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คำนำ 

 จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพ้ืนที่
ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับราคาต่ำ
จากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน นับเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างมากอีกทั้งเกษตรกรรายย่อยมักขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูหรือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กระทรวงการคลัง โดย ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ 
แพะเนื้อ และไก่พ้ืนเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟ้ืนฟูอาชีพ          
แก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคา
พืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อเป็น
การสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจำหน่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์โดยกำหนดขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
 กรมปศุสัตว์  ดำเนินการประชาพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการ    
จะให้คำแนะนำในด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการด้าน
การควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การเคลื่อนย้าย การควบคุมการใช้ สาร
ต้องห้ามตามกฎหมาย การจัดทำฐานข้อมูล และการให้บริการพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์
โครงการ รับสมัครสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ หรือบุคคล
ธรรมดา และคัดกรองเบื้องต้นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ และให้การสนับสนุน ประสานงานด้าน
การตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน  
  ธ.ก.ส. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ที่โครงการกำหนด และให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล และ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนดพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดตลอด 
ห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง  
 ดังนั้น เอกสารคู่มือเล่มนี้ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดสามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน แก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อไป 
 
 
 
         กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
                                                                                   มกราคม  2563 
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 

กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 จากวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ “เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”ภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ 
การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ 
และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรคสารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
 อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรไทยยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
แก้ไข จากภาครัฐ ทั้งในเรื่องปัญหาจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นซ้ำซากในหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง ผลผลิตที่ได้รับ มีราคาตกต่ำ นอกจากนี้ 
เกษตรกรรายย่อยมักขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ  หรือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงร่วมมือกับ กระทรวงการคลัง โดย ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ
การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟ้ืนฟูอาชีพแก่
เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผล
การเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพ่ือเป็นการ
สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจำหน่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. จะเป็นไปตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
เพียงแต่เพ่ิมความเข้มข้นในเรื่องของกระบวนการสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
2. บันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง 
    กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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3. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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4. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ MOU ปศ. และ ธ.ก.ส.  
 ภายใต้บันทึกความเข้าใจโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่ เกี่ยวเนื่อง ภายใต้  
ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นั้น เกษตรกร นิติบุคคล 
องค์กรเกษตรกร ฯลฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด สามารถพิจารณาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ  
ตามกิจกรรม/โครงการด้านปศุสัตว์ ต่อ ธ.ก.ส. โดยในคู่มือนี่เน้นโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยเป็นหลัก 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสินเชื่อดังกล่าวแล้ว ยังสามารถดำเนินการ
ภายใต้โครงการสินเชื่ออ่ืนๆภายใต้ ธ.ก.ส. โดยมีโครงการสินเชื่อต่างๆ ดังนี้ 
 

4.1 โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย   

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพื่อสนับสนุนสินเช่ือในการปฏริูปภาคการเกษตร เช่น 

➢การช่วยลดต้นทุนการผลติ 
➢การสร้างมลูค่าเพิ่มการผลิตหลกั 
➢การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
➢การพัฒนาการตลาด 
➢การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ⚫กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง⚫สถาบันการเงินประชาชน 

⚫สถาบันการเงินชุมชน           ⚫สหกรณ์การเกษตร 
⚫กลุ่มเกษตรกร                    ⚫วิสาหกิจชุมชน 
⚫วิสาหกิจเพื่อสังคม               ⚫ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

วัตถุประสงค์การกู้เงินและ
ระยะเวลาการชำระหนี้ 

✓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน   กำหนดชำระคืนเงินกู้ไมเ่กิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่
เกิน 18 เดือน นับแต่วันที่กู้ 
✓ เพื่อเป็นค่าลงทุน  กำหนดชำระตามความสามารถในการชำระหนี้  แหล่งที่มาของ
รายได้  และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน  ภายในเวลาไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี 
นับแต่วันที่กู้ 

คุณสมบัติผู้กู้ ➢เป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน 
➢ ประกอบธุรกิจกับชุมชน 
➢ สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเ้กิดขึ้นในชุมชน 

วงเงินสินเชื่อตามโครงการ วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าลงทุนในการ
ดำเนินกิจการโดยใช้แหล่งเงินทุนของธ.ก.ส. 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และระยะเวลา
การชดเชย 

คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปรีัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 
เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ท้ังนี้ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยตั้งแต่ปีที ่4 
เป็นต้นไปให้คดิอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ➢จ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 - วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565  
➢ระยะเวลาโครงการและการชดเชยดอกเบี้ยตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 - วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2568 

หลักประกนัเงินกู ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิปกติที่ธนาคารกำหนด 
ข้อห้าม ➢ไมส่นับสนุนสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ Refinance  

➢ไมส่นับสนุนสินเช่ือเพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก (Two-step loan)  
➢ไมส่นับสนุนให้กูเ้งินซ้ำซ้อนกับกิจกรรมทีผู่้กู้ได้ดำเนินการอยู่แล้ว 
➢ไมส่นับสนุนสินเช่ือในลักษณะกลุ่มกู้เพื่อนำเงินไปแบ่งกันระหว่างสมาชิกโดยเด็ดขาด 
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4.2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิต 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม บริหารจัดการร่วมกัน ด้านการผลิต

และการตลาด 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตที่มีความเหมาะสมตามสภาพ
พื้นที่และมีศักยภาพ 
-เพื่อสร้างต้นแบบการทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อปรับโครงสร้างการผลิต 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -กลุ่มเกษตรกร    

-วิสาหกิจชมุชน 
-สหกรณ์การเกษตร 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน และ 
ระยะเวลาการชำระหนี้ 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ การทำพืชไร่ 
พืชสวน ผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์และประมง 
 
 

รายการ รายละเอียด 
คุณสมบัติผู้กู้ กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างการผลิต และมีความรู้

ความเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจ  
วงเงินสินเชื่อตามโครงการ วงเงินให้สินเช่ือรวม 20,000 ล้านบาท กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท  

คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ
ระยะเวลาการชดเชย 

คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็น
ระยะเวลารวม 5 ปี นับแต่วันกู้ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ จ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 2559- 31 ธ.ค. 2564 
หลักประกนัเงินกู ้ เป็นไปตามเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติปกติที่ธนาคารกำหนด 
ข้อห้าม ห้ามไม่ให้สถาบันเกษตรกรเบิกเงินกู้ตามโครงการนี้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม และต้องไม่นำเงิน

กู้ยืมเพื่อดำเนินธุรกิจที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาบันเกษตรกร 

 4.3 โครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ - เพื่อขยายปริมาณธุรกิจหรือเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ 

- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกรที่ใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอ่ืน  
หรือรับฝากเงินหรือกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อื่น 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร) 
วัตถุประสงค์การกู้เงิน และ
ระยะเวลาการชำระหนี้ 

- เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก , จัดหาสินค้าและวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่าย, 
รวบรวมผลผลิตการเกษตร, ลงทุนในสินทรัพย์ และลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนอ่ืน  

คุณสมบัติผู้กู้ - จัดทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสินทรัพย์สินเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
  เพียงพอ 
- ไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระ 
- ไม่เคยถูกฟ้องร้อง 

วงเงินสินเชื่อตามโครงการ 50,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ต่ำกว่า MLR -1 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = ร้อยละ 5 ต่อปี) โดย

สถาบันเกษตรกรจะต้องผ่านการประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยก่อน
และถือใช้อัตราดอกเบี้ยตามโครงการ 
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ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  
หลักประกนัเงินกู ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติปกติที่ธนาคารกำหนด 
ข้อห้าม - ห้ามไม่ให้สถาบันเกษตรกรเบิกเงินกู้ตามโครงการนี้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม และต้องไม่นำเงิน

กู้ยืมเพื่อดำเนินธุรกิจที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาบันเกษตรกร 
 

4.4 โครงการสินเชื่อ SME เกษตร 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ ➢เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรที่ดีให้มีความเข้มแข็งและเป็นตลาดรองรบัผลผลิต 

ทางการเกษตร 
➢เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคชนบท ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมากข้ึน 
➢เพื่อให้โอกาสลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า (ผู้กู้) เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ์ภาคการเกษตร 
วัตถุประสงค์การกู้ 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธรุกิจที่อยู่ในห่วงโซ่มลูค่าเพิ่ม (Value  

Chain) ที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ 
2. เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ที่ม ี
วัตถุประสงค์ในกระบวนการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ 
3. เพื่อชำระคืนหนีเ้งินกู้ (Refinance) ของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนท่ีเกิด 
จากการดำเนินธุรกิจ SME เกษตร 

คุณสมบัติผู้กู้ 1. คุณสมบตัิตามประเภทลูกค้า ดงันี้ 
     1.1 บุคคล/เกษตรกร 
         1) สัญชาติไทย  
         2) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบกิจการภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
     1.2 ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) 
         1) สัญชาติไทย 
         2) กรณี ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่มีการจดแจ้งบญัชีชุดเดียว ดำเนินธุรกิจเป็นผู้
ประกอบกิจการภาคการเกษตรไมน่้อยกว่า 1 ปี และจดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล ไม่น้อย
กว่า 1 ปีผลประกอบการมีกำไร โดยใช้งบการเงินท่ียื่นสรรพากรในการยื่นขอสินเชื่อ 
         3) กรณี ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่ไม่มี การจดแจ้งบัญชีชุดเดียว ดำเนินธุรกิจเป็นผู้
ประกอบกิจการภาคการเกษตรไมน่้อยกว่า 3 ปี และจดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล ไม่น้อย
กว่า 1 ปีผลประกอบการมีกำไร 
     1.3 สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ต้องดำเนินธุรกิจเป็นผู้
ประกอบกิจการภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีตลาดแน่นอน 
2. เป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรวบรวม การแปรรปู การตลาด 
และการบริการ ตลอดห่วงโซ่มลูคา่สินค้าเกษตร และสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มใหผ้ลผลติ
ทางการเกษตร 
3. ไมม่ีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
4. ไมเ่คยมีประวตัิปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่เคยปรับเง่ือนไขการชำระหนี้  
     4.1 กรณี  ลูกคา้ ธ.ก.ส. เดิม ที่เกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น สามารถพิจารณาเขา้ร่วม
โครงการได ้
     4.2 กรณี  ลูกคา้สถาบันการเงินอ่ืน ต้องมี ประวัติการชำระหนีด้ีและปฏิบัตติามเงื่อนไข
ในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่น้อยกว่า 24 เดือน สามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ 
5. ไมเ่คยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ พิจารณาย้อนหลัง 5 ปี 
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รายการ รายละเอียด 
วงเงินสินเชื่อตามโครงการ วงเงินกู้รวมตามโครงการจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคาร 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบีย้เงินกู้ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ➢ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
หลักประกนัเงินกู ้ 1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกตขิองธนาคารเป็นลำดับแรก 

2. กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้สามารถลดหย่อนหลักประกันได้ ดังนี้ 
       2.1) กรณีใช้ที่ดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันหน้ี เมื่อรวมกับวงเงินกู้
ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา
ประเมินและวงเงินจดทะเบียนจำนอง 
       2.2) กรณีใช้บุคคล 2 คนขึน้ไป ค้ำประกันหนี้เงินกู้ เมื่อรวมกบัวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้
หลักประกันประเภทเดียวกันนี้แลว้ ให้กู้ได้ไมเ่กิน 300,000 บาท 
       2.3) กรณีใช้บุคคลรับรองรบัผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกบัวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้
หลักประกันประเภทเดียวกันนี้แลว้ ให้กู้ได้ไมเ่กิน 300,000 บาท 
3. กรณีที่ใช้หลักประกันตามข้อ 1) , 2) และ 3) แล้วไม่เพียงพอ ให้สามารถใช้บรรษัทประกัน
สินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อตามโครงการได้และใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร 
4. หลักประกันอ่ืนตามที่ผู้จดัการกำหนด 

เง่ือนไข/ข้อห้าม ➢กรณีวตัถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ (Refinance) ของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินอ่ืนท่ีเกิดจากการดำเนินธุรกิจ SME เกษตร เท่าน้ัน 

 

4.5  โครงการสินเชื่อนวัตกรรมการเกษตร (Smart Farmer) 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวยีนหรือคา่ลงทุน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพ

เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหรือกิจการทีส่่งเสรมิหรือสนับสนุนการพัฒนา
ผลผลติหรือผลติภณัฑ์ของเกษตรกรตามคำนิยาม Smart Farmer 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกษตรกรหรือบุคคล ตามข้อบังคบัฉบับท่ี 44 หรือ 45 
วัตถุประสงค์การกู้เงินและ
ระยะเวลาการชำระหนี้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวยีนหรือคา่ลงทุน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพ
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหรือกิจการทีส่่งเสรมิหรือสนับสนุนการพัฒนา
ผลผลติหรือผลติภณัฑ์ของเกษตรกรตามคำนิยาม Smart Farmer 

คุณสมบัติผู้กู้ 1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือบณัฑิตจบใหม่ ที่บรรลุนติิภาวะ มีความ
ภาคภูมิใจและความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่อง
ภาคการเกษตร หรือต้องการสบืทอดอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพเกีย่วเนื่องภาคการเกษตร 
และธนาคารรับขึ้นทะเบียนเป็นลกูค้าตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45  
2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคล ท่ีขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45 และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหรือกิจการที่ส่งเสริม
หรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลติหรือผลติภณัฑ์ของเกษตรกรตามคำนิยาม Smart Farmer  
3. คุณลักษณะเพิ่มเติมอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นผูผ้่านการอบรมตามโครงการ “ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ” ภายใต้ความ
ร่วมมือของ ธ.ก.ส. กับส่วนงานท่ีธนาคารกำหนด หรือ 
 2) เป็นผูผ้่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีธนาคารกำหนด หรือ  
 3) กรณไีม่มคีุณสมบตัิตามข้อ 1) และหรือ 2) ต้องสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าบุคคลนั้น
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เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้ ทักษะ หรือมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนจริง 
4. ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคณุลักษณะของลูกค้า Smart Farmer (Credit Scoring) โดย
ต้องได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ 70 คะแนนข้ึนไป จึงสามารถกู้เงนิตามโครงการได้ 

วงเงินสินเชื่อตามโครงการ 1. กรณีลูกค้ากลุ่มทายาทเกษตรกร หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือบณัฑติจบใหม่ วงเงินกู้สูงสุด    
ไม่เกิน 2 ลบ./ราย  
2. กรณีลูกค้าเกษตรกรหรือบุคคล ตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45 วงเงินกู้สูงสุดให้เป็นไป
ตาม ฉ. 44 หรือ 45 

อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 และสิ้นสดุการจ่ายเงินกู้วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หลักประกนัเงินกู ้ เป็นไปตามเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติปกติที่ธนาคารกำหนด 

 

4.6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวยีนและหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

การเกษตร หรือกิจการทีเ่กี่ยวเนื่องการเกษตร ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลติเกษตร
อินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่ได้มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์หรือแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร  หรือส่งเสริมให้มีการประหยดัพลังงานโดย
สนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด หรือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกษตรกรผู้ประกอบการที่เป็นนิตบิุคคลกลุม่วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์

ภาคการเกษตร    
วัตถุประสงค์การกู้เงินและ
ระยะเวลาการชำระหนี้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวยีนและหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การเกษตร หรือกิจการทีเ่กี่ยวเนื่องการเกษตร ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลติเกษตร
อินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่ได้มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์หรือแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร  หรือส่งเสริมให้มีการประหยดัพลังงานโดย
สนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด หรือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน 
1. กรณีเป็นการกูเ้งินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ให้กำหนดชำระหนี้คืนเสรจ็ไมเ่กิน 12 เดือน
นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ชำระคืนเสรจ็ไมเ่กิน 18 เดือน 
2. กรณีเป็นการกูเ้งินเพื่อเป็นค่าลงทุน ให้กำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ของลูกค้า 
โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันกู ้

คุณสมบัติผู้กู้ 1. เป็นเกษตรกร หรือบุคคลที่ข้ึนทะเบียนและขอกู้เงินตามข้อบังคบัฉบับท่ี 44 หรือฉบับท่ี 45 
2. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ข้ึนทะเบียนและขอกู้เงินตามข้อบังคับฉบับท่ี 45 
3. เป็นกลุม่วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่ข้ึนทะเบียนและขอกู้เงินตามข้อบังคับฉบับท่ี 45 
4.เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 23 และขอกู้เงินตามข้อบังคับฉบับท่ี 23 
หรือฉบับท่ี 26 หรือสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 31 และขอกู้เงิน
ตามข้อบังคับฉบับท่ี 31 ข้อ 2 (3) หรือฉบับท่ี 26                     

วงเงินสินเชื่อตามโครงการ วงเงินให้สินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย 1. กลุ่มทีไ่ม่มีการรับรองมาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ รายละเอียด 
  (1) เกษตรกร หรือบคุคลตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือฉบับท่ี 45 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR  
  (2) ผู้ประกอบการทีเ่ป็นนิติบุคคลตามข้อบังคับฉบับท่ี 45 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR  
  (3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรตามข้อบังคับฉบับท่ี 45 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR  
  (4) กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณก์ารเกษตรตามข้อบังคับฉบับท่ี 23 , 26 หรือฉบับท่ี 31 คดิ
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR  
    ทั้งนี้ กรณีลูกค้าผู้ขอกู้ท่ีอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานฯ หรือแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง และต่อมาไดร้ับการพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับและไดร้ับการรบัรองมาตรฐานฯ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานราชการหรือเอกชนในภายหลังสามารถยื่นเอกสารการ
รับรองมาตรฐานฯ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อธนาคาร และธนาคารจะพิจารณา
ปรับเปลีย่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เปน็กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ หรือแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันท่ีธนาคารไดร้ับเอกสารการรับรองและตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบรูณ์แล้ว   

อัตราดอกเบี้ย 2. กลุ่มทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานฯ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกีย่วข้อง 
  (1) เกษตรกรหรือบุคคลตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 หรือฉบับท่ี 45 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR - 
1               
  (2) ผู้ประกอบการทีเ่ป็นนิติบุคคลตามข้อบังคับฉบับท่ี 45 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR – 0.5  
  (3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรตามข้อบังคับฉบับท่ี 45 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR – 0.5  
  (4) กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณภ์าคการเกษตรตามข้อบังคับฉบับที่ 23 26 หรือฉบับท่ี 31 
คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR – 0.5 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะเวลาใหเ้งินกู้ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
หลักประกนัเงินกู ้ 1. ให้ใช้หลักประกันหนีเ้งินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกตขิองธนาคาร เป็นลำดับแรก 

2. กรณมีีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้ผูม้ีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีอำนาจลดหย่อนหลักประกันได้  ดังนี้ 
     1) กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้งที่เป็นท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ ให้
กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง 
     2) กรณีผู้กู้ใช้หลักประกันประเภทบุคคลตั้งแต่ 2 คน  ขึ้นไป คำ้ประกันหน้ีเงินกู้ เมื่อรวมกับ
วงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ไดไ้มเ่กิน 300,000 บาท 
     3) กรณีใช้หลักประกันตามขอ้ 1) หรือ 2) แล้วไม่เพียงพอ และกรณีที่ธุรกิจนั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขของการค้ำประกันกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้สามารถ
ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเช่ือตามโครงการได้และใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร 

 

4.7 โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความย่ังยืน 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ การปรับโครงสรา้งการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตจากแบบดั้งเดิมหรือแบบเกษตร

เชิงเดี่ยวไปสู่การผลติรูปแบบใหม่ หรือพัฒนาระบบหรือยกระดับการผลิตที่เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพฒันาคุณภาพสนิค้าเกษตรนบัว่าเปน็การสร้างความยั่งยนื
ให้กับภาคเกษตรไทยอีกแนวทางหนึ่ง ธนาคารจึงเห็นควรส่งเสรมิและสนบัสนุนให้
เกษตรกรมีการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมีการวางแผนการผลติและการตลาดอย่างเปน็
ระบบรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดการกระบวนการผลิตและลดความ
เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติตลอดจนมีการเลือกผลิตสนิค้าเกษตรที่มี
โอกาสทางการตลาดร่วมกับการวางแผนและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดและผู้บริโภค
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รายการ รายละเอียด 
โดยตรงเพื่อแก้ปัญหาความผนัผวนของราคาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนบนฐานของความรู้และการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ⚫เกษตรกร               ⚫บุคคลหรือผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) 

⚫ วิสาหกิจชุมชน        ⚫องค์กร 
⚫กลุ่มเกษตรกร          ⚫ สหกรณ์ภาคการเกษตร 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตหรือ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากแบบดั้งเดิมหรือแบบเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตรูปแบบใหม่ หรือ
พัฒนาระบบหรือยกระดับการผลิตที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 
Added) ให้แก่ผลผลิตการเกษตรหรือสินค้าเกษตร 

คุณสมบัติผู้กู้ ➢เป็นเกษตรกร ท่ีขอกู้เงินตามขอ้บังคับฉบับท่ี 44 
➢เป็นบุคคล หรือผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)หรือวิสาหกิจชุมชน หรอืองค์กร ท่ีขอกู้เงินตาม
ข้อบังคับฉบับท่ี 45 
➢เป็นกลุม่เกษตรกร ท่ีขอกู้เงินตามข้อบังคับฉบับท่ี 23 หรือฉบับที่ 26 
➢เป็นสหกรณภ์าคการเกษตร ที่ขอกู้เงินตามข้อบังคับฉบับท่ี 26 หรือ ฉบับท่ี 31 ข้อ 2(2) 

วงเงินสินเชื่อตามโครงการ วงเงินให้สินเช่ือรวม 15,000 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1. เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 44 และบุคคลที่ข้ึนทะเบียนตามข้อบังคับฉบับ

ที่ 45 ในปีท่ี 1 - 3 คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MRR – 1 และตั้งแตป่ีท่ี 4 เป็นต้นไป คดิ
ดอกเบี้ยในอัตรา MRR 
2.ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรที่ข้ึนทะเบียนตามข้อบังคับฉบับ
ที่ 45 กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 23 และสหกรณ์การเกษตรที่ขึ้น
ทะเบียนตามข้อบังคับฉบับท่ี 31 ในปีท่ี 1 - 3 คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MLR – 0.5 และ
ตั้งแต่ปีท่ี 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ➢ระยะเวลาให้เงินกู้ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561  ถึงวันท่ี 31มนีาคม 2564 
หลักประกนัเงินกู ้ 1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกตขิองธนาคาร เป็นลำดับ

แรก 
2. กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้ผูม้ีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีอำนาจลดหย่อนหลักประกันได้  ดังนี้ 
     2.1) กรณผีู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกันหน้ีเงินกู้ 
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง 
     2.2) กรณผีู้กู้ใช้หลักประกันประเภทบุคคลตั้งแต่ 2คน  ข้ึนไป ค้ำประกันหน้ีเงินกู้ เมื่อ
รวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว กู้ได้ไมเ่กิน 300,000 บาท 
    2.3) กรณีใช้หลักประกันตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วไม่เพียงพอ และกรณีที่ธุรกิจนั้นเป็นไป
ตามเงื่อนไขของการค้ำประกันกับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้
สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันสินเช่ือตามโครงการได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของ
ธนาคาร 

หมายเหตุ กรณทีี่กลุ่มเป้าหมาย (นิติบุคคล เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน/ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขประเภทสินเชื่อตามข้อ 4.1 สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการที่ 4.2 – 4.7 ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของ ธ.ก.ส.  
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5. ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงานโครงการ 
 ตามที่กรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม       
134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปแล้วนั้น กรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหาร
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และเริ่มเปิดตัวโครงการฯ ครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 พร้อมได้ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการต่อเนื่องไปแล้วในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พร้อมทั้งกรมปศุสัตว์ไดม้ีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือที่ กษ 0614/ว1691 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด..... และได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. กำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน            
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.ประชาสัมพันธ์/คน้หากลุม่เป้าหมาย 
1.ช้ีแจงโครงการฯ /แหล่งทุน/ เครือข่ายความร่วมมือ 
2. สำรวจความต้องการของเกษตรกร/ชุมชน/องค์กรของเกษตรกร 
 

2. จัดทำแผนชุมชน/แผนธุรกิจ 
1. สรปุความต้องการ /จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
2. จัดประชุมจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนเดิม  
3. จัดทำแผนธุรกิจและขอความเห็นชอบจากชุมชน (อปท.) ธ.ก.ส. และ 
    ผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครัวเรือน เป็นสมาชิกได้ 1 กลุ่ม 
(1 กลุ่ม 1 ธุรกิจ) 

 

3. สมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ยื่นใบสมคัรพร้อมเสนอแผนธุรกิจ ณ สนง.ปศุสตัว์อำเภอ 
2. ปศุสตัว์อำเภอตรวจสอบและรบัรองคุณสมบัติเบื้องต้น 

ตลาดนำการผลิต 

4. ติดต่อขอสินเชื่อ 
1. ติดต่อขอสินเช่ือ ณ ธ.ก.ส. สาขา  
2. จัดทำและยื่นคำขอสินเช่ือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ธ.ก.ส. สาขา  
3. ธ.ก.ส. พิจารณาสินเช่ือและแจง้ผลการพิจารณา 

จ่ายเงินกู้ตามความก้าวหน้า 
 

5. ดำเนินการ 
1. ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ (กลุม่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯลฯ) 
2. ติดตาม ช้ีแนะ แก้ปัญหา 
3. ประเมินผล 
4. รายงานผล 

 
 

กรมปศุสัตว์/ 

ธ.ก.ส. 
และภาคีเครือข่าย 

 

ปศุสัตว์อำเภอ 

ธ.ก.ส.สาขา 

 

คณะกรรมการฯ  
ระดับจังหวัด 

 

เกษตรจังหวัด/อำเภอ 
ชุมชนและภาคี

เครือข่าย  
(ภาครัฐ และเอกชน) 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. มีขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
และต้องการเข้าร่วมโครงการ 

1. กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. และภาคีเครือข่าย เช่น เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ 
ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ข้อมูลรายละเอียดเรื่องแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้สำหรับการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนบทบาทภารกิจของเครือข่ายความร่วมมือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯ ดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกร/ชุมชน/องค์กรของ
เกษตรกรเพ่ือให้ทราบความต้องการการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 2  จัดทำแผนธุรกิจชุมชน 
 1. ชุมชนและภาคีเครือข่าย ดำเนินการสรุปความต้องการการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนการ
พัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรเป้าหมาย 
 2. เกษตรกรเป้าหมายดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรเกษตรกรเช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เป็นต้น 
 3. ชุมชนและภาคีเครือข่ายจัดประชุมเพ่ือจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพชุมชนและความต้องการการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ในชุมชน 
 4. องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนธุรกิจตามหัวข้อที่กำหนดในคู่มือโครงการฯโดยต้องสอดคล้องกับแผน
ชุมชน ขอความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ ธ.ก.ส. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เช่น             
หากต้องการการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบอาชีพโดยการเลี้ยงสุกรซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านกลิ่น 
กับบุคคลในชุมชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนให้ดำเนินการได้ เป็นต้น 

หมายเหตุ: 1 ครัวเรือน เป็นสมาชิกได้ 1 กลุ่ม , 1 กลุ่ม ดำเนินกิจกรรม 1 ธุรกิจ 
ขั้นตอนที่ 3  สมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. องค์กรเกษตรกรยื่นใบสมัครพร้อมเสนอแผนธุรกิจ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแผนธุรกิจต้องใช้
หลักการตลาดนำการผลิต มีสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการซื้อขายชัดเจน มีความสมเหตุสมผล เชื่อมโยงกัน
ตั้งแต่การนำเข้าปัจจัยการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต จนถึงการจำหน่าย 

2. ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นขององค์กรเกษตรกรที่สมัคร 
เข้าร่วมโครงการตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติทีก่ำหนดในคู่มือโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4  ติดต่อขอสินเชื่อ 
1. องค์กรเกษตรกรติดต่อขอสินเชื่อ ณ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่เพ่ือขอรับคำแนะนำการขอรับการ

สนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ 
2. องค์กรเกษตรกรจัดทำและยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามท่ี ธ.ก.ส. กำหนด ณ ธ.ก.ส.

สาขาในพ้ืนที ่
3. ธ.ก.ส.สาขา พิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติของ ธ.ก.ส. แล้วแจ้งผลการ

พิจารณาให้องค์กรเกษตรกรทราบ 
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4. กรณีขอสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้และแผนธุรกิจชุมชน
อยู่ที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ระดับจังหวัด หรือระดับฝ่ายกิจการสาขาภาค หรือระดับธนาคาร แล้วแต่กรณี หาก
เป็นการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ปกติอำนาจการอนุมัติเป็นไปตามคำสั่งที่ ธ.ก.ส. กำหนด 

ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการจ่ายเงินกู้จะเป็นไปตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ตามแผนธุรกิจที่องค์กรเกษตรกรเสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการ 
1. องค์กรเกษตรกรดำเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยต้องแล้วเสร็จตามแผนที่องค์กรเกษตรกรเสนอขอรับ

การสนับสนุนสินเชื่อ 
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช  ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง       

ตามนโยบายรัฐบาลระดับจังหวัด ติดตาม ชี้แนะ แก้ปัญหา 
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช  ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง      

ตามนโยบายรัฐบาลระดับจังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินผลการดำเนิน
โครงการ และรายงานผลตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง 

6. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกอง/สำนัก/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงาน 
    ปศุสัตว์อำเภอ สังกัดกรมปศุสัตว์  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
กอง/สำนกัฯ/เขต/
จังหวัด/อำเภอ 

บทบาท หน้าที ่

1 กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว ์ 

จัดทำคู่มือโครงการ คำสั่ง แบบรายงาน หนังสือติดต่อประสานงาน เพ่ือให้
การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
  

จัดทำรูปแบบการผลิตอาหารสตัว์ ทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้ด้านอาหารสัตว ์คำแนะนำการเลี้ยงโคขุน 
ประกอบสูตรอาหารข้น สูตรอาหาร TMR การบริหารจัดการ Feed Center 
ร่วมจัดทำแผนชุมชน แผนธรุกิจ กับผู้เกี่ยวข้อง 

3 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
  

จัดทำคุณลักษณะเฉพาะพันธุ์สัตว์พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการเลี้ยงโคขุน คัดเลือกพันธุ์ คำแนะนำ ร่วมจัดทำแผนชุมชน 
แผนธุรกิจ กับผู้เกี่ยวข้อง  

4 สำนักเทคโนโลยีชวีภาพ
การผลิตปศุสัตว ์  

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ และให้บริการการขยายพันธุแ์ละการปรับปรงุ
พันธุ์สัตว์ด้วยวิธเีทคโนโลยีชวีภาพ สนุบสนุนน้ำเชื้อโคให้กลุ่มโคต้นน้ำ 

5 สำนักควบคุมป้องกัน 
และบำบัดโรคสัตว์  

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้บริการด้านการควบคุม ป้องกันโรคสัตว ์
ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค ตลอดจนอ่ืน ๆ ตามบทบาทภารกิจ 

6 กองสารวัตรและกักกัน
  

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ ดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว ์ตรวจ
รับรองคอกกักเพ่ือการส่งออก ให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

7 สำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์  

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์ม คอกกลางรวบรวม
โคขุน ตลอดจนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

8 สำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  
 

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ ดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ 
เช่น อาหารสัตว ์วัตถุดิบ เนื้อ นม ไข่ ตลอดจนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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ลำดับ
ที ่

กอง/สำนกัฯ/เขต/
จังหวัด 

บทบาท หน้าที ่

9 สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาต ิ  

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำและวินิจฉัยโรคสัตว ์ดำเนนิการตรวจรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ตลอดจนอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

10 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์ เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ แผนธรุกิจ 
11 กองควบคุมอาหารและ

ยาสัตว ์ 
เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้บริการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้มี
คุณภาพปลอดภัยและให้เป็นไปตาม กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

12 กองสวัสดภิาพสัตว์และ
สัตวแพทย์บริการ  
 

เผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำเกษตรกรดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่
สัตว์ ของตนใหเ้หมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ัฐมนตรี
ประกาศกำหนด ตามพระราชบญัญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 

13 สำนักงานปศุสัตว์เขต  กำกับติดตามผลการดำเนนิงานตามโครงการฯ ให้มีประสิทธภิาพและสัมฤทธิ์
ผลตามวัตถุประสงค์ 

14 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
  

รับขึ้นทะเบียนผู้เข้ารว่มโครงการ จัดทำฐานข้อมูล จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงาน ขับเคลื่อนการดำเนนิงานตามโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ  ร่วมจดัทำแผนชุมชน 
แผนธรุกิจ กับผู้เกี่ยวข้อง ประสานงาน เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบเป็นประจำทุกเดอืน 

15 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  รับสมัคร ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติองค์กรเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ รว่มจัดทำแผนชุมชน แผนธรุกิจ กับผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่าง ห่วงโซ่การผลิตปศุสัตว์และประมาณการตัวเลขแผนธุรกิจ รายชนิดสัตว ์
1. ห่วงโซ่การผลิตและตัวเลขประมาณการแผนธุรกิจโคเนื้อ – โคขุน 

เกษตรกร

F1

F2

F3

F …

วสช.A

วสช.C

คอกกลาง

คอกกลาง I

คอกกักเ ื อการส่งออก

ส่งออก

คอกกลาง II

คอกกลาง III

ว สาหก จชุมชน

วสช.B

 2  วัน 75 วัน 3-15 วัน หรือตาม 
requirement     ื อ

Supply Chain

                        3
          :                                            

แผนภาพห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) โคเนื้อ – โคขุน 
 

    ื อ

   ส่งออก

   วัน
        kg.

(    Requirement)

   รวบรวม

   วัน
         kg.

   ขุน

    วัน
         kg.

   ขาย คต นน  า
       -    kg

            
             

                 spec

           
GFM     GAP

            
             SMAEs

Feed Center
                      FMD

                 
                             

              SMAEs         
    spec                

            I

                        

                      

SMAEs

        FMD +       

                
   lab                

       II +          

           GFM

                          

       

                     E-Catt

    วัน
นน.เ   มเ ลี ย     kg. 

            

                        3
          :                                            

หมายเหตุ : ระยะเวลาตามกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนในแต่ละช่วง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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 ครงการส่งเสร มการเลี ยงสัตว์และก จการ ี เกี ยวเนื อง
ก จกรรมการเลี ยง คขุน

                                      2  -                 

 เง นลง ุน รวม 208,300 บา 
                                                                     
                                   
                                                             
                                            0          
                                                                    
                                           
                                                                      
                                                               
                     
หมายเหตุ                             

 ราย ด /รุ่น รวม          บา 
❖                     x 100    
     = 4 , 00             2  , 00   
❖                   x 2    
    = 1, 00.0             ,000   

  ลตอบแ น/รุ่น

                    2  , 00        
                                                        
                       1  , 00        
             , 00         

          0           

1         – 2   

                        3
          :                                             

หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นตัวเลขประมาณการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริง 
 

2. ห่วงโซ่การผลิตและตัวเลขประมาณการแผนธุรกิจกระบือขุน 

 ครงการส่งเสร มการเลี ยงสัตว์และก จการ ี เกี ยวเนื อง
 (ตัวอย่าง) แ นธุรก จก จกรรมการเลี ยงกระบือขุน

                                     .2            

 เง นลง ุน รวม 224,200 บา 
                                                                
                                            
                                                                 
                                            3          
                                                                    
                                           
                                                                          
                                                                   
                 
หมายเหตุ                             

 ราย ด /รุ่น รวม          บา 
❖                     x 100    
     = 4 , 00             2    00   
❖                       x 2    
    = 1, 00.0             ,000   

  ลตอบแ น/รุ่น

                             228, 00        
                                                           
                       223, 00        
               ,          

                      
1         – 2   

                        3
          :                                            หมายเหตุ                                                                    

หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นตัวเลขประมาณการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริง 
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3. ห่วงโซ่การผลิตและตัวเลขประมาณการแผนธุรกิจแพะเนื้อ – แพะขุน 

วสช.A

Supply Chain

เกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร  

วสช.B

วสช.C

ว สาหก จชุมชน

 รง ่าแ ะ 
บร  ภค น
ประเ ศ

ส่งออก

เ ื อการ
ส่งออก
ต่าง

ประเ ศ

                        3
          :                                            

แผนภาพห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) แพะเนื้อ – แพะขุน 
 

    ื อ    รวบรวม

Supply Chain   ก จกรรมการเลี ยงแ ะขุน

   ส่งออก

วางหลักประกัน
 างการเง น

สั  า ื อขาย

ก าหนด Spec.

มาตรฐาน บ ลเ ลลา CAE +  ลตรวจ

สั  า ื อขายกับ    ื อ

มาตรฐานคอกส่งออก

สั  า ื อขายกับ   รวบรวม

   ขุน
   วัน

นน.    Kg

   ขายแ ะ
ต นน  า

นน.    Kg

สั  า ื อขาย

วัค ีน  ่าย ยาธ 

วสช./กลุ่ม/สหกรณ์

เบอร์ห 

มาตรฐาน GFM

 ีดวัค ีนบ ลเ ลลา

สั  า ื อขาย

Feed Center

 าร์ม GFM/GAP

กลุ่ม/สหกรณ์

 ลตรวจเลือด

ข  น ะเบียน   ขาย
กับปศจ.

 ลตรวจ รค

เตรียมแ ะ
ตาม

Spec.

                        3
          :                                            

หมายเหตุ : ระยะเวลาตามกิจกรรมการเลี้ยงแพะในแต่ละช่วง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นตัวเลขประมาณการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริง 
 

 ครงการส่งเสร มการเลี ยงสัตว์และก จการ ี เกี ยวเนื อง
ก จกรรมการเลี ยง (แ ะเนื อ)

ต น ุน
                                       
      -                                     
                                          
                                 
                                               
                                             
                          

ราย ด 
❖                         
-                           
-                               
                                      
                                  
                

 ลตอบแ น
                             
                        
                              
                                   

หมายเหตุ :                                                                   

                        3
          :                                            

หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นตัวเลขประมาณการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริง 
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4 ห่วงโซ่การผลิตและตัวเลขประมาณการแผนธุรกิจไก่พื้นเมือง 

  

เกษตรกร

ว สาหก จ
ชุมชน B 

วสช.B

ว สาหก จ
ชุมชน .... 

ตลาดกลาง
ชายแดน  ย-กัม  ชา

   รับ ื อ     รับ ื อ ก่ ื นเมือง
ประเ ศกัม  ชาส่งออก

   รับ ื อ  

   รับ ื อ ......

ว สาหก จชุมชน

ว สาหก จ
ชุมชน A 

เลี ยง ก่ ื นเมืองขุน ระยะเวลา 
 2  วัน

   รวบรวม ตลาดรับ ื อ

                        3
          :                                            

แผนภาพห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ไก่พื้นเมือง 
 

  

Supply chain เมน  างเลือก: ก จกรรม เลี ยง ก่ ื นเมืองขุน

   เลี ยง ก่
 ื นเมืองขุน

    วัน

   รวบรวม ก่
 ื นเมืองแต่ละ

จังหวัด
  วัน

   ส่งออก
  วัน

    ื อ

                       

         

                        

                    

            
                                  

                     

               

            

             
                 spec

   เลี ยง ่อ
แม่ ันธุ์ ล ต

ล ก ก่

    GFM GAP

Feed Center

            
       

             
        

                

               
             

                        3
          :                                            

หมายเหตุ : ระยะเวลาตามกิจกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในแต่ละช่วง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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 ครงการส่งเสร มการเลี ยงสัตว์และก จการ ี เกี ยวเนื อง
เมน  างเลือก: ก จกรรมการเลี ยง ก่ ื นเมืองขุน

เลี ยงขุน   เดอืน/รุ่น น  าหนักตัวเ ลี ย  . - .  กก./ตวั/รุ่น 
 ต น ุน  รวม        บา /รุ่น
                                        
                                             
                   
                                                
     -                                                            
         
     -                                                              
                            
                                          
                                       

  ลตอบแ น
                      39,750         
                              30,750         
           9,000         

 ราย ด         บา /รุ่น
❖                      x 1.5     x   
      90                        
❖                  x 30     
                      

        :                                                                                

                        3
          :                                            

หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นตัวเลขประมาณการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริง 
 
     ห่วงโซ่การผลิตปศุสัตว์และแผนธุรกิจรายชนิดสัตว์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างการผลิตเท่านั้น การจัดทำ 
แผนการผลิต และแผนธุรกิจขององค์กรเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการได้ตาม
ศักยภาพ และบริบทของแต่ละพื้นที่ การจัดทำแผนการผลิตและแผนธุรกิจต้องสอดคล้องกับแผนชุมชน
ของแต่ละชุมชน ใช้หลักการตลาดนำการผลิต มีแหล่งที่มาของปัจจัยนำเข้าชัดเจน มีความสมเหตุสมผล
ของแผน ฯลฯ 
 การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ชนิดอ่ืนสามารถดำเนินการได้ เช่น การเลี้ยงแม่โค
ผลิตลูกตามแนวทางโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ 2 เพื่อจำหน่ายเป็นโคต้นน้ำให้กับ
ระบบการขุนโคและหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องด้านปศุสัตว์ ได้แก่ กิจการการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย 
การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย และกิจการอ่ืนๆ  ที่มีศักยภาพด้านการตลาด
รองรับท่ีชัดเจนและมีขีดความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนด ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของ ธ.ก.ส. 
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เลขท่ี................/25...... 

ใบสมัคร 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเน่ือง 

                เขียนที่............................................................... 

    วันที่.............เดือน......................พ.ศ........................ 

เรียน  ปศุสัตวอ์ำเภอ.................................................................................................... 
 1.ข้อมูลเบ้ืองต้น 

1.1ชื่อ(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล/บุคคล ฯลฯ)...................................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ...............................ที่อยู่เลขที่..........อาคาร.............................ชั้น...........ห้อง..................หมู่ที่.................................      
หมู่บ้าน...............................................ซอย..................................ถนน...............................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์...................โทรสาร..........................โทรศัพท์มอืถอื...........................e-mail…..............……………….................................... 

1.2 คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล/บุคคล ฯลฯ 
 1.2.1 ชื่อ-สกุล......................................................................ประธาน  โทรศัพท์........................................ 
 1.2.2 ชื่อ-สกุล................................................................รองประธาน 1 โทรศัพท์....................................... 
 1.2.3 ชื่อ-สกุล................................................................รองประธาน 2 โทรศัพท์....................................... 

1.2.4 ชื่อ-สกุล....................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.5 ชื่อ-สกุล....................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.6 ชื่อ-สกุล....................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.7 ชื่อ-สกุล....................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.8 ชื่อ-สกุล....................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.9 ชื่อ-สกุล....................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.10 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์....................................... 
1.2.11 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์...................................... 
1.2.12 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์...................................... 
1.2.13 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์...................................... 
1.2.14 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์...................................... 
1.2.15 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์...................................... 
1.2.16 ชือ่-สกุล..................................................................กรรมการ โทรศัพท์...................................... 

1.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล/บุคคล ฯลฯ รวมทั้งหมด.........................ราย   
1.4 ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล/บุคคล ฯลฯ..........................บาท 
(...................................................................) 
1.5 แผนธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในธุรกิจต่าง ๆ  (ให้ระบุรายละเอียดในตาราง) 

ชื่อแผนธุรกิจ ปริมาณการผลติ 
(หน่วย/เดอืน/ปี) 

มูลค่าการตลาด 
(บาท/เดอืน/ป)ี 

ตลาด  
(ระบุชื่อผู้รับซือ้)  

    

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: แผนธุรกิจชุมชนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและควรมี 1 แผนธุรกิจ ต่อ 1 กลุ่มหรือองค์กร ฯลฯ 

เอกสารแนบ ๑ หน้า 1 
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2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล/บุคคล ฯลฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเน่ือง โดยตลอดแล้ว ยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้งขอรับรองว่า
องค์กรของข้าพเจ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จึงมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเน่ือง  

ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามแผนธุรกิจชื่อ .............................................................................................................. 
วงเงินกู้รวมทั้งหมด...............................บาท  

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

     ประธาน.................................................................. 
 
 

หลักฐาน/เอกสาร แนบใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  
 1) สำเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สถาบัน
การเงินประชาชน 

 2) สำเนาหนังสือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชมุชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/
วิสาหกจิเพ่ือสังคม/สถาบันการเงินประชาชนให้เข้าร่วม โครงการฯ 

 3) หลักฐานแสดงทุนเรือนหุ้น ณ วันสมัคร 
4) รายละเอียดงบการเงิน หรือบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/
วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สถาบันการเงินประชาชนที่เป็นปัจจุบัน 

5) แผนธุรกิจ พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น สัญญาซื้อขายกับคู่ค้าตามแผนธุรกิจ เป็นต้น 
6) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ผลการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องของ

กลุ่มในช่วงที่ผ่านมา หนังสือรับรองฟาร์มปลอดโรค หนังสือรับรอง GFM ฟาร์ม หนังสือรับรอง GAP ฟาร์ม แผน
ที่ตั้งโครงการ ขนาดของฟาร์ม (คอกหรือโรงเรือน) การจัดการด้านอาหารสัตว์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ หน้า 2 
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ตารางสรุปรายชื่อเกษตรกรที่แสดงความจำนง 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ..................................................... 

ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................................. 
ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่............. ตำบล....................................... อำเภอ....................................... ........................ 
ชื่อแผนธุรกิจชุมชนด้านปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
.................................................................................................................................................................... 

ที ่ ชื่อ-สุกล  สถานภาพ
(ประธาน/
กรรมการ/
สมาชิก) 

เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน 

เลขที่ ตำบล อำเภอ 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

 

 เข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์และขอสินเชื่อเป็นรายบุคคล 
 เข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์รวมและขอสินเชื่อในนามกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

 ขอรับรองว่าเกษตรกรที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้แสดงความจำนงและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
ด้วยตนเอง 

 
ลงชื่อ ................................................... ประธานกลุ่ม 

          (                                        ) 
          วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

เอกสารแนบ 2 
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แบบปะหน้าขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
ชื่อ กลุ่ม/องค์กร ฯลฯ .................................................. .................................................................... ..................... 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ......... ตำบล ..................................อำเภอ........................................จังหวัด........................................ 
ชื่อ โครงการ(แผนธุรกิจชุมชน)…….………………….……………………………………………………………………………………. 
งบประมาณ รวม.................................บาท (........................................................................................................)  
ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการผลิต ดังนี้ 

กิจกรรมตามแผนการผลิต งบประมาณ (บาท) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
  
  
 งบประมาณรวม ................................................. บาท 
 
หลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย / ในข้อที่มี) 
  เอกสารโครงการ / กิจกรรมตามแผนการผลิตที่ขอรับการสนับสนุน 
  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
  หนังสือ/หลักฐาน การรับรองเป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

สำเนาบันทึกการประชุมสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
ระบุมติประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร และมอบอำนาจการทำนิติกรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
รายชื่อสมาชิก ตามโครงการฯ  

 
     
     ลงชื่อ ................................................... ประธานกลุ่ม 
          (                                        ) 
          วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
      
  
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติองค์กรเกษตรกร 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

………………………………………………………………………………. 

เรียน   ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา............................................................................ ..................... 

ชื่อ กลุ่ม/องค์กร ฯลฯ .................................................. .................................................................... ..................... 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ......... ตำบล ..................................อำเภอ........................................จังหวัด........................................ 
ชื่อ โครงการ(แผนธุรกิจชุมชน)…….………………….……………………………………………………………………………………. 
งบประมาณ รวม.................................บาท (........................................................................................................)  
กิจกรรมตามแผนธุรกิจได้แก่ ................................................................................................................................ 
แสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (ทำเครื่องหมาย ลงในช่องแสดง/ไม่แสดง ตามข้อเท็จจริง) 

รายการเอกสารหลักฐาน* ต้องแสดงทุกรายการ แสดง ไม่แสดง หมายเหตุ 
1. สำเนาหนังสือจดทะเบียนองค์กรเกษตรกร    
2. สำเนาหนังสือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขององค์กร
เกษตรกรให้เข้าร่วม โครงการฯ 

   

3. หลักฐานแสดงทุนเรือนหุ้น ณ วันสมัคร    
4. รายละเอียดงบการเงิน/บัญชีรายรับ – รายจ่าย ขององค์กร
เกษตรกรที่เป็นปัจจุบัน 

   

5. แผนธุรกิจ พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น สัญญาซื้อขายกับคู่ค้า
ตามแผนธุรกิจ เป็นต้น 

   

6. ผลการดำเนินกิจกรรมการเลี้ ยงสัตว์และหรือกิจการที่
เกี่ยวเนื่องของกลุ่มในช่วงที่ผ่านมา หนังสือรับรองฟาร์มปลอดโรค 
หนังสือรับรอง GFM ฟาร์ม หนังสือรับรอง GAP ฟาร์ม หรือ 
หนังสือเขา้รับการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับแผนธุรกิจ 

   

7. เอกสารโครงการ /กิจกรรมตามแผนการผลิตที่ขอรับการ
สนับสนุน และแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการเลี้ยงสัตว์ 

   

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน    
9. รายชื่อสมาชิก ตามโครงการฯ    

 ข้าพเจ้า...................................................................ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ.............................. ....... 
จังหวัด.................................................................................................................... ............................................... 
  รับรองคุณสมบัติเบื้องต้น 
  ไม่รับรองคุณสมบัติเบื้องต้น 

ของ.........................................................................................เนื่องจาก............................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ................................................... ปศุสัตว์อำเภอ.................. 
          (                                        ) 
     วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
 

เอกสารแนบ 4 

* จะรับรองคุณสมบตัิก็ต่อเมื่อองค์กรเกษตรกร ฯลฯ แสดงเอกสารครบถ้วนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของปศุสัตว์อำเภอผูร้ับรอง
อำเภอ 



35 
 

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายพันธุ์สัตว์  
ให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

   (    ) ผู้รวบรวมตน้นำ้ 
   (    ) คอกกลางรวบรวม 
   (    ) คอกกักเพ่ือการสง่ออก 

                  เขียนที่............................................................... 

     วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ........................ 

เรียน  ปศุสตัว์จังหวัด ผ่าน ปศสุัตว์อำเภอ....................................................................................................   
 1. ช่ือบุคคล/นิติบุคคล ช่ือ.............................................................ที่อยู่ เลขที่.................อาคาร............................. 
ช้ัน...............ห้อง........................หมู่ที่ ................หมู่บ้าน..............................................ซอย..................................  
ถนน...............................ตำบล/แขวง.......... ............................อำเภอ/เขต............................................ ........................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................... .............โทรศัพท์................................โทรสาร..........................
โทรศัพท์มือถือ.............................e-mail…..............……………….......................... 

2 . ส ห ก รณ์ /กลุ่ ม เก ษ ตรกร /วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน  ช่ื อ ....... .... ............................. .... .. ..... ... .. .... .... .... .... .... . 
จดทะเบียนเมื่อ...............................ที่อยู่เลขที่..........อาคาร.............................ช้ัน...............ห้อง........................หมู่ที่................
หมู่บ้าน..............................................ซอย..................................ถนน...............................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์...................โทรสาร..........................โทรศัพท์มือถือ.............................e-mail…..............……………….......................... 
 3. ผู้มีอำนาจลงนาม 

 1. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์........................................ 
 2. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 
 3. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 
 4. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 

5. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 
4. มีความประสงค์ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายพันธุ์สัตว์  
         พันธุ์สัตว์  

ชนิดสัตว ์ สายพันธุ์ 
อายุ  

(เดือน/ปี) 

น้ำหนักที่ต้องการ
รวบรวม  
(ก.ก./ตัว) 

ความสามารถ 
ในการรวบรวม 
 (ตัว/เดือน) 

ราคารับซ้ือ/หน่วย 
 (บาท) 

      
      
      

   
 

ลงช่ือ........................................................... 
      (..........................................................) 

              .................................................................. 
         ............/............./.............. 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 

หมายเหตุ : แนบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งความประสงค์ พร้อมรับรองสำเนา 
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการคา้สัตว์และซากสัตว์  

3. แผนที่แสดงท่ีตั้งแหล่งผลิตสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่าย 
 4. ภาพตัวอย่างสินค้าท่ีประสงค์จะจำหน่าย 
 5. เอกสารรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าท่ีประสงค์จะจำหน่าย (ถ้ามี) 
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แบบขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายอาหารสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  
ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

       เขียนที่............................................................... 

     วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ........................ 

เรียน  ปศุสตัว์จังหวัด ผ่าน ปศสุัตว์อำเภอ....................................................................................................   
 1. ช่ือบุคคล/นิติบุคคล ช่ือ.............................................................ที่อยู่ เลขที่.................อาคาร............................. 
ช้ัน...............ห้อง........................หมู่ที่ ................หมู่บ้าน..............................................ซอย..................................  
ถนน...............................ตำบล/แขวง.......... ............................อำเภอ/เขต.......................................................................  
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................... .............โทรศัพท์................................โทรสาร..........................
โทรศัพท์มือถือ.............................e-mail…..............……………….......................... 

2 . ส ห ก รณ์ /กลุ่ ม เก ษ ตรกร /วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน  ช่ื อ ....... .... ............................. .... .. ..... ... .. .... .... .... .... .... . 
จดทะเบียนเมื่อ...............................ที่อยู่เลขที่..........อาคาร.............................ช้ัน...............ห้อง........................หมู่ที่................
หมู่บ้าน..............................................ซอย..................................ถนน...............................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์...................โทรสาร..........................โทรศัพท์มือถือ.............................e-mail…..............……………….......................... 
 3. ผู้มีอำนาจลงนาม 

 1. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์........................................ 
 2. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 
 3. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 
 4. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 

5. ช่ือ-สกุล.........................................................................โทรศัพท์...................................... 
4. มีความประสงค์ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายพันธุ์สัตว์   
         อาหารสัตว ์

ชนิดอาหารสัตว์ 
รายละเอียดอาหารสัตว์ น้ำหนัก/หน่วย ที่

จัดจำหน่าย (ก.ก.) 
ความสามารถใน

การผลิตและ
จำหน่าย (ตัน/วัน) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) %โปรตีน %ความชืน้ 

อาหาร TMR           
อาหารหยาบ           
อาหารข้น           

        กิจการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ...................................................................................................................... 
  1)............................................................................................................................................................... 

 2)........................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................... 
      (..........................................................) 

              .................................................................. 
         ............/............./.............. 
 
 
 

เอกสารแนบ 6  

หมายเหตุ : แนบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งความประสงค์ พร้อมรับรองสำเนา 
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์  

3. แผนที่แสดงท่ีตั้งแหล่งผลิตสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่าย 
 4. ภาพตัวอย่างสินค้าท่ีประสงค์จะจำหน่าย 
 5. เอกสารรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าท่ีประสงค์จะจำหน่าย (ถ้ามี) 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ................................ 

ลำดับที ่
ช่ือ ที่อยู่ กลุ่ม 

ที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

การรับรอง/ไม่
รับรองเบื้องต้น 

จากปศุสัตว์
อำเภอ 

การยื่น/ไม่ยื่น
ขอรับการ
สนับสนุน
สินเช่ือจาก 

ธ.ก.ส. 

วงเงินท่ีขอรับ
การสนับสนุน

(บาท) 

วงเงินท่ีได้รับ 
การอนุมัติ

(บาท) 

การดำเนินงานตามแผนการผลติ/แผนธุรกิจ 

การชำระหนี้ 
ธ.ก.ส. 

การจัดหาปจัจัย
การผลิต 

การดำเนินการ
ผลิต 

การจำหน่าย
ผลผลติ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
หมายเหตุ : รายงานให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
 

ลงชื่อ ................................................... ปศุสัตว์อำเภอ.................. 
                 (                                        ) 
           วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

แบบรายงาน 1 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ................................ 

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

รายการ หน่วย ประจำเดือน
................... 

สะสม
(...................) 

หมายเหตุ 

1) ประชาสัมพนัธ์/ชี้แจงโครงการ ครั้ง/ราย    
2) การยื่นความจำนงด้านปศุสตัว์ กลุ่ม/ราย    
   2.1) โคเนื้อ-โคขุน     

1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.2)กระบือ     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.3) แพะเนื้อ     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    

แบบรายงาน 2 หน้า 1 
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รายการ หน่วย ประจำเดือน
................... 

สะสม
(...................) 

หมายเหตุ 

1) ประชาสัมพนัธ์/ชี้แจงโครงการ ครั้ง/ราย    
2) การยื่นความจำนงด้านปศุสตัว์ กลุ่ม/ราย    

  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    

7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    
   2.4) ไก่พื้นเมือง     

1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.5) พืชอาหารสัตว ์     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.6) ศูนย์ผลิตและกระจายอาหารสัตว์ (Feed Center)     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

แบบรายงาน 2 หน้า 2 
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รายการ หน่วย ประจำเดือน
................... 

สะสม
(...................) 

หมายเหตุ 

1) ประชาสัมพนัธ์/ชี้แจงโครงการ ครั้ง/ราย    
2) การยื่นความจำนงด้านปศุสตัว์ กลุ่ม/ราย    
   2.7) กิจการที่เกี่ยวเน่ือง   
(ระบุ)....................................... 

    

1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

หมายเหตุ : รายงานให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน (ตัดยอดทุกวันที่  
               25 ของเดือน) 
 

ลงชื่อ ................................................... ปศุสัตว์อำเภอ.................. 
            (                                        ) 
     วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด................................ 

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

รายการ หน่วย ประจำเดือน
................... 

สะสม
(...................) 

หมายเหตุ 

1) ประชาสัมพนัธ์/ชี้แจงโครงการ ครั้ง/ราย    
2) การยื่นความจำนงด้านปศุสตัว์ กลุ่ม/ราย    
   2.1) โคเนื้อ-โคขุน     

1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.2) กระบือ     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2.กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.3) แพะเนื้อ     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2.กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    

แบบรายงาน 3 หน้า 1 
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รายการ หน่วย ประจำเดือน
................... 

สะสม
(...................) 

หมายเหตุ 

1) ประชาสัมพนัธ์/ชี้แจงโครงการ ครั้ง/ราย    
2) การยื่นความจำนงด้านปศุสตัว์ กลุ่ม/ราย    

  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.4) ไก่พื้นเมือง     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.5) พืชอาหารสัตว ์     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

   2.6) ศูนย์ผลติและกระจายอาหารสัตว์ (Feed Center)     
1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    
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รายการ หน่วย ประจำเดือน
................... 

สะสม
(...................) 

หมายเหตุ 

1) ประชาสัมพนัธ์/ชี้แจงโครงการ ครั้ง/ราย    
2) การยื่นความจำนงด้านปศุสตัว์ กลุ่ม/ราย    
   2.7) กิจการที่เกี่ยวเน่ือง 
(ระบุ)....................................... 

    

1. กลุ่มที่ยื่นใบสมัคร  กลุ่ม    
2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่ม    
3. กลุ่มที่ยื่นขอรับการสนบัสนนุสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. กลุ่ม    
4. วงเงินที่ขอรับการสนบัสนนุ บาท    
5. วงเงินที่ได้รับการอนุมัต ิ บาท    
6. การดำเนินงานตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ     
  - การจัดหาปัจจัยการผลิต ตัว    
  - การดำเนินการผลิต ตัว    
  - การจำหน่ายผลผลิต ตัว    
7. การชำระหนี้ ธ.ก.ส. บาท    

หมายเหตุ : รายงานให้กับสำนักงานปศุสัตว์เขตเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 

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

ตำแหน่ง.............................................................. 
     วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ........ ........... 
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ตัวอย่างกิจกรรม การเลี้ยงโคขุน 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพ้ืนที่ได้
ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ 
ด้านราคาจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอ 
ต่อการยังชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน นับเป็นปัญหาต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างมากอีกทั้งเกษตรกรรายย่อยมักขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟู
หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจฐานราก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มองเห็นโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ ภายใต้
โครงการ โคเนื้อสร้างชาติ”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร”     เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการเลี้ยงโคขุนระยะสั้นไม่เกิน 4 เดือน ซึ่งจะ
สามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรในการยังชีพ และผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ใช้ในการเพาะปลูก เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพอีก
ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคา
พืชผลการเกษตรตกต่ำในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมมาเลี้ยงโคขุนส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก ธ.ก.ส. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น สร้างและหรือ
พัฒนาศักยภาพคอกกลางรวบรวมโคขุน และคอกกักเพ่ือการส่งออก ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคขุน 
ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/
นิติบุคคลตามกฎหมาย/บุคคลธรรมดา/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/
สถาบันการเงินประชาชนที่มีศักยภาพ ดังนี้ 
 3.1 ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนระยะสั้นให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/
วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ สถาบันการเงินประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพ จำนวน 40,000 ราย ในพื้นที่       
ทั่วประเทศ  
 3.2 สร้างและหรือพัฒนาศักยภาพคอกกลางรวบรวมโคขุนให้กับสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบัน
การเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สถาบันการเงินประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพ จำนวน 200 แห่ง 
(สัดส่วนโคขุนประมาณ 500 ตัว/คอก) ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 3.3 สร้างและหรือพัฒนาศักยภาพคอกกักเพ่ือการส่งออกให้กับสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบัน
การเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ สถาบันการเงินประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพ จำนวน 20 แห่ง 
(รองรับโคขุนประมาณ 1,000 ตัว/คอก) ในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ/หรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
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4.ระยะเวลาดำเนินการ 
ตามเงื่อนไขโครงการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. 

5. การบริหารจัดการระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่ 
 5.1 ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคก่อนขุน 
  1) ผู้ที่ประสงค์จะรวบรวมโคเพศผู้ ตามคุณลักษณะที่กำหนดจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1.1) เป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร/นิติบุคคลตามกฎหมาย/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ 
สถาบันการเงินประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพ 

  1.2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์  
 1.3) แจ้งความจำนงเป็นผู้จำหน่ายโคเนื้อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไว้กับกรมปศุ

สัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ต้องการจะจำหน่าย โดยสามารถแจ้งความจำนงได้มากกว่า 1 จังหวัด 
  1.4) ต้องลงทะเบียนเป็นผู้รวบรวมและจำหน่ายโคเนื้อเพ่ือนำไปเลี้ยงขุนในระบบ E-
catt 
  2) คุณลักษณะโคเนื้อที่คณะกรรมการกำหนดสเปคของกรมปศุสัตว์กำหนด ดังนี้ 

  2.1) เป็นโคเนื้อเพศผู้ลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป ลูกผสมบราห์มัน หรือลูกผสมพันธุ์อ่ืนๆ 
ที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม  
  2.2) อายุระหว่าง 1 ปี ครึ่ง - 2 ปี โดยสามารถตรวจสอบจากฟันแท้ ไม่เกิน 1 คู่ 
น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 275 กิโลกรัม เป็นโคไม่ตอน 
  2.3) โคเนื้อทุกตัวต้องมีสุขภาพดี ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ โครงสร้างเหมาะสมที่จะ
นำมาเลี้ยงขุน 
  2.4) โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรา
ยิกเซฟติกซีเมียจากกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบให้ดำเนินการแทน และต้องถ่ายพยาธิภายในและภายนอกโค
ทุกตัว    โดยมีใบรับรองจากสัตวแพทย์  
  2.5) โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับการตรวจว่าไม่ เป็นโรควัณโรค (Tuberculosis) โดยมี
ใบรับรองจากสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์ของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
   2.6) โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตามระบบการทำ
เครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) เพ่ือใช้ประกอบการเคลื่อนย้ายและสามารถตรวจสอบย้อนกลับไดใ้น
ภายหลังโดยใช้ระบบ RFID 
 หมายเหตุ โคท่ีนำมาเลี้ยงขุนตามโครงการฯ ให้ใช้โคเนื้อภายในประเทศเป็นหลัก 
 5.2 ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุน (น้ำหนักจากประมาณ 275 กิโลกรัม – ประมาณ 420 
กิโลกรัม ระยะเวลา 120 วัน) 
  ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุน ตามโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติ
บุคคลตามกฎหมาย/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ สถาบันการเงิน
ประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพ  
 2) กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนมีคอกกลางที่มีความพร้อมสามารถเลี้ยงรวม ต้องมี
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GFM) ขนาดพ้ืนที่ต่อตัวประมาณ 6 – 8 ตารางเมตร 
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 3) กรณีท่ีผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนไม่มีคอกกลาง มอบหมายให้สมาชิกเป็นผู้เลี้ยงภายใต้
การกำกับควบคุมของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติบุคคล
ตามกฎหมาย/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ สถาบันการเงิน
ประชาชน และคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ โดยสมาชิกท่ีเลี้ยงจัดทำคอก โรงเรือน โดยต้องมีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (GFM) ขนาดพ้ืนที่ต่อตัวประมาณ 6 – 8 ตารางเมตร 
 4) บุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพต้องจัดทำคอกโรงเรือนสำหรับเลี้ยงโคขุน โดยต้องมีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (GFM) ขนาดพ้ืนที่ต่อตัวประมาณ 6 – 8 ตารางเมตร 
  5) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนเป็นผู้ผลิต หรือจัดหาอาหารผสมสำเร็จครบส่วน (TMR)หรือ
อาหารข้น อาหารหยาบ วิตามิน แร่ธาตุ ฯลฯ สำหรับเลี้ยงโคขุนตามสูตรอาหารที่กรมปศุสัตว์แนะนำโดยมุ่งเน้น
การใช้หญ้าหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของโคขุนทั้งนี้ การเลี้ยงโคขุนต้องไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมาย หาก
ตรวจพบจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีข้อยกเว้น 
  6) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนต้องจัดซื้อประกันภัยสำหรับโคขุนที่เลี้ยง เพ่ือลดความเสี่ยง
ตามเงื่อนไขทีโ่ครงการฯ ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเกิดขึ้น 
  7) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ ให้คำแนะนำการเลี้ยง  การฉีด
วัคซีน การถ่ายพยาธิ การดูแลสุขภาพโคขุน และแผนการชำระหนี้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ 
  8) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนต้องยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
โครงการฯ 
  9) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงโคขุนจาก    
กรมปศุสัตว์จึงจะสามารถดำเนินการเลี้ยงโคขุนตามโครงการฯ ได ้
  10) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุนต้องจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ  
  11) ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตรวบรวมโคขุนและจำหน่ายโค
ขุนตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับโครงการฯ  
 หมายเหตุ : สามารถแยกธุรกิจเลี้ยงโคขุนออกจากธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ก็ได้ 
 5.3 ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุน (น้ำหนักประมาณ 420 กิโลกรัม/ตัว) 
  ตามโครงการนี้ กำหนดให้มีการสร้างและหรือพัฒนาศักยภาพคอกกลางรวบรวมโคขุนในพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพทั่วประเทศ เพ่ือรวบรวมโคขุนให้ได้ครั้งละประมาณ 500 ตัว ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและ
จำหน่าย     โคขุนตามโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติ
บุคคลตามกฎหมาย/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สถาบันการเงิน
ประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพและต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 
  2) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนต้องยอมรับเงื่อนไขตามโครงการ ต้องขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และทำการลงทะเบียนในระบบ E-catt (Electric CattleCommerce) เพ่ือยืนยันตัวตน
และแสดงหลักฐานทางการเงิน และต้องเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  3) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุน ต้องพัฒนา ปรับปรุง จัดทำคอก โรงเรือน
ให้มคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ (GFM) หรือมาตรฐานฟาร์ม (GAP)  
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  4) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเป็นผู้ผลิต หรือจัดหาอาหารผสมสำเร็จครบ
ส่วน (TMR) หรืออาหารข้น อาหารหยาบ วิตามิน แร่ธาตุ ฯลฯ สำหรับเลี้ยงโคขุนตามสูตรอาหารที่กรมปศุสัตว์
แนะนำ โดยมุ่งเน้นการใช้หญ้าหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของโคขุนทั้งนี้ การเลี้ยงโคขุนต้องไม่ใส่สารต้องห้าม
ตามกฎหมาย หากตรวจพบจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยไม่มีข้อยกเว้น 
  5) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนรวบรวม/รับซื้อโคขุนที่เกษตรกรสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการฯ และหรือรวบรวมรับซื้อจากแหล่งอ่ืนซึ่งเลี้ยงขุนครบ 120 วัน ด้วยวิธีชั่งน้ำหนัก ณ หน้าฟาร์ม ใน
ราคาไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือนำมาเลี้ยงขุนในคอกรวบรวมโคขุน 
 6) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนจะชำระเงินผ่านระบบ E-catt (Electric 
Cattle Commerce) โดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)      
เข้าบัญชีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 7 วันทำการหลังจากนำโคเข้าเลี้ยงขุนในคอกกลางรวบรวมโค
ขุน 
  7) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนนำมาโคมาเลี้ยงขุน ณ คอกกลาง เพ่ือเพ่ิม
น้ำหนัก กักโรค ตรวจสุขภาพ และจัดทำเอกสารการเคลื่อนย้ายประมาณ75วัน(เพ่ือให้ได้น้ำหนัก 500 กิโลกรัม
ขึ้นไป) แล้ว  ทำการจำหน่ายต่อให้กับผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรืออาจจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้รับ
ซื้อในต่างประเทศ โดยต้องจัดทำประกันภัยโคขุนเพ่ือลดความเสี่ยงตามเงื่อนไขโครงการฯ ทั้งนี้  อัตราเบี้ย
ประกันภัยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเกิดขึ้น 
  8) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนทำการขายโคขุนจากคอกรวบรวมโคขุนให้กับ
ผู้รับซื้อในประเทศ หรือ ผู้ส่งออกเพ่ือนำไปจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อต่างประเทศโดยตรง ตามสัญญาซื้อขายที่ได้ทำ
สัญญาล่วงหน้า และเมื่อมีการทำธุรกรรมจ่ายเงินค่าโคขุนผ่านระบบ E-catt (Electric Cattle Commerce) ผ่าน
ระบบบัญชีเงินฝากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากผู้รับซื้อให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุน 
  9) ค่าขนส่งโคขุนจากคอกรวบรวมโคขุนไปถึงจุดส่งมอบ ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับซื้อ 
กับผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนโดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 
 5.4 ผูป้ระกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพื่อการส่งออก 
  ตามโครงการนี้ กำหนดให้มีการสนับสนุนการสร้างและหรือพัฒนาศักยภาพคอกกักให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคอกกักเพ่ือการส่งออก ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือ หรือจังหวัดในพื้นที่รัศมีที่การขนส่งไม่
ไกลมากตามความเหมาะสมที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และประเทศผู้รับซื้อให้การรับรองด้วย เพ่ือเป็น
คอกกักเพ่ือรองรับโคขุนน้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัมขึ้นไปโดยผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโค
ขุนเพ่ือการส่งออกตามโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร/นิติ
บุคคลตามกฎหมาย/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/สถาบันการเงินชุมชน/วิสาหกิจเพ่ือสังคม/สถาบันการเงิน
ประชาชนรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพและต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 
  2) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออก ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุ
สัตว์และทำการลงทะเบียนในระบบ E-catt (Electric Cattle Commerce) เพ่ือยืนยันตัวตนและแสดงหลักฐาน
ทางการเงินและต้องเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  3) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออกต้องพัฒนา ปรับปรุง จัดทำ
คอก โรงเรือนให้มคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ (GFM) และมาตรฐานฟาร์ม (GAP) 
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  4) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออกเป็นผู้ผลิต หรือจัดหาอาหาร
ผสมสำเร็จครบส่วน (TMR) หรืออาหารข้น อาหารหยาบ วิตามิน แร่ธาตุ ฯลฯ สำหรับเลี้ยงโคขุนตามสูตรอาหารที่
กรม    ปศุสัตว์แนะนำ โดยมุ่งเน้นการใช้หญ้าหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของโคขุนทั้งนี้ การเลี้ยงโคขุนต้อง
ไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมาย หากตรวจพบจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
ร่วมโครงการฯ โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 5) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออกรับซื้อโคขุนจากผู้รวบรวมโคขุน
ตามโครงการเพ่ือนำมากักโรค จัดทำเอกสาร รอการจำหน่ายไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนจำหน่ายต่อให้กับผู้รับซื้อใน
ต่างประเทศ โดยต้องจัดทำประกันภัยโคขุนเพ่ือลดความเสี่ยงตามเงื่อนไขโครงการฯ ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยให้
เป็นไปตามข้อเท็จจริงของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเกิดขึ้น 
  6) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออกทำการจำหน่ายโคขุนจากคอก
กักเพ่ือการส่งออกให้กับผู้รับซื้อในต่างประเทศ ตามสัญญาซื้อขายที่ได้ทำสัญญาล่วงหน้า และเมื่อมีการทำธุรกรรม
จ่ายเงินค่าโคขุนผ่านระบบ E-catt (Electric Cattle Commerce) ผ่านระบบบัญชีเงินฝากของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จากผู้รับซื้อในต่างประเทศให้กับผู้ส่งออกเมื่อมีการส่งมอบโคแล้ว 
  7) ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออกจะชำระเงินผ่านระบบ             
E-catt (Electric Cattle Commerce) โดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) เข้าบัญชีคอกรวบรวมโคขุนเมื่อมีการส่งมอบโคแล้ว 
  8) ค่าขนส่งโคขุนจากคอกกักเพ่ือการส่งออกไปถึงจุดส่งมอบ ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้รับซื้อ กับผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออกโดยการขนส่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์  
6. ประมาณการวงเงินกู้ตามโครงการฯ  
 ตามโครงการนี้ กำหนดวงเงินกู้ตามกิจกรรมที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 6.1 ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคก่อนขุนกลุ่มธุรกิจรวบรวม 200 ตัวต่อชุดๆ ละ 
ประมาณ 30 วัน (ประมาณการอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1.30 กิโลกรัม/ตัว/วัน)  
  1) เงินทุนหมุนเวียนค่าซื้อโคเพศผู้หย่านมอายุ 1ปี –1 ปีครึ่ง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 220 
กิโลกรัม ๆ ละ 110 บาท เป็นเงิน 24,200 บาท/ตัวจำนวน 200 ตัว เป็นเงิน 4,840,000 บาท 
  2) เงินทุนหมุนเวียนค่าอาหาร(อาหารข้น และ อาหารหยาบ) สำหรับโค จำนวน 200 ตัว ๆ ละ 
30 วันๆ ละ15 กิโลกรัม (สัดส่วนอาหารข้น 30% อาหารหยาบ 70%) เฉลี่ยกิโลกรัมละไม่เกิน 4 บาท เป็นเงิน 
360,000 บาท 
  3) เงินลงทุนค่าก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงโรงเรือน เป็นเงินประมาณ 1,500,000 บาท  
  4) เงินลงทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ประมาณ 500,000 บาท 
  5) เงินทุนหมุนเวียนค่าบริหารจัดการ ประมาณ 200,000 บาท 
  รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,400,000 บาท 
 หมายเหตุ : เงินลงทุนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแผนธุรกิจ 
 
 6.2 ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงโคขุน โดยเลี้ยงรายละอย่างน้อย 5 ตัว สมาชิกกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ
ประมาณ 10 ราย เลี้ยงจากน้ำหนัก 260 กิโลกรัม ถึง 400 กิโลกรัม (ประมาณการอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
1.20กิโลกรัม/ตัว/วัน)  
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  1) เงินทุนหมุนเวียนค่าซื้อโคเพศผู้น้ำหนักเฉลี่ย 260 กิโลกรัมๆ ละ 105 บาท จำนวน 5 ตัว ๆ 
ละ 27,300บาท เป็นเงิน 136,500บาท  
  2) เงินทุนหมุนเวียนค่าอาหารสำหรับโค 5 ตัวๆ ละ 120 วันๆ ละ 17 กิโลกรัม (สัดส่วน
อาหารข้น 30% อาหารหยาบ 70%) เฉลี่ยกิโลกรัมละไม่เกิน 4 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท 
  3) เงินลงทุนค่าก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงโรงเรือน เป็นเงินประมาณ 10,000 บาท  
 4) ค่าเบี้ยประกันภัยโคขุน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  
 5) ค่าตอบแทนแรงงานล่วงหน้า จำนวน 4 เดือน ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  
  รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 208,300 บาท/ราย หรือ ประมาณ 2,083,000 บาท/10 ราย 
 หมายเหตุ : 1. เงินลงทุนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแผนธุรกิจ 
      2. เกษตรกร 1 ราย สามารถเลี้ยงโคขุนได้ 5-10 ตัว  
      3. เงินลงทุนค่าก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงโรงเรือนคิดค่าใช้งาน 1,000 บาท/รุ่น 
      4. เกษตรกรจะได้กำไรจากการจำหน่ายโคขุนรุ่นละ (5 ตัว) ประมาณ 20,700 บาท 
และ  มูลโครุ่นละ (5 ตัว) ประมาณ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 26,700 บาท (เฉลี่ยตัวละ 5,340 บาท)  
       5. เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 4 เดือน และเมื่อ
จำหน่ายโคขุนจะมีรายได้อีก 6,700 บาท (ค่ามูลโค 6,000 บาท รวมกำไรที่เหลือ 700 บาท) 
 6.3 ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุน (ค่าใช้จ่ายต่อ1 หน่วยธุรกิจ: 10,790,000 
บาท) 
  1)เงินทุนหมุนเวียนค่าซื้อโคขุนหมุนเวียนครั้งละ ประมาณ 200 ตัว ๆ ละ 40,000 บาท 
(น้ำหนักเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/ตัว) เป็นเงิน 8,000,000  บาท 
  2) เงินทุนหมุนเวียนค่าอาหารสำหรับเลี้ยงโคขุน จำนวน 200 ตัว ๆ ละ 85 วัน ๆ ละ 70 
บาท เป็นเงิน ประมาณ 1,190,000 บาท 
  3) เงินลงทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ขนาดกลาง (Feed Center) เครื่องชั่ง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ประมาณ 1,600,000 บาท  
 หมายเหตุ : 1. เงินลงทุนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแผนธุรกิจ 
      2. เงินลงทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ขนาดกลาง (Feed Center) เครื่อง
ชั่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ คิดค่าใช้งาน 106,667 บาท/รุ่น 
      3. ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุน จะมีผลกำไรจากการจำหน่ายโคขุนต่อ
รุ่น (200 ตัว) ประมาณ 703,333บาท และมูลโครุ่นละประมาณ 170,000 บาท รวมทั้งสิ้น 873,333 
บาท (เฉลี่ยตัวละ 4,366.67 บาท)  
 6.4 ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพื่อการส่งออก (ค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วยธุรกิจ : 
61,980,000 บาท) 

1) เงินทุนหมุนเวียนค่าซื้อโคขุนหมุนเวียนครั้งละ ประมาณ 1,000 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท 
(น้ำหนักเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ตัว) เป็นเงิน 50,000,000  บาท 
  2) เงินทุนหมุนเวียนค่าอาหารสำหรับเลี้ยงโคขุน จำนวน 1,000 ตัว ๆ ละ 14 วัน ๆ ละ 70 
บาท เป็นเงินประมาณ 980,000 บาท 
  3) เงินลงทุนค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงคอกกักมาตรฐานเพ่ือการส่งออกประมาณ 6,000,000 
บาท  
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  4) เงินลงทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผสมอาหารสัตว์ ขนาดใหญ่  (Feed center) 
ประกอบด้วยรถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่องตัดสับพืชอาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหาร TMR รถตักล้อยาง เครื่อง
บรรจุอาหารสัตว์ระบบสูญญากาศเครื่องชั่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ประมาณ 5,000,000 บาท  
 หมายเหตุ :  1. เงินลงทุนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแผนธุรกิจ 
       2. เงินลงทุนค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงคอกกักมาตรฐานเพ่ือการส่งออกและเงินลงทุนค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Feed center) เครื่องชั่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดค่าใช้งาน 
220,000 บาท/รุ่น (ปีละ 10 รุ่น) 
       3. ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายโคขุนเพ่ือการส่งออก จะมีผลกำไรจากการ
จำหน่ายโคขุนต่อรุ่น (1,000 ตัว) ประมาณ 4,900,000บาท (ราคาจำหน่ายไปต่างประเทศ 110 บาท/
กิโลกรัม) และ  มูลโครุ่นละประมาณ 140,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,040,000บาท (เฉลี่ยตัวละ 5,040บาท)
  
หมายเหตุ: วงเงินกู้ตามแผนธุรกิจข้อ 7.1-7.4 เป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น  
7. การชำระเงินกู้ 
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สร้างอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกจำหน่าย 10,000 ราย สร้างธุรกิจผู้รวบรวมโค
ก่อนขุน1,000 กลุ่ม ผู้เลี้ยงโคขุน 40,000 ราย ธุรกิจคอกกลางรวบรวมโคขุน 200 แห่ง และธุรกิจรวบรวมและ
จำหน่าย   โคขุนเพื่อการส่งออก 20 แห่ง 
 2) เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 3) แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และราคา
พืชผลการเกษตรตกต่ำ 
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ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย 
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