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--ตัวอย่าง- 
หนังสือขอกูเ้งินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที.่........................ ส ำนักงำน................................. 

 วันที่.................................................. 

เรื่อง ขอกู้เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้ำงระบบน  ำในไร่นำ 
        ของสมำชิกสถำบันเกษตรกร 

เรียน สหกรณ์จังหวัด ผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบค ำขอกู้เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน  ำ  
                            ในไร่นำของสมำชิกสถำบนัเกษตรกร 
 2. โครงกำร หรือแผนงำนที่ขอกู้ 
 3. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร (ครั งที่มีมติขอกู้เงิน)  
 4. งบทดลอง ณ วันสิ นเดือนก่อนเสนอขอกู้เงิน 
 5. รำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีของปีล่ำสุด และย้อนหลัง 2 ปี 
 6. รำยละเอียดทรัพย์สินที่จ ำนอง (ถ้ำมี) 
 7. ส ำเนำบัญชีเลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร            

เพ่ือรับเงินกู้ตำมโครงกำรฯ 

ด้วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.....................................................ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ครั งที่............เมื่อวันที่ ............................................ที่ประชุมได้มีมติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอกู้
เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร จ ำนวน..................................บำท วัตถุประสงค์เพ่ือ........................................ 
มีหลักประกัน คือ........................................ ...........................และขอรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทั งปวง 
พร้อมนี ได้แนบรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 – 7 มำด้วยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

ลงชื่อ................................................ 
(.....................................................) 

ต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร............................................ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

-ตัวอย่าง- 
แบบค าขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน  าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร...............................................................ส ำนักงำนตั้งอยู่  

เลขท่ี .............ถนน...........................ต ำบล.....................................อ ำเภอ............................ ............................
จังหวัด..................................จดทะเบียนวันที่.............................. ...............ปัจจุบันมีสมำชิก........................คน 

1.2 จ ำนวนเงินที่ขอกู้.............................................................................. ..................บำท 
1.3 วัตถุประสงค์ให้สมำชิกกู้ยืม เพ่ือสร้ำงหรือพัฒนำพ้ืนที่ไร่นำของตนเองให้มีระบบน้ ำ

ส ำรอง เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรท ำเกษตรกรกรรม โดยกำร..............................................................................  
(ระบุ เช่น ขุดสระเก็บกักน้ ำ ขุดเจำะบ่อบำดำล หรือจัดหำอุปกรณ์ฯ ได้แก่............................................) 

1.4 ระยะเวลำที่ใช้เงินกู้......................................................................................................  
1.5 หลักประกัน..................................................................................................................  
1.6 วงเงินที่นำยทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดเห็นชอบ....................บำท 
1.7 วงเงินกู้ยืม ธ.ก.ส.................................................................................................. .บำท 

2. ประวัติการด าเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี 

ปี
ปบีัญชี 

ก ำไร (ขำดทุน) เฉพำะธุรกิจ 
ก ำไร (ขำดทุน) 

สุทธิ 
(บำท) 

ธุรกิจสินเชื่อ 
(บำท) 

ธุรกิจซื้อจัดหำ
สินค้ำมำจ ำหน่ำย 

(บำท) 

ธุรกิจรวบรวม 
ผลิตผล 
(บำท) 

ธุรกิจ................. 
(บำท) 

ปี
ปี 25..... 

     

ปี
ปี 25..... 

     

ปี
ปี 25..... 

     

3. เจ้าหนี เงินกู้ 
3.1. เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

(1) โครงกำร............................................................................................................. 
สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

(2) โครงกำร.............................................................................................................  
สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

ฯลฯ 
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3.2. เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 

(1) โครงกำร.............................................................................................................  
สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

(2) โครงกำร............................................................................................................. 
สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

ฯลฯ 
 

                        3.3    เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
(1) โครงกำร............................................................................................................. 

สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

(2) โครงกำร.............................................................................................................  
สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

ฯลฯ 
 

3.4   เงินทุนอ่ืน ๆ (ระบุ) 
(1) โครงกำร............................................................................................................. 

สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

(2) โครงกำร.............................................................................................................  
สัญญำลงวันที่.................................. ต้นเงินกู้.................................บำท ครบก ำหนดช ำระ................................... 
ช ำระครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่............................................ ปัจจบุันต้นเงินกู้คงเหลือ............................................บำท 

ฯลฯ 

4. โครงการหรือแผนงานที่ขอกู้ (ตำมตัวอย่ำง หน้ำ 34) 

 
----------------------------------------------------- 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

-ตัวอย่าง- 
แผนการด าเนินธุรกิจสินเชือ่ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร...............ขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน...................บาท 
1.2 สมาชิกขอกู้เงินจ านวน......................คน เป็นเงินจ านวน......................................บาท

(......................................................) ตามมติที่ประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่....................................... 
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น .............คน 
       1.3 วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืม เพ่ือสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ไร่นาของตนเองให้มีระบบ
น้ าส ารอง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการ............................................................. 
(ระบุ เช่น ขุดสระเก็บกักน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล หรือจัดหาอุปกรณ์ฯ ได้แก่........................................................) 
      1.4 ต้องการใช้เงินกู้ เดือน..........................2559 ถึงเดือน.................................2564 
     1.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..................................คิดอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกร้อยละ 0 
คิดค่าปรับร้อยละ ...............ตอ่ปี นับจากวันทีผ่ิดนัดช าระหนี้ 
     1.6 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.......................................จะรวบรวมต้นเงินกู้ยืมจากสมาชิก
ทุกราย  ส่งคืนส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกปี ๆ ละอย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร จนครบถ้วนทั้งจ านวนต้นเงินที่กู้ยืม ภายในระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงิน 5 ปี 

1.7 สมาชิกมีพ้ืนที่เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท าสวน ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์     
ประมง รวมทั้งสิ้น...................ไร่ แยกเป็น 

(1) โฉนด     ............ราย     จ านวน..............ไร่  
(2) น.ส. 3 .  ............ราย     จ านวน..............ไร่ 
(3) ที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ท ากิน (ระบุ)...............ราย  จ านวน.................ไร่  
(4) เป็นที่เช่า (โดยระยะเวลาสัญญาเช่า ต้องสิ้นสุดหลังปิดโครงการเดือนธันวาคม 

2564 ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้สมาชิกได้ใช้แหล่งน้ าจากท่ีเข้าร่วมโครงการ).........ราย จ านวน...........ไร่  
(5) อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................................  

1.8 การลงทุนเพ่ิม (ถ้ามี) ของสมาชิกในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.3) แยกเป็น 
(1) ค่าแรงงาน....................บาท 
(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์.............บาท  
(3) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................รวม.......................บาท 

1.9 ผลผลิตของสมาชิกท่ีคาดว่าจะได้รับ....................หน่วย คิดเป็นมูลค่า................บาท 
  1.10 ต้นทุนเงินของสหกรณ์ (MCR) ร้อยละ ................... 

2. ผลการด าเนินธุรกิจสินเชือ่ ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีบัญชี 
ปริมาณธุรกิจสินเชื่อ ก าไร (ขาดทุน) 

เฉพาะธุรกิจ จ่ายเงินกู้สมาชิก (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 25…..    
ปี 25…..    
ปี 25…..    
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3. ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที ่ รายการ จ านวนเดือน 
เดือนละ 
(บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินเดือนพนักงาน     
2 ค่าจ้างแรงงาน     
3 ค่าเช่าส านักงาน     
4 ค่าโทรศัพท์     
5 ค่าน้ า/ค่าไฟ     
6 ค่าเช่าส านักงาน     
7 เครื่องเขียน-แบบพิมพ์     
8 อ่ืน ๆ     

รวม     

4. งบกระแสเงินสดในการด าเนินธุรกิจ (Cash Flow) 
หน่วย : บาท 

ปี เดือน เงินสดยกมา เงินสดจ่าย เงินสดรับ 
เงินสด
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

       
       
       

5. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้พิจารณาเงินกู้ เห็นถึงความจ าเป็นของการกู้เงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
โดยพิจารณาท้ังด้านสมาชิก และด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

ลงชื่อ................................................ 
(.....................................................) 
ต าแหน่ง.......................................... 

ผู้จัดท าค าขอกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเลขบัตร

กรรมสทิธิ์ในทีด่นิ จ านวนเงิน ประจ าตวัประชาชน

(ระบ)ุ (บาท)

เชน่ นส.3 ไดแ้ก่ เพ่ือขดุสระเก็บกักน  า

เพ่ือขดุเจาะบ่อน  าบาดาล

เพ่ือซ่อมแซมบ่อบาดาล

เพ่ือซื ออุปกรณ์ (ระบ)ุ.........

หมายเหต ุ เอกสารนี  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัจดัท าขึ น              ลงชื่อ...............................................................ผู้จดัท า

              เพ่ือเป็นขอ้มลูแนบท้ายหนังสอืขอกู้ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและเก็บไว้เป็นหลกัฐาน             (...............................................................)

              ทั งนี  หากเห็นว่า ขอ้มลูใดควรปรับเพ่ิมหรือลด สามารถด าเนินการไดต้ามดลุยพินิจ   ต าแหน่ง......................................................................

รวม

ขอ้มลูสมาชกิ

(ระบ)ุ

เอกสารแนบท้าย

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................................................

ลายมอืชื่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร...................................................
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บัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรตามแผนความต้องการใช้เงินกู้
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน  าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ที่

ณ วันที่................................................

หนังสือขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ทีอ่ยู่ ประกอบอาชพี
ชื่อ - นามสกุล

วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน


	คู่มือ ระบบน้ำในไร่นา

