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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะหค์ าขอกู้  และแผนงาน/โครงการของสหกรณ์ที่ขอกู้เงนิ                   
ตามกรอบแนวทางการวิเคราะหแ์ละตามหลักการบริหารสินเชื่อที่ดแีล้ว  ให้สรุปผลการวเิคราะห์                  
เสนอคณะอนกุรรมการพิจารณาเงนิกู้ระดบัจังหวดั/ส านกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ...                   
เพื่อพิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิตอ่ไป  โดยได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ค าขอกู ้ ดังนี้ 

เรียน   ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์  ระดบัจังหวดั/ 
ส านักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที ่….. 

                    ด้วยสหกรณ ์................................................................ จ ากัด  ได้ขอกู้เงินกองทุน                  
พัฒนาสหกรณ ์จ านวน .................................. บาท  วัตถุประสงคเ์พ่ือ ............................................... 
ซึ่งส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ........................../ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที ่……                  
ไดว้ิเคราะห์รายละเอียดการขอกูแ้ล้ว  ขอสรุปผลการวิเคราะห์  ดงันี ้

 1.  ข้อมูลทั่วไป 

  1.1 ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ต าบล ....... อ าเภอ ........ จังหวดั .......... 
    สหกรณม์ีสมาชกิ  จ านวน ..................... คน  เป็นสหกรณ์ขนาด ................. 
  1.2 สหกรณม์ีคุณสมบัตติามระเบียบว่าดว้ยการบรหิารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์   
                                (กพส.) พ.ศ. 2557 
  1.3 วงเงนิกู้ยืมประจ าป ี........................................ บาท 
  1.4 วงเงนิกู้ยืม  ธ.ก.ส.  ........................................ บาท 
    - วัตถปุระสงค ์................................................ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ ..... ต่อป ี
  1.5 ผลการด าเนินงานย้อนหลงั  3  ป ี
        ปบีัญชีสิน้สุด ............................ ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ .............................. บาท 
        ปบีัญชีสิน้สุด ............................ ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ .............................. บาท 
        ปบีัญชีสิน้สุด ............................ ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ .............................. บาท 
  1.6     ก าไร  (ขาดทนุ)  เฉพาะธุรกิจ  ปีบญัชีล่าสดุ  (ณ ............................................) 
        ธุรกิจ ............................ ก าไร(ขาดทนุ)เฉพาะธุรกิจ ................................ บาท 
        ธุรกิจ ............................ ก าไร(ขาดทนุ)เฉพาะธุรกิจ ................................ บาท 
        ธุรกิจ ............................ ก าไร(ขาดทนุ)เฉพาะธุรกิจ ................................ บาท 

 
หมายเหตุ : 

กรณีสหกรณข์าดทนุเฉพาะธุรกิจหรือขาดทุนสุทธิ  ให้ชีแ้จงสาเหตุการขาดทุน พร้อมแนวทางแก้ไขทีช่ัดเจน  
และมคีวามเปน็ไปได้   
 

(กพส.-จว.๑) 
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 2.  วิเคราะห์การบริหารจดัการ 

  2.1 มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ ์  (เตม็ 10 คะแนน  สหกรณไ์ด้ .... คะแนน) 
  -  อตัราสว่นทุนหมุนเวียน        มีค่าเท่ากับ .........เทา่    สูง/ต่ ากว่า   อัตราสว่นเฉลี่ย    ( .......... ) 
  -  อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน         มีค่าเท่ากับ .........เทา่   สูง/ต่ ากว่า    อัตราสว่นเฉลี่ย    ( .......... ) 
  -  อตัราการหมนุของสินทรัพย์   มีค่าเท่ากับ .........รอบ  สูง/ต่ ากว่า     อัตราสว่นเฉลี่ย    ( .......... ) 
  -  อตัราการเตบิโตของธุรกิจ      มีค่าเท่ากับ ......... %    สูง/ต่ ากว่า     อัตราสว่นเฉลี่ย   ( .......... ) 
  -  อตัราก าไรสุทธ ิ                  มีค่าเท่ากับ ......... %    สูง/ต่ ากว่า     อัตราสว่นเฉลี่ย   ( .......... ) 

  2.2 การควบคุมภายในของสหกรณ์  (เตม็ 10 คะแนน  สหกรณไ์ด ้... คะแนน) 
        สหกรณไ์ดร้ับการจดัชั้นคุณภาพควบคุมภายใน  เปน็ระดับชัน้คุณภาพ ........ 

  2.3 วินัยทางการเงินของสหกรณ์    (เตม็ 10 คะแนน  สหกรณ์ได้ .... คะแนน) 
    สหกรณม์ีประวตัิการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทีผ่่านมา  ดังนี้ 
 

ที่ 
สัญญา 

วัตถุประสงค ์ ต้นเงินกู้ 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
ต้นเงินกู้
คงเหลือ 

การส่งช าระ 

ลงวันที่ สิ้นสุด 
ตาม 

ก าหนด 
ยังไม่ถึง
ก าหนด 

1         

2         

3         

  2.4 การจดัชั้นลกูหนี้ กพส. ณ วนัที่  1  ตุลาคม  25....... 
    สหกรณไ์ดร้ับการจดัชั้นลกูหนี้  เป็นชั้น …… (เต็ม 30 คะแนน สหกรณ์ได้ ........ คะแนน) 

 3.  สรุปภาวะการเงินตามงบทดลอง  ณ  วันท่ี .......  เดือน .................  พ.ศ. .........    

                      3.1  สินทรัพย์                                                  .............................บาท 
                               - เงินสด +  เงินฝากธนาคาร................................................................... บาท 

            -  ลูกหนี้การค้า........................................................................................ บาท 
            -  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี้การค้า..................................................... บาท 
            -  ลกูหนี้เงนิกู.้......................................................................................... บาท 
      -  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี้เงินกู้........................................................ บาท 
  -  ลกูหนี้อื่น ๆ.......................................................................................... บาท 
  -  ดอกเบี้ยและค่าปรับค้างรบั.................................................................. บาท 
  -  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยและค่าปรับค้างรับ............................... บาท 
      -  สนิค้าคงเหลือ...................................................................................... บาท 
      -  ทีด่ิน..................................................................................................... บาท 
      -  ทรัพย์สินอื่น ๆ..................................................................................... บาท 
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  3.2  หน้ีสิน                    ...........................บาท 
      เจ้าหนี ้- ธ.ก.ส. .................................................................................... บาท 
           -  กรมฯ......................................................................................บาท 
      -  การค้า....................................................................................บาท 
      -  เงินกูอ้ื่น ๆ (ระบุ)....................................................................บาท 
      -  เงินรบัฝากสมาชิก..................................................................บาท 
      -  เงินรบัฝากสหกรณ์อื่น ...........................................................บาท 
    หนี้สนิอืน่ ๆ ........................................................................................... บาท 

 3.3  ทุนของสหกรณ ์                .............................บาท 
   -  ทนุเรอืนหุ้น..........................................................................................บาท 
   -  ทนุส ารอง.............................................................................................บาท 
   -  ทนุสะสมอื่น ........................................................................................บาท 
   -  ก าไรรอการจดัสรร ..............................................................................บาท 

 3.4  รวมรายได ้                 .............................บาท 
   -  ดอกเบี้ยรบั .........................................................................................บาท
   -  ขายสินค้า ...........................................................................................บาท 
   -  รายได้อื่น ๆ ........................................................................................บาท 

 3.5  รวมรายจ่าย                 .............................บาท 
   -  ดอกเบี้ยจ่าย .......................................................................................บาท
   -  ซื้อสินค้า .............................................................................................บาท 
   -  รายจ่ายอื่น ๆ ......................................................................................บาท 

หมายเหตุ : 
 1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  จ านวน .................. บาท  ส ารองไว้เพื่อ ............................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.  สนิค้าคงเหลือ จ านวน .................. บาท  เปน็สินค้าคงเหลอื ณ วนัสิ้นปบีัญช ี............... 
ประกอบด้วย  สินค้าประเภท ............................. และสหกรณไ์ดบ้รหิารจดัการสินคา้คงเหลือตามระบบ
สินค้าเข้าก่อน – ออกก่อนแล้ว  ซึ่งปัจจุบนั  คงเหลือ ..................... บาท 
 3.  เงินฝากสหกรณ์อืน่  จ านวน ..................... บาท  อตัราดอกเบี้ย ...... ตอ่ปี  ประกอบด้วย
สหกรณ ์............... จ ากดั  จ านวน ............... บาท  สหกรณ์ ................. จ ากัด  จ านวน ............... บาท  
 4.  ลกูหนี้เงนิกู้  จ านวน ......................... บาท  ประกอบดว้ย 
  -  ลกูหนี้ระยะสั้น ........................................ บาท 
  -  ลกูหนี้ระยะปานกลาง ............................. บาท 
  -  ลกูหนี้ระยะยาว ...................................... บาท 
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 4.  วิเคราะห์แผนการด าเนินธุรกิจ/งบกระแสเงินสด 

  4.1  เหตุผลความจ าเป็นของแผนงาน/โครงการ 
    (สรุปโดยย่อ) .................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

  4.2  วิเคราะห์ผลการด าเนินธุรกิจย้อนหลัง 3 ปี  (ตามวัตถุประสงค์ที่สหกรณ์ขอกู้) 

 (1)  ผลการด าเนินธรุกิจสนิเชื่อย้อนหลัง  3  ปี 
 

ปีบัญช ี
ปริมาณธรุกิจสินเชื่อ จ านวนสมาชิกท าธุรกิจกับ

สหกรณ์คิดเป็นร้อยละ (%) จ่ายเงินกู้สมาชิก  (ราย) จ านวนเงิน  (บาท) 
    
    
    

 
 (2)  ผลการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  (ระบุชนิดสินค้า.....)  ย้อนหลัง  3  ป ี

จ านวนสมชิก

ปริมาณ มูลค่า ท าธุรกิจกับสหกรณ์

(ตัน)  (บาท) ราย ปริมาณ (ตัน) บาท ราย ปริมาณ (ตัน) บาท คิดเปน็ร้อยละ (%)

เฉลี่ย

จ าหน่ายบคุคลทั่วไป

ผลการจ าหน่ายสินค้าผลการจัดหาสินค้า

ปบีญัชี จ าหน่ายสมาชิก

 

  (3)  ผลการรวบรวมผลผลติ  (ระบุชนิดพืช.....)  ย้อนหลัง  3  ป ี
 

จ านวนสมชิก

ปริมาณ มูลค่า ท าธุรกิจกับสหกรณ์

ราย ปริมาณ (ตัน) บาท ราย ปริมาณ (ตัน) บาท (ตัน)  (บาท) คิดเปน็ร้อยละ (%)

เฉลี่ย

บคุคลทั่วไป

ผลการรวบรวมผลผลิต ผลการจ าหน่าย

ปบีญัชี สมาชิก

 
 



53 
 

 
 

4.2 วิเคราะห์ต้นทุนเงิน (MCR)  ของสหกรณ์  เท่ากับ ........% 
          (กรณีสหกรณก์ู้เพื่อวัตถุประสงค์ให้สมาชกิกู้ประกอบอาชีพ)  

  4.3 แผนการด าเนินธุรกิจ 
    (1) แผนการรวบรวม/แปรรูป/จดัหาสนิค้า/ให้สมาชิกกู้ 
      สหกรณข์อกู้เงิน กพส.  จ านวน .......................... บาท  วตัถุประสงค์เพื่อ
......................... ปรมิาณผลผลิตที่รวบรวม จ านวน .............. ตนั  ราคาซือ้โดยเฉลี่ย ................... บาท/ตัน 
โดยเริ่มรวบรวมตั้งแต่เดอืน ...................... ถึงเดือน ........................ ระยะเวลารวบรวมจนกระทั่งจ าหน่าย
ได้รบัเงนิ ......................... วนัต่อรอบ  (กรณีรวบรวมผลผลิตสหกรณ์มีแผนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
จ านวน ............ ราย  กรณีให้สมาชิกกู้สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้กับสมาชิก ........... ราย  สหกรณไ์ด้ส ารวจ
ความต้องการของสมาชิกแล้ว) 
    (2) วิธีการรวบรวม/แปรรูป/จดัหาสินค้า/ให้สมาชิกกู้ ................................... 
..................................................................................................................................................................... 
   (3) แผนการตลาด 
      สหกรณม์ีแผนจ าหน่าย ……………...………….…… (ระบุผู้รบัซื้อ/ลูกค้า/คู่ค้า
ให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา)  ราคาที่คาดวา่จะจ าหน่ายได ้................................. .บาท/ตัน 
เงื่อนไขการช าระเงิน .....................................................................  (กรณีจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายสหกรณ์
มีแผนจ าหน่ายสินค้ากับสมาชิก …………….. ราย  สหกรณ์ได้ส ารวจความต้องการของสมาชิกแลว้) 
 
 (4) ประมาณการรายได้ - รายจ่าย  

                      (หน่วย : บาท) 

รายการ จ านวนเงิน 
รายได้ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

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

รวมรายได้  

รายจ่าย 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
ค่าใช้จ่าย........................................................................................................ 
ดอกเบี้ยจ่าย ....... % 

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

รวมรายจ่าย  

ส่วนเหลื่อม  
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  4.4 งบกระแสเงินสดในการด าเนินธุรกิจ  (Cash Flow) 
                    (หน่วย : บาท) 

ปี เดือน เงินสดยกมา เงินสดจ่าย เงินสดรับ เงินสดคงเหลือ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม    

 
 ตามงบกระแสเงนิสด  เมื่อสิน้สุดการด าเนินธุรกิจตามแผนสหกรณ์จะมีเงนิสดคงเหลือ  
จ านวน ....................................................... บาท  หากพิจารณาให้สหกรณ์กูเ้งนิกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 
จ านวน ............................... บาท  สหกรณ์จะต้องช าระต้นเงินกู ้ จ านวน .................................... บาท  
และดอกเบี้ยร้อยละ ............ ต่อปี  คิดเป็นดอกเบี้ย  จ านวน ................................................. บาท  
สหกรณ์จะมีเงินสดคงเหลือ  จ านวน ......................................... บาท  เปน็ส่วนเหลือ่มของธุรกิจ 

 5.  วิเคราะห์ศักยภาพและวงเงินให้สหกรณ์กู้  เพื่อ .................................................. 

             5.1  วงเงนิตามความสามารถในการก่อหนี้ ได้ไม่เกนิ 12 เท่าของทนุ เท่ากับ ..... บาท 
    5.2  วงเงินกู้ยืมที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด .......................... บาท  สหกรณ์มหีนี้สนิ

(เช่น วงเงินกู้ ธ.ก.ส.  .......... บาท  วงเงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร ................ บาท  เงนิกู้ กพส. ............. บาท  
เงินรบัฝากสหกรณ์อื่น ................... บาท  และหนีเ้งนิกูอ้ื่น ๆ ถา้มี)  รวมจ านวน ................................. บาท  
วงเงนิใหกู้้ยืมคงเหลือ .................................... บาท 
 5.3  ความเห็นจงัหวัด  เหน็ว่า ............................................................................... 

 5.3  สหกรณ์มีอปุกรณ์การตลาดพร้อมด าเนินงานตามแผนธุรกิจ  เช่น 
 - โรงสี  ขนาด  40  ตัน/วัน จ านวน ......................................  โรง 
      - ฉาง  ขนาดความจุ ............ ตนั จ านวน ......................................  ฉาง 
        - ฯลฯ 
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      5.4  แผนธรุกิจที่เป็นไปไดแ้ละสอดคล้องกบัผลงานย้อนหลัง  3  ปี ปรมิาณ. ....... ตนั 
      5.5  วงเงนิที่ใช้หมนุเวยีนตามแผนธรุกิจ  วิเคราะห์แลว้สหกรณ์ขาดสภาพคลอ่งสูงสดุ
.............................. บาท  แต่สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร  จ านวน ..................................... บาท
สามารถน ามาสมทบบางส่วนได้  เพราะฉะนั้นความจ าเป็นตอ้งกูเ้งิน ................................................. บาท 
                      5.6  หลกัประกันเงินกู้ที่สหกรณ์เสนอ 
                              (1)  คณะกรรมการทั้งคณะและผู้จัดการค้ าประกนั 
          (2)  ที่ดนิจ านองค้ าประกนั ................................... แปลง  เนื้อที่ .................. ไร ่
ซึ่งจ านองต่อกรมฯ ไวแ้ล้ว  ล าดับที ่...........  ราคาประเมินของกรมทีด่ิน ........................................... บาท  
ราคาซื้อขายที่ดนิบรเิวณใกล้เคียงไร่ละ .................................... บาท 
  5.7  วงเงนิที่ควรอนุมตัิให้กูจ้ านวน .......................... บาท  เงื่อนไขประกอบการอนุมัติ 

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ ... ต่อปี คา่ปรบักรณีผดินัดช าระหนี้รอ้ยละ 6 ต่อป ี  
(2) ระยะเวลาช าระหนี้ภายในวนัที่ ................................................... 
(3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง  คณะกรรมการทั้งคณะและผูจ้ัดการค้ าประกัน           

และในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ  ให้คณะกรรมการฯ ชดุใหม่ค้ าประกนัเพ่ิมเติมด้วย 
(4) จ านอง/ขึน้วงเงนิจ านองทีด่นิพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน   

และวงเงินจ านองจะต้องคุ้มมูลหนี ้
(5) อื่น ๆ ............................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ท่ี .............                                                     ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/......................... 
                                                                       .................................................................                                                                                                

 วันที ่............................................. 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเงนิกู้และการรายงานขอเบิกจา่ยเงนิกองทุนพฒันาสหกรณ์ 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ .................................................. จ ากดั 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  1. หนังสอืสัญญากู้เงินกองทนุพัฒนาสหกรณ ์ จ านวน  2  ฉบบั 
    2. หนังสอืค้ าประกัน  จ านวน  2  ฉบับ 
 

   ตามที่สหกรณ์ ..................................................... จ ากัด  ขอกู้เงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
จ านวน ........................ บาท  (................................)  วัตถุประสงคเ์พ่ือ .............................................. นัน้ 

   จังหวดั ..................... โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
จังหวดั ................................. ในการประชุม  ครั้งที ่............. วนัที่ ..................................... 1/ ได้พิจารณา
และอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงนิกองทุนพฒันาสหกรณ์  จ านวน ........................... บาท (...............................)  
วัตถุประสงคเ์พื่อ ......................................................................................... โดยมีเง่ือนไขการให้กู ้ ดงันี้ 
   1. อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ ........ ตอ่ปี  ก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี ........................ 
หากช าระคืนไม่ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  จะตอ้งเสยีค่าปรบัส าหรับต้นเงินที่ช าระไม่ได้  ในอัตรา 
ร้อยละ  6  ตอ่ปี  อีกสว่นหนึ่งตา่งหาก 
   2. หลักประกนั 
    2.1   คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ทัง้คณะและผู้จัดการสหกรณ ์ (ถ้ามี)   
ค้ าประกนัเงนิกู้  ซึง่การค้ าประกนัดงักล่าว  เปน็การค้ าประกนัในฐานะส่วนตวัและยังผูกพันผู้ค้ าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าเจ้าหนี้ที่จะได้รับช าระหนี้ครบถว้น 
    2.2   ทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง  (ถ้ามี) ................... 
   3. ให้สหกรณ์น าผลการพิจารณาอนุมตัิ  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ 
ของสหกรณ ์ เพื่อพิจารณาและมมีตมิอบหมายให้ผูม้ีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์  จ านวน  2  คน   
โดยระบุชื่อและต าแหน่ง  และหลักประกันเงินกู้  ให้ชัดเจน 
   4. ให้สหกรณ์จัดท าหนงัสือสัญญากู้ยืมเงินกองทนุพัฒนาสหกรณแ์ละหนงัสือ 
ค้ าประกนัเงนิกู้อย่างละ  2  ฉบบั  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
   5. ให้สหกรณ์รายงานขอเบกิเงนิกู้ภายใน  45  วัน  นับจากวันที่สหกรณ์ได้รบัแจ้ง   
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถอืว่าสหกรณ์สละสิทธิ์  เวน้แต่จะไดแ้จ้งเหตุผลและความจ าเป็น 
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวดัทราบลว่งหน้า 
 
 
 

(กพส.-จว.๒) 
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   6. การจดัท ารายงานขอเบิกเงนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์จดัท าเอกสาร 
ประกอบการเบิก  ดงันี ้
    6.1   หนังสอืรายงานขอเบกิเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    6.2   ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ครัง้ที่มีมติ 
ให้สหกรณ์รายงานขอเบกิเงนิกู้ตามจ านวนที่ได้รบัอนมุัตพิร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
    6.3   ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร   
สาขาที่สหกรณเ์ปดิบัญชีไว ้ พร้อมรบัรองส าเนาถกูต้อง  เพื่อจะโอนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ต่อไป 
    6.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบยีนบ้านของผูค้้ าประกนั 
ทุกคน  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป     

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                    ............................................... 
                                                                   (...............................................) 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  1/ กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                      ในการประชุม  ครั้งที่ .................... วันที ่............................................ 
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ท่ี .............                                                    ส านกังานสหกรณ์จังหวดั /......................... 
                                                                         ..................................................................                                                                                                

 วันที ่............................................. 

เรื่อง แจ้งผลการโอนเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ ์

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ .................................................. จ ากดั 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  คู่ฉบบัหนังสือสญัญากู้ยืมเงนิและหนังสือค้ าประกนั 

   ตามที่สหกรณ์ ............................................................... จ ากัด  ได้รบัอนญุาตให้กู้เงนิ 
กองทุนพฒันาสหกรณ์  (โครงการ .......................................................)  จ านวน ............................ บาท 
(..........................................)  วตัถปุระสงค์เพื่อ ................................................................................. นัน้ 

   ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ............................ ได้โอนเงนิ  จ านวน ........................ บาท 
(.....................................)  เข้าบญัชีเงนิฝากของสหกรณท์ี่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขา .............................  บญัชีเลขที ่..................................... แลว้ เมื่อวันที ่......................................... 
และให้สหกรณ์ด าเนนิการ  ดังนี้ 
   1. ตรวจสอบยอดเงนิในบญัชีเงนิฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาที่สหกรณไ์ดเ้ปดิบัญชีไว ้
   2. จัดท าใบเสร็จรับเงิน  โดยใหก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนสหกรณ ์ ตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์  อย่างน้อยจ านวน  2  คน  เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ในใบเสร็จรบัเงนิ  ระบุชื่อ  ต าแหนง่  บุคคลดงักล่าวใหช้ัดเจน 
   3. ส่งใบเสร็จรบัเงนิตาม  ขอ้  2  พร้อมหลกัฐานใบแจง้การเพ่ิม/หักบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์  (งฝ. 8)  หรือ  Statement  หรือส าเนาบญัชีเงนิฝากธนาคารฯ  หน้าที่แสดงจ านวนเงินกู ้
ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวดัโอนเงนิเขา้บญัชีสหกรณ์  และรับรองส าเนาถูกต้อง  ส่งให้ส านกังาน 
สหกรณ์จงัหวัด  ภายใน  3  วัน  นับตั้งแตว่ันทีเ่งินกู้ปรากฏในบัญชีของสหกรณ์ 
   4. ให้สหกรณ์ใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ซึ่งหากสหกรณ์ใช้เงินกู้ 
ผิดวตัถปุระสงค์  จะถูกเรียกเงินกู้คนืทันท ี และหากสหกรณห์มดความจ าเป็นในการใช้เงนิกู้แล้ว 
ให้ช าระเงนิกู้คนืทันท ี
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(กพส.-จว.๓) 
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   5. ในกรณีที่สหกรณม์ีการเปลี่ยนคณะกรรมการด าเนนิการชุดใหม่  และสหกรณ ์
ยังมีหนี้กองทนุพัฒนาสหกรณ์  ตอ้งใหค้ณะกรรมการด าเนนิการชดุใหมค่้ าประกันเงนิกู้เพิ่มทุกกรณ ี  
โดยคณะกรรมการชดุเกา่ก็ยงัไม่พ้นภาระการค้ าประกนัเงินกู้ 
   6. ให้สหกรณ์จัดท ารายละเอียดผลการใช้เงนิกู้ให้เป็นปัจจบุัน  เพ่ือให้งา่ยต่อการ 
ตรวจสอบของเจา้หน้าที ่
  ทั้งนี้  ได้ส่งคูฉ่บบัสัญญากู้ยมืเงิน  และหนงัสือค้ าประกนัเพ่ือให้สหกรณ์ 
เก็บไว้เปน็หลักฐาน 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนนิการต่อไป     

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                       ..................................... 
                                                                      (.....................................) 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
หมายเหตุ   กรณีส านักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอรม์ใช้ตามความเหมาะสม 
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(ครบก ำหนดช ำระ)
ช ำระ) 

 

 
 
 
 
 

ท่ี .............                                                     ส านักงานสหกรณ์จังหวัด /......................... 
                                                                          ...................................................................                                                                                                

 วันที ่.......................................... 

เรื่อง แจ้งยอดหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ์  (ครั้งที่ ......) 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ ..................................................  จ ากัด 

  ตามที่สหกรณ์ ....................................................... จ ากัด  ได้กู้ยืมกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 
(โครงการ ......................................) ตามสญัญาเลขที ่............................  ลงวันที ่..................................... 
จ านวน ............................. บาท  (................................)  วตัถปุระสงค์เพื่อ ............................................... 
ซึ่งจะครบก าหนดช าระในวนัที่ ............................  โดยสหกรณ์จะตอ้งช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้  ดังนี ้
 1. ตน้เงิน                                                 จ านวน ................................ บาท 
  2. ดอกเบี้ย .......% 
     (ตัง้แตว่ันที ่................ .ถงึวันที่ครบก าหนดช าระ)  จ านวน ................................ บาท    
                                                   รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น           จ านวน ................................ บาท 

  บัดนี ้  ใกล้ถงึก าหนดช าระคืนเงนิกูต้ามสญัญาดงักล่าว  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ......... 
..................................  จึงขอความรว่มมือจากสหกรณ์ในการส่งช าระคืนตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียให้เสร็จส้ิน 
ภายในวันที ่..........................................  โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณก์ารเกษตร  สาขานางเลิ้ง  ชื่อบัญชเีงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บญัชีเลขที่ ........................... 
และจดัส่งส าเนาใบโอนเงินให้ส านกังานสหกรณ์จังหวดัทันที  เพื่อจะไดห้ักหนี้ให้กบัสหกรณ์ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป 

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                       ..................................... 
                                                                      (.....................................) 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 

หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  เลขบญัชีส าหรับโอนเงินช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีดังนี้ 
                     (1)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-00010-8 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07318-1 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07423-4 
 

(กพส.-จว.๔) 
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ท่ี .............                                                      ส านักงานสหกรณ์จังหวัด /......................... 
                                                                           ...................................................................                                                                                                

 วันที ่................................................ 

เรื่อง แจ้งให้สหกรณ ์................................................ จ ากดั  ช าระหนี้เงินกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ .................................................. จ ากดั 

   ตามที่สหกรณ์ ....................................................... จ ากัด  ได้กู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนา 
สหกรณ ์ (โครงการ..................................)  ตามสญัญาเลขที่ ........................  ลงวันที่ ........................... 
จ านวน ............................. บาท  (................................)  วตัถปุระสงค์เพื่อ ............................................ 
ซึ่งครบก าหนดช าระในวนัที่ ...........................................................    นั้น 

   ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ............................ ได้ตรวจสอบบัญชีลกูหนี้แลว้  ปรากฏวา่ 
สหกรณม์ีหนี้ค้างช าระ  ซึ่งค านวณถึงวันที ่.........................................  ดงันี้ 
   1. ต้นเงิน                                                  จ านวน ................................ บาท 
   2. ดอกเบี้ย ......% 
    (ตั้งแตว่ันที ่.................... ถึงวันที่ ...................)    จ านวน ................................ บาท 
   3. ค่าปรบั 6% 
    (ตั้งแตว่ันที ่.................... ถึงวันที่ ...................)   จ านวน ................................ บาท 

                                                   รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น           จ านวน ................................ บาท 
ซึ่งขณะนี้ลว่งเลยระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ขอให้สหกรณ์รีบด าเนนิการช าระคนืเงินกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ์   
ให้เสร็จสิ้นภายในวนัที่ ................................................ โดยให้โอนเงนิเข้าบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กพส.-จว.๕) 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  สาขานางเลิ้ง  ชื่อบัญชเีงินกองทนุพัฒนาสหกรณ ์  
บัญชีเลขที่ ........................................................ มฉิะนั้นจะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป 

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                       ..................................... 
                                                                      (......................................) 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  เลขบญัชีส าหรับโอนเงินช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีดังนี้ 
                     (1)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-00010-8 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07318-1 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07423-4 
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ชื่อผู้ค า้ประกนั 

 

 
 
 
 
 
 

ที่ .............                                                     ส านักงานสหกรณ์จังหวัด /......................... 
                                                                          ...................................................................                                                                                                

 วันที ่................................................ 

เรื่อง แจ้งให้ผูค้้ าประกนัช าระหนีแ้ทนสหกรณ ์...........................................................  จ ากัด 

เรียน .....................................   

   ตามที่สหกรณ์ .......................................................... จ ากัด  ได้กู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนา 
สหกรณ ์ (โครงการ..........................)  ตามสัญญาเลขท่ี ............................  ลงวนัท่ี ................................. 
จ านวน ............................. บาท  (................................)  วตัถปุระสงค์เพื่อ ............................................... 
ซึ่งครบก าหนดช าระไปแล้วเมื่อวนัที่ ............................................  นั้น 

   ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ......................................... ขอแจ้งท่านในฐานะผู้ค้ าประกนัว่า 
สหกรณ ์.............................................. จ ากัด  มหีนีค้้างช าระ  ซึ่งค านวณถึงวันที่ .............................. ดงันี้ 
   1. ต้นเงิน                                                จ านวน ................................ บาท 
   2. ดอกเบี้ย .......% 
    (ตั้งแตว่ันที่.................ถึงวันที่..........................)   จ านวน ................................ บาท 
   3. ค่าปรบั 6% 
    (ตั้งแตว่ันที่.................ถึงวันที่..........................)   จ านวน ................................ บาท 

                                                    รวมเปน็เงินท้ังสิ้น          จ านวน ................................ บาท 
ซึ่งขณะนี้ลว่งเลยระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ขอให้ท่านในฐานะผู้ค้ าประกันช าระหนีแ้ทนสหกรณ์ ............. 
....................................................... จ ากดั  ด าเนนิการช าระคนืเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ ์ ใหเ้สร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(กพส.-จว.๖) 
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ภายในวันที ่............................................ โดยโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณก์ารเกษตร  สาขานางเลิ้ง  ชื่อบัญชเีงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บญัชีเลขที่ ............................ 
มิฉะนั้นจะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป     

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       ..................................... 
                                                                      (.....................................) 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  เลขบญัชีส าหรับโอนเงินช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีดังนี้ 
                     (1)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-00010-8 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07318-1 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07423-4 
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ที่ .............                                                      ส านักงานสหกรณ์จังหวัด /......................... 
                                                                          ...................................................................                                                                                                

 วันที ่................................................ 

เรื่อง แจ้งขอบอกเลิกสัญญากู้ยมืเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ ..................................................  จ ากัด 

   ตามที่สหกรณ์..................................................................... จ ากดั  ได้กู้ยืมเงินกองทนุ 
พัฒนาสหกรณ ์ (โครงการ...............................)  ตามสญัญาเลขที ่.....................  ลงวันที ่..................... 
จ านวน ........................ บาท (......................................)  วตัถปุระสงค์เพื่อ ........................................... 
ซึ่งครบก าหนดช าระในวนัที่ ....................................................... นัน้ 

   ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ...........................  ไดต้รวจสอบการให้เงนิกู้  ตามสัญญา 
ดังกลา่วแล้วพบว่าสหกรณไ์ด้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไมต่รงตามที่ระบไุว้ในสญัญา  โดยน าเงินกู ้
ไปใช้เพ่ือ  ................................................. แทน  ซึ่งถือวา่เป็นการผดิสัญญา  ข้อ  3  ตามที่ระบุไว้ใน 
หนังสอืสัญญากู้ยืมเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ์  ซึง่กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะผู้ใหกู้ย้ืมมีสิทธิบ์อกเลกิ 
สัญญาได้ทนัที  ดงันัน้  กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอแจ้งบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ์   
ตามสญัญาเลขที ่ ................................  ลงวนัท่ี ....................................... ซึง่สหกรณ์จะต้องส่งช าระ 
ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย  ซึ่งค านวณถึงวันที ่ ................................................  ดังนี้ 
   1. ต้นเงิน                                            จ านวน ................................ บาท 
   2. ดอกเบี้ย .......%   
    (ตั้งแตว่ันที ่............... ถงึวนัที่..............)    จ านวน ................................ บาท 

                                                     รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   จ านวน ................................ บาท 
โดยให้สหกรณช์ าระตน้เงนิพร้อมดอกเบี้ยใหแ้กก่รมสง่เสริมสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่................. 
โดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขานางเลิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กพส.-จว.๗) 
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ชื่อบัญชเีงินกองทนุพัฒนาสหกรณ ์ บญัชีเลขที่  ..............................................................  มฉิะนั้น   
จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป     

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                       ..................................... 
                                                                      (.....................................) 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  เลขบญัชีส าหรับโอนเงินช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีดังนี ้
                     (1)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-00010-8 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07318-1 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07423-4 
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ที่ .............                                                       ส านักงานสหกรณ์จังหวดั /......................... 
                                                                            ...................................................................                                                                                                

 วันที ่................................................ 

เรื่อง แจ้งให้ช าระหนีเ้งินกองทนุพฒันาสหกรณ์และบอกกล่าวบังคับจ านอง 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ .................................................. จ ากดั 

อ้างถงึ 1. สัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์  เลขที ่..................  ลงวันที ่................................ 
 2. หนังสอืสัญญาจ านองทีด่ิน  ลงวันที ่................................................ 

  ตามหนงัสือที่อ้างถึง 1.  สหกรณ์ ....................................................................... จ ากดั   
ได้กู้ยมืเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ (โครงการ....................................)  จ านวน ............................. บาท  
(........................................)  วตัถุประสงค์เพื่อ ......................................................  ซึง่ครบก าหนดช าระ 
เมื่อวนัที่ ...................................... และตามหนังสอืที่อ้างถึง 2.  สหกรณไ์ดน้ าทีด่ินมาจ านองประกนั 
การช าระหนี ้ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นัน้ 

  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ....................... ขอแจ้งวา่  สหกรณ์ .......................... จ ากดั 
มีหนีค้้างช าระ  ซึ่งค านวณถงึวันที ่.............................................. ดังนี ้
  1.  ต้นเงิน                                               จ านวน ................................ บาท 
  2.  ดอกเบี้ย .......%   
      (ตั้งแตว่ันที่ .................. ถงึวันที่ ...............)   จ านวน ................................ บาท 
  3.  ค่าปรับ 6% 
      (ตั้งแตว่ันที่ ................. ถงึวันที่ ...............)     จ านวน ................................ บาท 

                                                      รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น     จ านวน ................................ บาท 
ซึ่งขณะนี้ลว่งเลยระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ขอให้สหกรณ์ .......................................................... จ ากัด  
ด าเนินการช าระคืนเงินกูก้องทุนพัฒนาสหกรณ ์ ใหเ้สรจ็สิ้นภายในวนัที่ ............................................. 
โดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  สาขานางเลิ้ง   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(กพส.-จว.๘) 



68 
 

 

 
 
 
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขที่ ............................................. มิฉะนัน้  จะพจิารณาด าเนนิการ 
ตามกฎหมายต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป 

                                                                            ขอแสดงความนับถอื 
 
                                                                          ..................................... 
                                                                         (.....................................) 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  เลขบญัชีส าหรับโอนเงินช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีดังนี้ 
                     (1)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-00010-8 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07318-1 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07423-4 
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ที่ .............                                                      ส านักงานสหกรณ์จังหวัด /......................... 
                                                                           ...................................................................                                                                                                

 วันที ่................................................ 

เรื่อง ให้ผู้ช าระบัญชชี าระหนี้แทน  สหกรณ์ .................................................. จ ากดั 

เรียน ผู้ช าระบัญช ี สหกรณ ์.................................................. จ ากัด 

  ตามที่สหกรณ์ ..................................................................... จ ากดั  ได้กู้ยืมเงินกองทุน 
พัฒนาสหกรณ ์ (โครงการ.............................)  ตามสญัญาเลขที ่.....................  ลงวนัท่ี....................... 
จ านวน ........................ บาท (......................................)  วตัถปุระสงค์เพื่อ .......................................... 
ซึ่งครบก าหนดช าระไปแล้ว  เมื่อวันที่ ................................................ นั้น 

  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด ........................................ ขอแจ้งท่านในฐานะผู้ช าระบญัชี 
ของสหกรณ ์............................................ จ ากดั  ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่.............................. 
ลงวันที ่..................................................  ว่าหนี้ตามสัญญาดงักล่าวครบก าหนดช าระแลว้  แต่สหกรณ์ 
................................................................ จ ากดั  มีหนี้คา้งช าระ  ซึง่ค านวณถึงวันที่ ............................ 
ดังนี ้
  1.  ต้นเงิน                                               จ านวน ................................. บาท 
  2.  ดอกเบี้ย .......%   
      (ตั้งแตว่ันที่ ................ ถึงวันที่ .................)    จ านวน ................................. บาท 
  3.  ค่าปรับ 6% 
      (ตั้งแตว่ันที่ ................ ถึงวันท่ี ................)     จ านวน ................................. บาท 

                                                     รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น     จ านวน ................................. บาท 
ซึ่งขณะนี้ลว่งเลยระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ขอให้ท่านในฐานะผู้ช าระบญัชีช าระหนีแ้ทนสหกรณ์ ......... 
.................................................... จ ากดั  ด าเนนิการช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น 
ภายในวันที ่.................................. โดยให้โอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์  ธนาคารเพื่อการเกษตร- 
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และสหกรณก์ารเกษตร  สาขานางเลิ้ง  ชื่อบัญชเีงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บญัชีเลขที่ ............................ 
มิฉะนั้น  จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนนิการต่อไป 

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                       ..................................... 
                                                                      (.....................................) 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
โทร. .................................... 
โทรสาร  ............................. 
 
 
 
หมายเหตุ   -  กรณีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2  ให้ปรับแบบฟอร์มใช้ตามความเหมาะสม 
               -  เลขบญัชีส าหรับโอนเงินช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีดังนี้ 
                     (1)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-00010-8 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07318-1 
                     (2)  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร)  บัญชีเลขท่ี  01-000-1-07423-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	3.1  สินทรัพย์                                                  .............................บาท
	- เงินสด +  เงินฝากธนาคาร................................................................... บาท



