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-ตัวอยาง 

หนังสือขอกูเงินของกลุมเกษตรกร 

ท่ี......................... สํานักงาน................................. 

 วันท่ี.................................................. 

เรื่อง ขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาด 

เรียน สหกรณจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี..... ผาน ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมสหกรณ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แบบคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

 2. โครงการ/ แผนงานท่ีขอกู 
 3. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ (ครั้งท่ีมีมติขอกูเงิน) 
 4. งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนกอนรายงานขอกูเงิน 
 5. รายงานงบการเงินประจําป ปลาสุด และยอนหลัง 2 ป 
 6. หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดให            

กลุมเกษตรกรกูเงิน 
 7. รายละเอียดทรัพยสินท่ีจํานอง (ถามี) 
 8. สําเนาบัญชีเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร            

เพ่ือรับเงินกูตามโครงการฯ 

ดวยกลุมเกษตรกร.....................................................ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ครัง้ท่ี.......เม่ือวันท่ี .................................ท่ีประชุมไดมีมติใหกลุมเกษตรกรขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
จํานวน..................................บาท วัตถุประสงค..............................................................................มีหลักประกัน 
คือ............................................................................................และขอรับรองความถูกตองของเอกสารท้ังปวง 
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 - 8 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
กลุมเกษตรกร............................................ 



พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) หมายเลขบัตร
เลี้ยงสัตว์ จํานวนปุ๋ย จํานวน จํานวน จํานวน ประจําตัว

ฯลฯ (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) ประชาชน

หมายเหตุ ลงชื่อ ผู้จัดทํา
ความต้องการ ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช ต้นกล้า ฯลฯ ( )

วันที่
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือ

เอกสารแนบทาย หนงสอขอกูขอกลุมเกษตรกร

ความต้องการ.....................

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด...................................................

ความต้องการ.....................
ลายมือชื่อ

กลุ่มเกษตรกร...................................................

ระบุชื่อ......

29 กุมภาพันธ์ 2559

รวม

บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามแผนความต้องการใช้เงินกู้
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

ที่ ชื่อ - นามสกุล
ความต้องการ..................... ความต้องการ.....................

ระบุชื่อ......ระบุชื่อ...... ระบุชื่อ......

ตําแหน่งประธาน
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ตัวอยาง 

แบบคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
โครงการสรางความเขมแขง็ใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ชื่อกลุมเกษตรกร..........................................................สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ............. 

ถนน...........................ตําบล.....................................อําเภอ......................................จังหวัด.................................. 
จดทะเบียนวันท่ี.......................................................ปจจุบันมีสมาชิก...........................คน 

1.2 กลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกรของกรมฯ ขอ (ระบุ) และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดแลว (ตามเอกสารท่ีแนบ) 

1.3 จํานวนเงินท่ีขอกู...................................................................................................บาท 
1.4 วัตถุประสงค................................................................................................................. 
1.5 ระยะเวลาท่ีใชเงินกู...................................................................................................... 
1.6 หลักประกัน.................................................................................................................. 
1.7 วงเงินท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเห็นชอบ.......................................... 
1.8 วงเงินกูยืม ธ.ก.ส...................................................................................................บาท 

2. ประวัติการดําเนินงาน ยอนหลัง 3 ป 

ปบัญชี 

กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ 
กําไร (ขาดทุน) 

สุทธิ 
(บาท) 

ธุรกิจสินเชื่อ 
(บาท) 

ธุรกิจซ้ือจัดหา
สินคามาจําหนาย 

(บาท) 

ธุรกิจรวบรวม 
ผลิตผล 
(บาท) 

ธุรกิจ................. 
(บาท) 

ป 25..... 
     

ป 25..... 
     

ป 25..... 
     

3. เจาหนี้เงินกู 
3.1. เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

(1) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

(2) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 
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3.2. เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

(1) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

(2) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

3.3. เงินทุนอ่ืน ๆ (ระบุ) 
(1) โครงการ............................................................................................................. 

สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

(2) โครงการ............................................................................................................. 
สัญญาลงวันท่ี.................................. ตนเงินกู.................................บาท ครบกําหนดชําระ................................... 
ชําระครั้งสุดทายเม่ือวันท่ี............................................ ปจจบุันตนเงินกูคงเหลือ............................................บาท 

4. แผนงาน หรือโครงการ (ใหเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
4.1. จัดทําแผนงานตามแบบท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด  

4.1.1. แผนการจัดสินคามาจําหนาย 
4.1.2. แผนการผลิตของกลุมเกษตรกร 
4.1.3. แผนการรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภัณฑของสมาชิก 
4.1.4. แผนการแปรรูปผลผลิต หรือผลิตภัณฑของสมาชิก 

4.2. จัดทําโครงการ (กรณีไมเลือกทําตาม ขอ 4.1) จะตองมีองคประกอบสําคัญ  ดังนี ้
- ชื่อโครงการ 
- หลักการ และเหตุผล 
- วัตถุประสงค และเปาหมาย 
- วิธีดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการดําเนินการ 
- งบประมาณ 
- ผูรับผิดชอบ 
- การประเมินผลโครงการ 
- ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
----------------------------------------------------- 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ตัวอยาง 

แผนการดําเนินธุรกิจระยะสั้น 
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

(กรณีขอกูเพ่ือแผนการผลิต รวบรวมผลิตผล แปรรูปผลผลติ ใหปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกัน) 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 กลุมเกษตรกรขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน..................................บาท 
1.2 ชื่อสินคา...................................จํานวน................ตัน ราคาซ้ือตันละ....................บาท 
1.3 ขอมูลการซ้ือ 

(1) แหลงซ้ือ  
  บริษัท   ชุมนุมฯ   อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 

(2) เง่ือนไขการชําระเงิน  
  ชําระเงินสด  เงินเชื่อ...........................วัน 

(3) อ่ืน ๆ (ถามี) 
1.4 ขอมูลการจําหนาย 

(1) จําหนายให  
  สมาชิก   สมาชิกและบุคคลภายนอก 
     - สมาชิกรอยละ.................................... 
     - บุคคลภายนอกรอยละ....................... 

(2) วิธีการจําหนาย 
  จําหนายเปนเงินสด จําหนายในรูปเงินกู 
  จําหนายเปนเงินเชื่อ....................วัน 

1.5 ระยะเวลาซ้ือ/ขายจนกระท่ังไดรับเงินหนึ่งรอบใชเวลา..................................วัน 
1.6 ปริมาณธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายยอนหลัง 3 ป 

ปบัญชี 
ผลการจัดหาสินคามาจําหนาย 

ปริมาณ (ตัน , ก.ก.) จํานวนเงิน (บาท) 
ป 25…..   
ป 25…..   
ป 25…..   
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2. แผนการดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

ป เดือน 
ปริมาณซ้ือ ปริมาณขาย 

หมายเหตุ 
(ตัน, กก.) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

(ตัน, กก.) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
       
       
       
       
       

3. คาใชจายของกลุมเกษตรกร 

ท่ี รายการ จํานวนเดือน 
เดือนละ 
(บาท) 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินเดอืนพนักงาน     
2 คาจางแรงงาน     
3 คาเชาสํานักงาน     
4 คาสื่อสาร     
5 คาน้ํา/คาไฟ     
6 คาเชาสํานักงาน     
7 เครื่องเขียน-แบบพิมพ     
8 อ่ืน ๆ     

รวม     

4. งบกระแสเงินสดในการดําเนินธุรกิจ (Cash Flow) 
หนวย : บาท 

ป เดือน เงินสดยกมา เงินสดจาย เงินสดรับ 
เงินสด
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
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5. ขอมูลอ่ืนท่ีทําใหผู พิจารณาเงินกู  เห็นถึงความจําเปนของการกู เงินกลุมเกษตรกร        
โดยพิจารณาท้ังดานสมาชิก และดานกลุมเกษตรกร 
 
 

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

ผูจัดทําคําขอกู 
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