินโครงการ 
 7.1 การดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการ ดังนี้ 
       7.1.1 สวนกลาง 
                    1) กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธโครงการฯ  
     2) กรมสงเสริมการเกษตรสงรายช่ือแปลงใหญท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการและเปนไปตาม
หลักเกณฑระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหคณะขับเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) และ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญทราบ 
    7.1.2 จังหวัด 
                     1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธโครงการ 

         2) กรมสงเสริมการเกษตรและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด  
รวมกับ ธ.ก.ส. ในพื้นท่ี จัดประชุมช้ีแจงโครงการ ทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
สามารถดําเนินงานโครงการไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

         3) คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจแกทีมผูจัดการแปลง และทีมสนับสนุน (ทีมลดตนทุนการผลิต 
ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ)  

         4) ทีมผู จัดการแปลงจัดประชุมช้ีแจงโครงการแกกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ
การเกษตร รับทราบปญหาและความตองการของสมาชิกในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตร                     
แบบแปลงใหญ โดยมี ธ.ก.ส.สาขา และคณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ รวมช้ีแจงหลักเกณฑ ตลอดจน
ระเบียบวิธีปฏิบัติการพิจารณาใหสินเช่ือของธนาคาร 

        5) ทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน (ทีมลดตนทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) 
รวมกับเจาหนาท่ี ธ.ก.ส. สาขา และคณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมจัดทํา           
แผนดําเนินงานธุรกิจโครงการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือและแผนปฏิบัติงาน รวมกับกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณการเกษตร และเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานผานผูจัดการแปลง       

       6)  ผู จัดการแปลงเสนอโครงการและแผนปฏิ บัติงานตอคณะอนุกรรมการพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณของจังหวัด  

       7) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด กล่ันกรอง/วิเคราะหความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และสินเช่ือท่ีขอรับการสนับสนุน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ หากพิจารณาแลวมีมติวา โครงการ แผนปฏิบัติงาน และสินเช่ือท่ีขอรับการสนับสนุน ตองปรับปรุงแกไข                 
ใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดแจงประเด็นท่ีตองปรับปรุงแกไข พรอมความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพื่อใหกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรนําไปปรับปรุงแกไข รวมกับทีมผูจัดการแปลง 
ทีมสนับสนุน และคณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร                   
และสหกรณของจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบใหม 

       8) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดเสนอโครงการท่ีผานความ
เห็นชอบใหสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด เพื่อแจง ธ.ก.ส. สาขา พิจารณาการใหสินเช่ือตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส.  

       9) ทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน (ทีมลดตนทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินการแกสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน ภายหลังจากไดกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

       10) กระบวนการทํางาน ขอใหผูจัดการแปลง บูรณาการทํางานรวมกับ ธ.ก.ส.  
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7.2 การดําเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ดังนี้ 
 7.2.1 สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด แตงต้ังพนักงานท่ีมีความรูและประสบการณเปนคณะทํางาน ธ.ก.ส. 

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการท้ังภายใน              
และภายนอกธนาคาร 

             7.2.2 คณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ และ ธ.ก.ส.สาขา รวมประชุมผูมีสวน
เกี่ยวของและสนับสนุนโครงการ เพื่อรับทราบและสรางความเขาใจบทบาท หนาท่ี และหลักเกณฑการดําเนินงานของ
แตละทีมงานในการดําเนินงานรวมกันในการสนับสนุน สงเสริม การทําเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองและประสิทธิภาพสูงสุด 

             7.2.คณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ และ ธ.ก.ส.สาขา รวมกับทีมผูจัดการแปลง ประชุม
ช้ีแจงหลักเกณฑ ระเบียบวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน และการพิจารณาใหสินเช่ือของธนาคาร  

             7.2.4 ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ จะแจงรายช่ือแปลงใหญท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ ซึ่งไดรับขอมูลจาก
กรมสงเสริมการเกษตร ใหสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดทราบ เพื่อแจง ธ.ก.ส. สาขาในสังกัดเปนขอมูลประกอบ              
การพิจารณาสนับสนุนสินเช่ือตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส. สาขา จะดําเนินการภายหลังจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดพิจารณาเห็นชอบโครงการ แผนปฏิบัติงาน และสินเช่ือท่ีขอรับ
การสนับสนุนแลว 

       7.2.5 ธ.ก.ส. สาขา พิจารณาความเปนไปไดโครงการ และแผนปฏิบัติงาน ตามระเบียบและ
หลักเกณฑท่ีกําหนด เพื่อใหการสนับสนุนสินเช่ือแกกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร ท่ียื่นขอสินเช่ือ 

          7.2.6 กระบวนการทํางาน ขอให ธ.ก.ส.บูรณาการทํางานรวมกับ ผูจัดการแปลง 

     7.3 การดําเนินการของสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกแปลงใหญ 
ดังนี้ 

           7.3.1 สมาชิกแปลงใหญ เขาประชุมรับทราบ ยอมรับและทําความเขาใจหลักเกณฑและขอกําหนด
โครงการ เสนอปญหาและความตองการของสมาชิกในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ 

            7.3.2 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จัดทําแผนดําเนินงานธุรกิจ จัดทํา 
โครงการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือและแผนปฏิบัติงาน รวมกับทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน (ทีมลดตนทุนการผลิต 
ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) และเจาหนาท่ี ธ.ก.ส. สาขา และเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานผานผูจัดการแปลง 

    7.3.3 กรณีโครงการ แผนปฏิบัติงาน และสินเช่ือท่ีขอรับการสนับสนุนไมผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ใหสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน             
นําโครงการดังกลาวไปปรับปรุงแกไข รวมกับทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน และคณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตร
แปลงใหญ แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบใหม 

          7.3.4 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ดําเนินโครงการ ภายใตการสนับสนุนของ
ทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน (ทีมลดตนทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

          7.3.5 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เขารวมการจัดเวทีประชาคมและเขารับ
การอบรมพัฒนาความรูตามความเหมาะสม 

     7.3.6 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จะตองจัดทําแผนธุรกิจประจําปใหแลว
เสร็จกอนวันเริ่มตนปบัญชีใหม และเสนอใหคณะทํางาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ รวมกับผูจัดการแปลง 
พิจารณาเห็นชอบ 
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8. แนวทางการพิจารณาสินเช่ือ 

 8.1 คุณสมบัติผูกู  
  8.1.1 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 
 1) เปนสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ท้ังนี้ใหรวมถึงกลุมเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 ตองไมมีการทุจริต
หรือขอบกพรองในการดําเนินงานท่ีเปนสาระสําคัญ หรือถามีสถาบันเกษตรกร ตองดําเนินการแกไขจนเปนท่ีพอใจ
ของธนาคารแลว (ขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดแก การทุจริต ปดบัญชีไมไดภายใน 150 วัน นับต้ังแตวันส้ินสุด          
ปบัญชีโดยเกิดจากขอบกพรองของสถาบันเกษตรกรเอง ขาดทุนสะสมเกินกวา 3 ปบัญชี ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุน
เรือนหุน มีบัญชีเจาหนี้เงินกูมากกวาลูกหนี้เงินกู มีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกัน 3 ป)   

2) คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และเจาหนาท่ีของสถาบันเกษตรกร ตองใหความ
รวมมือกับธนาคาร                                                      

3) สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกรตองไมมีหนี้เงินกูคางชําระกับธนาคาร (NPLs) 
    4) ตองมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมตามโครงการอยางนอย 15 คนข้ึนไป (เฉพาะโครงการนี้) 

8.1.2 วิสาหกิจชุมชน 
1) เปนกลุมบุคคลประเภทวิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑท่ีธนาคารจะรับข้ึนทะเบียนเปนลูกคาได 

ตองมีลักษณะท่ีสําคัญตามขอบังคับของธนาคาร ดังตอไปนี้ 
(1) ตองมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมตามโครงการอยางนอย 15 คนข้ึนไป (เฉพาะโครงการนี้)  
(2) สมาชิกตองมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) มีการดําเนินการตามวัตถุประสงคการจัดต้ังกลุมติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา          

หกเดือน 
(4) มีการจัดทําบัญชีของกลุมเปนปจจุบัน 
(5) มีการลงทุน หรือการออมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 
(6) มีการประชุมรวมกันเปนประจํา และมีการบันทึกรายงานการประชุมไวเพื่อเปนหลักฐาน 

             ในกรณีมีเหตุอันควรยกเวนตามขอ (3) ใหผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดมีอํานาจพิจารณาผอนผันไดตามสมควร 

2) กลุมตองไมเปนหนี้เงินกูคางชําระกับธนาคาร (NPLs) 
3) ตองไดรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.

2548 ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรออกให 

          8.2 เกณฑใหการสนับสนุนสินเช่ือโครงการ 
8.2.1 สนับสนุนสินเช่ือใหกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรเพื่อดําเนินโครงการ       

แปลง/กลุมละไมเกิน 10 ลานบาท 
8.2.2 โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนสินเช่ือตองสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับการอนุมัติ  
8.2.3 การสนับสนุนสินเช่ือเพื่อเปนคาใชจายและหรือเปนคาลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลง

ใหญ เชนจัดหาปจจัยการผลิต เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา
ในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณทางการเกษตร และอื่นๆ 
เปนตน 
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 8.3 การยื่นขอสินเช่ือ 

  8.3.1 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 
   1) สถาบันเกษตรกรท่ีมีความประสงคขอรับสินเช่ือตามโครงการฯ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการสถาบันเกษตรกร และวงเงินท่ีขอสินเช่ือตามโครงการฯนี้  เมื่อรวมกับวงเงินกูตาม
วัตถุประสงคการใชเงินกูเดียวกันและวงเงินกูตามขอบังคับฉบับอื่นหรือเจาหนี้เงินกูอื่นหรือเงินรับฝากจากสหกรณอื่น
และบุคคลภายนอกแลวตองไมเกินวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบปลาสุด 
  2) สถาบันเกษตรกรตองจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกูเงินตามโครงการฯ ไดแก 
เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด แผนการดําเนินงานของธุรกิจ ประมาณการกระแสเงินสด แผนการเบิก
เงินกูและชําระหนี้คืนธนาคาร 
 3) การดําเนินการอื่น ๆ ของสถาบันเกษตรกร ตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสถาบันเกษตรกรโดยเครงครัด 

4) สถาบันเกษตรกรตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีโครงการฯ กําหนดอยางเครงครัด 

8.3.2 วิสาหกิจชุมชน 
 1) วิสาหกิจชุมชนตองจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกูเงินตามโครงการฯ ไดแก เอกสาร
โครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการใหเขารวมโครงการ แผนการดําเนินงานของธุรกิจ 
ประมาณการแผนการเบิกเงินกูวงเงินสินเช่ือและชําระหนี้คืนธนาคาร 
  2) การดําเนินการอื่น ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ                 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชนโดยเครงครัด   

    3) วิสาหกิจชุมชนตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีโครงการกําหนดอยางเครงครัด 

8.4 การพิจารณากําหนดวงเงินกูตามโครงการ  

      8.4.1 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 
      การพิจารณาขอกําหนดวงเงินกูตามโครงการนี้ จะพิจารณาจากความจําเปนของการใชเงินกูตาม

แผนการดําเนินงานธุรกิจของสมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกร วงเงินกูตามโครงการนี้เมื่อรวมกับวงเงินกูอื่นตามสัญญากูเงินเดิม ในวัตถุประสงคการใชเงินกูเดียวกัน
ท้ังหมดและวงเงินกูตามขอบังคับฉบับอื่นหรือเจาหนี้เงินกูอื่น หรือเงินรับฝากจากสหกรณอื่น และบุคคลภายนอกแลว
ตองไมเกินวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบปลาสุด 

                8.4.2 วิสาหกิจชุมชน 
     การพิจารณาขอกําหนดวงเงินกูตามโครงการ จะพิจารณาจากความจําเปนของการใชเงินกู                     

ตามแผนการดําเนินงานธุรกิจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ และศักยภาพการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนท่ียื่นกู 

         8.5 เง่ือนไขการดําเนินโครงการ 

 8.5.1 ธ.ก.ส.จะพิจารณาอนุมัติเงินกูใหแก สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบโครงการ แผนปฏิบัติงาน และสินเช่ือท่ีขอรับการสนับสนุนเบ้ืองตนจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด  
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 8.5.2  สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จะตองจัดทําแผนธุรกิจประจําปใหแลวเสร็จ
กอนวันเริ่มตนปบัญชีใหม และเสนอใหคณะทํางานขับเคล่ือนและสนับสนุนการดําเนินงานเกษตรแบบแปลงใหญ
ระดับจังหวัด รวมกับผูจัดการแปลง พิจารณาเห็นชอบ 

      8.5.3 การชําระหนี้เงินกู 
         กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรท่ีไดรับสินเช่ือ ใหชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย          
ในอัตรารอยละ 0.01 ตอป เปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันกู แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2569 ตามวัตถุประสงค
การกูเงิน ดังนี ้

   1) กรณีกูเงินเพื่อเปนคาใชจายหมุนเวียนในการดําเนินงานโครงการ กําหนดชําระคืนตนเงิน             
และดอกเบ้ียเสร็จไมเกิน 12 เดือน นับแตวันกู เวนแตมีเหตุพิเศษใหชําระคืนเสร็จไมเกิน 18 เดือน นับแตวันกู             
เปนระยะเวลา 5 ป แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  2) กรณีกูเงินเพื่อเปนคาลงทุน ใหกําหนดชําระหนี้คืนตนเงินและดอกเบ้ียเปนรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายป  ตามความสามารถในการชําระหนี้  และท่ีมาของแหลงรายไดของ 
กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร กรณี ธ.ก.ส. วิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้แลวกําหนดให
มีการชําระคืนมากกวา 5 ปนับแตวันกู กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร จะตองรับภาระชําระ
ดอกเบ้ียในสวนท่ีเกินกวาระยะเวลา 5 ป ในอัตราปกติตามท่ีธนาคารกําหนด 
                  ท้ังนี้ หากกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร ไมสามารถชําระคืนหนี้เงนิกู                  
ท่ีถึงกําหนดชําระไดท้ังหมดหรือบางสวน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยสําหรับตนเงินสวนท่ีมิไดชําระ ในอัตรา MLR 
บวกช้ันความเสี่ยงของลูกคาและบวกเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 3 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ แตเมื่อดอกเบ้ียรวมกัน
แลวจะตองไมเกินอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนด  

       8.6 หลักประกันเงินกู 
    ใชหลักประกันเงินกูใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร  ยกเวนวิสาหกิจชุมชนกรณีใชหลักประกัน

รับรองรับผิดอยางลูกหนี้รวม ใหกูไดกลุมละไมเกิน 10 ลานบาท 

       8.7 การบริหารความเสี่ยงของลูกคา (เปนขอแนะนํา) 

 เพื่อเปนการบริหารความเส่ียงของสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน    ในการกู
เงินใหสมาชิกในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ประกอบกับเพื่อไมใหเปนภาระกับสถาบันเกษตรกร และสมาชิกท่ีรวม
ดําเนินโครงการฯ จึงขอให ธ.ก.ส. ในพื้นท่ี ช้ีแจงทําความเขาใจใหสมาชิกจัดทําประกันชีวิตแบบคุมครองวงเงินสินเช่ือ 
โดยระบุใหธนาคารเปนผูรับผลประโยชน  

 ใ น ก ร ณี ข อ ง ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร ท่ี ผ ลิ ต ข า ว แ น ะ นํ า ใ ห จั ด ทํ า ป ร ะ กั น ภั ย ข า ว น า ป  
ตามนโยบายรัฐบาลท่ีไดมอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการ หากผลผลิตไดรับความเสียหายจากประสบภัยพิบัติสมาชิก
จะไดรับคาสินไหมทดแทน 
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9. กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 
ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ   
1.1 ประชาสัมพันธโครงการ พฤศจิกายน 2559 –

ธันวาคม2564   
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ , ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

1.2 ประชุมช้ีแจงโครงการ ทําความเขาใจแก
เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ทุกระดับ 

พฤศจิกายน 2559 – 
มกราคม 2560   

กรมสงเสริมการเกษตร,
คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด,
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)  

1.3 จัดประชุมช้ีแจงโครงการแกกลุม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ
การเกษตร  

พฤศจิกายน 2559 – 
พฤศจิกายน 2564   

ทีมผูจัดการแปลง 
ธ.ก.ส. 

2. การดําเนินงาน   
2.1 จัดประชุมเพื่อรับทราบปญหาและความ

ตองการของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ  
ไมนอยกวาปละ 1 
ครั้ง 

ทีมผูจัดการแปลง,ธ.ก.ส. กลุม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณการเกษตร 

2.2 จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน
สินเช่ือ 

ธันวาคม 2559 – 
พฤศจิกายน 2564   

กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณการเกษตร, ทีมผูจัดการ
แปลง และทีมสนับสนุน 3 ทีม 

2.3 เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานตอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัด 

พฤศจิกายน 2559 – 
พฤศจิกายน 2564   

ผูจัดการแปลง 
 

2.4 กล่ันกรอง/วิเคราะหความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของโครงการและให
ความเห็นชอบ  

ธันวาคม 2559 – 
พฤศจิกายน 2564   

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด 

2.5 เสนอโครงการใหธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

ธันวาคม 2559 – 
พฤศจิกายน 2564   

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด 

2.6 พิจารณาอนุมัติโครงการ ธันวาคม 2559 – 
ธันวาคม 2564   

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

2.7 ดําเนินงานตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ ธันวาคม 2559 – 
พฤศจิกายน 2569 

กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณการเกษตร  

๒.๘ จัดทําแผนธุรกิจรายปบัญชีใหม  ใหแลวเสร็จกอน 1 
ม.ค. ของทุกป 

กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณการเกษตร/คณะทํางาน 
ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ 
/ผูจัดการแปลง  



-10- 

 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
3. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และ

การรายงาน 
  

3.1 ติดตามความกาวหนา ประสาน/
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การแกไข
ปญหาอุปสรรค และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหกับคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของ
จังหวัด 

ธันวาคม 2559 – 
พฤศจิกายน 2569 

กรมสงเสริมการเกษตร,
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) 

3.2 ประเมินผล ระดับรายแปลงใหญ และ
ภาพรวมท้ังโครงการ 

ไมนอยกวา ปละ 1 ครั้ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4 การชําระหนี้คืน   
 กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ 

การเกษตร ชําระหนี้คืนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

นับแตวันกู ท้ังนี้ไมเกิน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2569 

กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณการเกษตร และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

ท้ังนี้ การปรับเปล่ียนเปาหมายและแผนปฏิบัติงานโดยไมกระทบวงเงินของโครงการ สามารถปรับเปล่ียนได 

ใหอยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

10. งบประมาณโครงการ   
 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานโครงการรวมท้ังส้ิน 23,000 ลานบาท ประกอบดวย 

 10.1 วงเงินสินเช่ือ แปลง/กลุมละไมเกิน 10 ลานบาท  2,000 แปลง/ กลุม จํานวน  20,000 ลานบาท  
 10.2 งบประมาณสําหรับชดเชยดอกเบ้ียใหแก ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 3.00 บาท/ป เปนระยะเวลา 5 ป       

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 3,000 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ตามคาใชจาย            
ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามข้ันตอนตอไป 
 
11. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
         11.1 กรมสงเสริมการเกษตรและคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ          
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ติดตามความกาวหนา ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกระดับ
ในการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
และรายงานผลการดําเนินงานใหกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
         11.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูประเมินผลโครงการท้ังระดับรายแปลงใหญ และการประเมินผล              
ในภาพรวมท้ังโครงการ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสก. สงรายช่ือแปลงใหญ ให        
คณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) 

หนวยงานในสังกัด กษ และ ธ.กส. 
ประชาสัมพันธโครงการ 

กสก. คณะอนุกรรมการฯ  SC และ 
ธ.ก.ส. ประชุมช้ีแจงโครงการแก

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ทีมผูจัดการแปลง และ ธ.ก.ส. 
สาขาจะประชุมช้ีแจงโครงการแก

กลุมสมาชิกแปลงใหญ 

กลุมสมาชิกแปลงใหญจัดทํา
โครงการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ 

กลุมสมาชิกแปลงใหญเสนอ
โครงการตอคณะอนุกรรมการฯ  

คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง/
วิเคราะหโครงการฯ  

เสนอโครงการฯ ให ธ.ก.ส.  

เห็นชอบ   

พิจารณาอนุมัติ  

ดําเนินงานตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ  

ปรับปรุงแกไข
โครงการฯ  

ติดตามประเมินผล
โครงการฯ 
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ภาคผนวก 
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แบบสรุปขอมูลแปลงใหญเพื่อขอรับการสนับสนนุ 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ช่ือแปลง ............................................................................................................................. ............................................  
ท่ีต้ัง ............................................................................................................................... ................................................. 
พิกัด (ท่ีทําการกลุม X/Y )................................................................................................................................................ 
ช่ือ สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน..................................................................................................... 
ท่ีต้ัง หมูท่ี ......... ตําบล ................................................................................................................................................... 
จดทะเบียนจัดต้ังกลุม เมื่อวันท่ี ......... เดือน...........................................พ.ศ......................................... 
สมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน ......................... ราย เนื้อท่ี…………………………………………… ไร   
ช่ือโครงการ ……………….………………….……………………………………………………………………………………………………..………. 
ความตองการสินเช่ือ จํานวน .............................. บาท (.......................................................................) 
คาใชจาย / คาลงทุน (ใสเคร่ืองหมาย  ในขอท่ีมี) 
การขอสนับสนุนสินเช่ือ เพื่อเปน คาใชจาย จํานวน...................บาทในการ คาลงทุน จํานวน...................บาท ในการ 
 ..............1. จัดหาปจจัยการผลิต เชน พันธุ ปุย สารชีวภัณฑ เปนตน 
 ..............2. เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต 
 ..............3. จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําในแปลง 
 ..............4. จัดหาและหรือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน โรงเรือน ลานตาก เปนตน 
 ..............5. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกลขนาดเล็ก 
 ..............6. อื่นๆ ระบุ................................................... 
หลักฐานท่ีแนบประกอบการพิจารณา (ใสเคร่ืองหมาย / ในขอท่ีมี) 
 ..............1. เอกสารโครงการ / กิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุน 
 ..............2. แผนธุรกิจของกลุม 
 ..............3. หนังสือ/หลักฐาน การรับรองเปนสหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
 ..............4.สําเนาบันทึกการประชุมสหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

   ระบุมติประชุมท่ีเห็นชอบใหกูเงินตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ  
 ..............5. หนังสือรับรอง / ยินยอมการใชประโยชนท่ีดิน ส่ิงกอสราง ท้ังท่ีเปนสาธารณะและสวนบุคคล 
                              ซึ่งมีระยะเวลาเหมาะสมกับโครงการ (ถาเปนโครงการท่ีดําเนินการในสถานท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีสวนบุคคล) 
 ท้ังนี้ หากเปนสําเนา ตองลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ 
 
         ลงช่ือ ....................................................................... ประธานกลุม 
        (....................................................................) 
    วันท่ี ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
 
          ลงช่ือ ...................................................................... ผูจัดการแปลง 
           (                                                  ) 
    วันท่ี ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
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หมายเหตุ :  

 คาใชจาย คือ รายจายเพื่อจัดหาทรัพยสินท่ีเปนปจจัยการผลิต วัสดุส้ินเปลือง และเงินลงทุนสําหรับรวบรวมปจจัย
การผลิต 

 คาลงทุน คือ รายจายเพื่อจัดหาทรัพยสินท่ีมีความคงทน เชน ครุภัณฑ ท่ีดิน อาคาร ส่ิงกอสราง เครื่องจักรกล 
อุปกรณท่ีมีอายุการใชงานเกิน 1 ป 
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แบบการเขียนเสนอโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 



 

1. ช่ือโครงการ......................................................................................................................................................... .. 

2. หลักการและเหตุผล  เขียนพรรณนา บรรยายถึง 

  - สถานการณปญหาและสาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  - ความสําคัญของการดําเนินงานตอนโยบายท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี 

  - สรุปขอเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแกปญหา 

  - ตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

3. วัตถุประสงค  

  - ระบุส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนเมื่อเสร็จส้ินการดําเนินโครงการ 

  - มีความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  - สามารถวัด/ประเมินได 

4. เปาหมาย 

  - บุคคล สถานท่ี หรือชนิดพืช/สินคาท่ีไดรับประโยชน 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

  - ระยะเวลาเริ่มตน ส้ินสุดโครงการ 

6. กิจกรรมและข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน 

  - ระบุกิจกรรมโดยเรียงลําดับตามระยะเวลาดําเนินงาน กอน – หลัง และแสดงปริมาณในแตละกิจกรรม 

    ในลักษณะของตาราง 

7. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินกู (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

  - ระบุจํานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการคาใชจายเงินใหละเอียด ชัดเจน 

  - จัดทําแผนการใชจายเงินในแตละกิจกรรม รายการ ชวงเวลาท่ีใชจายเงิน 

8. แผนการชําระเงินกู  

  - ระบุประมาณการรายรับของกลุมในรอบป  

  - ระบุแผนการชําระหนี้เงินกู 

9. แผนการบริหารจัดการและใชประโยชนหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

  แผนการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากกิจกรรมท่ีดําเนินการภายใตสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หลังส้ินสุดโครงการแลว เพื่อแสดงถึงความยั่งยืน 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ระบุผลประโยชนท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีหรือชุมชนจะไดรับจากโครงการ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

      กลุม/องคกร.......................................................................................................................................................... 

 



 

 

       ลงช่ือ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

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

     ประธานกลุม/องคกร............................................................................................. 

 

 

       ลงช่ือ..............................................................พยาน 

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

 

       ลงช่ือ..............................................................พยาน 

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

 

 

ผลการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 

 

 เห็นชอบ 

 ไมเห็นชอบ (ระบุเหตุผล/ประเด็นท่ีควรปรับปรุงโครงการ).......................................................................................... 

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

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

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

 

 

       ลงช่ือ.............................................................เลขานุการ 

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

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

 

 

       ลงช่ือ.........................................................ประธานอนุกรรมการ 

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

       ผูวาราชการจังหวัด.................................................................... 
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แผนธุรกจิของกลุม 



 

ปบญัชี............................................... 

(ตั้งแตวันที่ ...........................ถึงวันที่............................) 

 

 

 

 

 

โครงการ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ชื่อกลุม…………………………………………………………………………………………….. 

เลขทะเบียนกลุม………………………………………………………………………………... 

ท่ีต้ัง………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………….................................................................

โทรศัพท…………………………………………………………………………………………….. 
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1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 



 

 1.1 ประวัตคิวามเปนมาของธุรกิจ (ระบุเหตุผลในการทําการผลิต)         

……............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

1.2  รูปแบบของธุรกิจ (ระบุสินคาท่ีทําการผลิต ขายใหใคร ขายอยางไร ขายท่ีไหน) 

…….................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................               
 1.3 ลักษณะเดนของสินคาและบริการ (ระบุวามีความเดนดานใด เชน การผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐาน)    

…….................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 1.4 ตลาดเปาหมาย   (ระบุตลาดเปาหมายในการจําหนายผลผลิต) 

…….................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 1.5 กลยทุธการเขาสูตลาดและการเตบิโต (ระบุความแตกตางดานการผลิต ดานราคา ดานการจําหนาย)    

…….................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................   
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2. โอกาสและศกัยภาพของธุรกิจ 



 

2.1  จุดแข็ง (Strength) (ระบุวาปจจัยภายในของกลุมท่ีทําใหไดเปรียบ เชน ตนทุนการผลิต การบริหาร

จัดการ ตราสินคา เทคโนโลยีท่ีใช แบบการผลิต) 

..……................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

    2.2  จุดออน (Weakness) (ระบุวาปจจัยภายในของกลุมท่ีทําใหไดเปรียบ เชน ตนทุนการผลิต การบริหาร

จัดการ ตราสินคา เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต)   

.......……...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................…….........................................................................................................................................................................................................................

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

2.3  โอกาส (Opportunity)  (ระบุปจจัยภายนอกกลุมท่ีจะทําใหกิจการเติบโตดี เชน เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง นโยบายรัฐบาล)     

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................…….........................................................................................................................................................................................................................

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

2.4  อุปสรรค (Threat) (ระบุปจจัยภายนอกกลุมท่ีจะทําใหกิจการเติบโตชา เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

นโยบายรัฐบาล) 

….....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

........................……..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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3. กลยทุธการพฒันาผลติภณัฑ 



 

3.1 การวิจัย / พฒันาผลติภณัฑ  (ระบุเกี่ยวกับลักษณะบรรจุภัณฑ ขนาด ความหลากหลาย)   

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

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

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

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

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

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

3.2 การบรกิารและการสงมอบ   (ระบุเกี่ยวกับแนวทางการรับประกัน การสงคืนผลิตภัณฑ)  

….....................................................................................................................................................................................................................................................     

….....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

........................……..........................................................................................................................................................................................................................

....……............................................................................................................................................................................................................................................... 

4. กลยทุธการพฒันาตลาด 

4.1 ภาวะการณแขงขัน   (ระบุจํานวนคูแขงของสินคา อํานาจตอรองของกลุมในการซื้อปจจัยการผลิต)           

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................…….........................................................................................................................................................................................................................

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

4.2 การกําหนดราคา (ระบุราคาขายตอหนวย  สวนลดราคาขาย)         

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................…….........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................                              
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4.3 ชองทางการจัดจําหนาย  (ระบุรูปแบบการจําหนายสินคา การขนสง สถานท่ีจําหนาย)       

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................…….........................................................................................................................................................................................................................  

4.4 การโฆษณาและการสงเสรมิการขาย  (ระบุรูปแบบการใหลูกคารับรู สนใจ และตัดสินใจซื้อ) 

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................……......................................................................................................................................................................................................................... 

5. แผนการผลติ / บริการ 

5.1 ทําเลทีต่ั้ง   (ระบุสถานท่ีท่ีกลุมทําการผลิตท่ีชัดเจน)         

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................…….........................................................................................................................................................................................................................

 5.2 เครื่องใชและอุปกรณ (ระบุอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการผลิตสินคา)     

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

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

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

........................…….......................................................................................................................................................................................................................... 

5.3 บคุลากร  (ระบุความรูความสามารถของบุคลากรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการ และควบคุมการผลิต)   

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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5.4 แผนการผลติและการดําเนนิงาน  (ระบุข้ันตอนและกระบวนการผลิตต้ังแตเริ่มตนจนถึงจําหนายสินคา)   

….....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

...........................................................................................................................................................……..................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................……................

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

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

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

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

6. กระบวนการบรหิารจัดการ   (ระบุถึงข้ันตอน วิธีการในการบริหารจัดการของกลุมดําเนินการอยางไร)  

……..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

...........................................................................................................................................................……..................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................................……...............

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

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

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

7. แผนการเงนิและการลงทนุ 

7.1 ปจจุบนัมเีงนิกูยมื 

       ก) ช่ือเจาหนี้..................................................จํานวนหนีเ้งนิกูคงเหลือ.............................บาท   

                  ชําระหนี้สนิ เดือน/ป ละ....................บาท  คาดวาจะชําระหนี้สนิหมดภายใน.........ป........เดือน 
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7.2 วัตถุประสงคและวงเงนิการขอสินเช่ือกบั ธ.ก.ส.ในครั้งนี ้

             ก)  วงเงนิทีต่องการขอสนิเช่ือ    ..................................................................  บาท 

        • เพื่อเปนคาใชจาย.................................บาท   

           วัตถุประสงค......................................................................................................................  

                 • เพื่อเปนคาลงทนุ.................................บาท  เงนิทนุตนเองสมทบ.............................. บาท   

              วัตถุประสงค .................................................................................................................... 

   ข)  รายละเอียดการใชเงนิกู (ระบุประเภทการนําเงินไปใช ชวงเวลา จํานวนเงิน  ประโยชนท่ีไดรับจากกรนํา

เงินกูไปใช) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ค)   หลักประกนัเงนิกูที่เสนอ  � จํานองอสังหารมิทรพัย   วงเงนิ.........................................บาท 

          �  เงนิฝากค้ําประกนั        วงเงิน.........................................บาท 

          �  รับรองรบัผิดอยางลกูหนี้รวม วงเงนิ..................................บาท    

          �  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ......................................................................บาท 
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 ง) ประมาณการรายรบัในการประกอบธุรกจิ 

…….............................................................................................................. ................................................................................

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

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

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

 . จ) ประมาณการรายจายในการประกอบธุรกิจ 

……..............................................................................................................................................................................................

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

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

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

ฉ) ประมาณการลงทนุ 

……..............................................................................................................................................................................................

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

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

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

  ช) แผนการชําระเงนิกู 

……............................................................................................................................. .................................................................

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

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

............................................................................................................................. ....................................................................... 
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7.3  ประมาณการงบกระแสเงนิสด  ป..............ถึงป.....................    

รายการ ป.......... ป.......... ป.......... ป.......... ป.......... 

เงินสดรับ 

     เงินสดรับจากการดําเนินงาน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     -รายไดจากการขาย / บริการ           

     เงินสดรับอื่น ๆ  

     -ทุนสวนตัว 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รวมเงินสดรับ (A)           

เงินสดจาย 

     รายจายลงทุน 

…………………………….. 

…………………………….. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     คาใชจายในการดําเนินงาน 

         ตนทุนการผลิต 

…………………………….. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คาใชจายในการบริหาร/บริการ 

………………………….. 

……………………………..    ……………………………..       

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รวมเงินสดจาย (B)           

เงินสดคงเหลือตนงวด 

เงินสดคงเหลือระหวางงวด (A-B) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เงินสดคงเหลือปลายงวด           
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7.4 ประมาณการงบกําไรขาดทนุ  ป...................ถึงป..................... 

รายการ ป.......... ป.......... ป.......... ป.......... ป.......... 

รายได           

ตนทุนขาย / บริการ           

กําไรเบื้องตน           

คาใชจายในการบริหาร/บริการ           

……………………………..           

……………………………..           

……………………………..           

……………………………..           

……………………………..           

……………………………..           

……………………………..           

 ……………………………..           

     คาใชจายอื่น ๆ ,  คาเส่ือม
ราคา           
     รวมคาใชจายในการ
บริหาร/บริการ           

    คาใชจายทางการตลาด      
    รวมคาใชจายในการ
ดําเนินงาน      

กําไรจากการดําเนินงาน           

     ภาษีเงินได           

กําไรสุทธิ           
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7.5 ประมาณการงบดุล  ป.................ถึงป................... 

รายการ ป ............ ป ............ ป ............ ป ............ ป ............ 

 สินทรัพย 
 สินทรัพยหมุนเวียน : 
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
    สินคาคงคลัง 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน           

 สินทรัพยไมหมุนเวียน : 
    เครื่องมือและอุปกรณ 
       รวมสินทรัพยไม
หมุนเวียน 
        หัก  คาเส่ือมราคาสะสม 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 รวมสินทรัพย           

 หนี้สิน 
  หนี้สินหมุนเวียน : 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 
   หนี้สินไมหมุนเวียน 
     รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

     รวมหนี้สิน           

 สวนของเจาของ 
  ทุน 
   กําไรสะสม 
      รวมสวนของเจาของ 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   รวมหนี้สินและสวนของ
เจาของ           
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8. ความเสีย่งและแผนสํารอง 

8.1  ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนนิธุรกิจ  

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

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

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

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

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

8.2 การจัดการปองกนัความเสีย่ง/แผนสํารอง  

…………...............................................................................................................................................

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

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

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

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

9. สรุป 

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

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

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

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

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

ลงช่ือ ........................................................ ผูเสนอโครงการ 

           (                                           ) 

   ประธานกลุม/องคกร ................................................................ 


