
แนวทางการปฎบิัตทิางด้านการเงนิ 

 การเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 
1. ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัด ำเนินกำรเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์  ท่ี  ธ.ก.ส   

ช่ือบญัชี  “เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์  สสจ…………….”  เพ่ือรองรับเงินท่ีกรมฯ        โอนไปให้
ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเพ่ือโอนให้กับสหกรณ์ตอ่ไป และให้ก ำหนดเง่ือนไขกำรจำ่ยเงิน   วำ่ ให้ผู้ มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือในบญัชี 4 คน คือ สหกรณ์จงัหวดั และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ เก่ียวข้องตำมท่ี สหกรณ์จงัหวดั
พิจำรณำเห็นสมควรอีก 3 คน โดยให้มีผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือถอนเงิน 2 ใน 4 คน ทัง้นี ้ กำรถอนเงิน
ทกุครัง้จะต้องมีสหกรณ์จงัหวดั หรือผู้ รักษำรำชกำรแทน สหกรณ์จงัหวดั         ลงลำยมือช่ือถอนเงิน
ด้วยทกุครัง้   

2.  สหกรณ์ท่ีขอเบิกเงินกู้กองทนุฯ  ให้สหกรณ์เปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์  ท่ี  ธ.ก.ส.   
แยกตำ่งหำกจำกเงินกองทนุอ่ืน โดยระบสุำขำ ธ.ก.ส.  ช่ือบญัชี………(ระบช่ืุอสหกรณ์  และตำมด้วย
เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์)  และสง่ส ำเนำภำพถ่ำย  เลขท่ีบญัชีเงินฝำกดงักลำ่วไปพร้อมรำยงำนขอเบิก
เงินกู้   เพ่ือให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของสหกรณ์  กรณีท่ีไมใ่ช้สมดุคูฝ่ำกให้สง่
ส ำเนำใบแจ้งยอดบญัชีเงินฝำก  (โดยแสดงสำขำ ธ.ก.ส. ช่ือบญัชี  และเลขท่ีบญัชีให้ชดัเจน) 

การรับ – จ่ายเงนิ 
1.  กรมสง่เสริมสหกรณ์  จะโอนเงินกองทนุพฒันำสหกรณ์ เข้ำบญัชีเงินฝำกของ 

ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั ดงันี ้
1.1    เงินท่ีได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทนุพฒันำสหกรณ์  (เป็น 

วงเงินท่ีกรมฯ มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผู้อนุญำตให้สหกรณ์กู้ ยืมในลกัษณะเป็นเงินทุน
หมนุเวียน ระยะเวลำขอกู้ ไม่เกิน 1 ปี)  โดยส ำนกัพฒันำระบบกำรบริหำรกำรจดักำรสหกรณ์ จะโอน
เงินให้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หำกจังหวัดใด มีควำมต้องกำรเพิ่มเติม ให้แจ้งเหตุผลพร้อมวงเงินท่ี
ต้องกำร(เพิ่มเตมิ)  ให้กรมฯ ทรำบ เพ่ือจะได้ขออนญุำตจำกคณะกรรมกำรบริหำร กพส. ตอ่ไป และให้
เบกิจำ่ยเงินให้สหกรณ์ ก่อนวนัท่ี 25 กนัยำยน ของปี  

1.2    เงินท่ีอธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ หรือคณะกรรมกำรบริหำร กพส. อนญุำต 
ให้สหกรณ์กู้   โดยส ำนกัพฒันำระบบกำรบริหำรกำรจดักำรสหกรณ์ จะโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ภำยใน 3 วัน นับจำกวันท่ีได้รับอนุญำต อนึ่ง ส ำหรับ สหกรณ์ท่ีได้รับ
อนุญำตให้กู้หลงัจำกวนัท่ี 15 กันยำยน ของปี เม่ือสหกรณ์ได้จดัท ำสญัญำส่งให้ส ำนกังำนสหกรณ์
จงัหวดัตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวัดแจ้งให้ส ำนกัพฒันำระบบกำรบริหำรกำร



จดักำรสหกรณ์ ทรำบและโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัภำยใน 3 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้ง ทัง้นีส้ ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัจะต้องโอนเงินให้สหกรณ์ภำยในวนัท่ี 25 กนัยำยน  

อนึ่ง  หำกเกินก ำหนดเวลำเบิกจ่ำยเงินดงักล่ำว ให้ส ำนกังำน สหกรณ์จงัหวดัโอนเงิน
ท่ีเหลือคืนกรมฯ ทนัที พร้อมจดัท ำรำยงำนแสดงรำยช่ือของสหกรณ์ท่ีเบิกจ่ำยไม่ทนั กรณีท่ีสหกรณ์มี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินอีก ให้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบด้วย เพ่ือส ำนักพัฒนำระบบกำร
บริหำรกำรจดักำรสหกรณ์จะได้ด ำเนินกำรขออนมุัติขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินตอ่คณกรรมกำรบริหำร
กองทนุพฒันำสหกรณ์ และเม่ือได้รับอนมุตัจิะโอนเงินให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัอีกครัง้หนึง่ 

ทัง้นี ้ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัจดัท ำทะเบียนคมุวงเงิน ตำมข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 
แยกตำ่งหำกจำกกนั 

2.  เม่ือส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัได้รับเงินดงักล่ำวแล้ว  ให้ตอบยืนยนักำรได้รับ 
เงินให้กรมฯ ทรำบ ภำยใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีเงินโอนเข้ำบญัชี  

3.  สหกรณ์จงัหวดัจะต้องจำ่ยเงินท่ีได้รับเพ่ือให้สหกรณ์กู้ ยืมโดยกำรโอนเงิน 
เข้ำบญัชีเงินฝำกของสหกรณ์ ท่ี ธ.ก.ส. ตำมวตัถปุระสงค์ท่ีได้รับอนญุำตให้สหกรณกู้ ยืมเทำ่นัน้    ห้าม
น าไปใช้เพื่อการอ่ืนโดยเด็ดขาด 

4.  ห้ำมน ำเงินของ กพส. ไปเข้ำบญัชีเงินฝำกอ่ืน ๆ  และห้ำมน ำเงินอ่ืนท่ีมิใช่    
เงินของ กพส.  ฝำกเข้ำบญัชีโดยเดด็ขำด  

การเบิกจ่ายเงนิกู้ให้สหกรณ์ 
เม่ือสหกรณ์ท่ีได้รับอนญุำตให้กู้ เงิน จดัท ำรำยงำนขอกู้และจดัสง่เอกสำรขอเบิกเงิน

ตำมท่ีกรมฯ ก ำหนดครบถ้วนแล้ว ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัตรวจสอบหนงัสือสญัญำกู้ ยืม
เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์ หนงัสือค ำ้ประกนั และหลกัฐำนตำ่ง ๆ ให้ถกูต้องเรียบร้อย และด ำเนินกำร 
ดงันี ้

1.  ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัด ำเนินกำรเบิกจำ่ยเงินกู้ ให้แก่สหกรณ์ โดยกำรโอน
เงินตำมสญัญำกู้  และวงเงินท่ีสหกรณ์ได้รับอนญุำตให้กู้ ยืมเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของสหกรณ์ 
ท่ีเปิดไว้ท่ี ธ.ก.ส. โดยตรงเทำ่นัน้ และแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเพ่ือตรวจสอบยอดเงินให้ถกูต้อง 

2. ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัถ่ำยต้นฉบบัสญัญำกู้ ยืมเงิน  และต้นฉบบั หนงัสือค ำ้
ประกนั  โดยให้สหกรณ์จงัหวดัเป็นผู้ รับรองส ำเนำถกูต้องสง่ให้กรมฯ  ภำยใน 15 วนั    เพ่ือให้ สตง. 
ตรวจสอบ  ส ำหรับต้นฉบบัหนงัสือสญัญำกู้ ยืมเงินและต้นฉบบัหนงัสือค ำ้ประกนั และเอกสำรท่ี
เก่ียวข้องให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเก็บรักษำไว้เป็นหลกัฐำนกำรให้กู้ ยืม 



3.      เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินกู้กองทนุพฒันำสหกรณ์แล้ว ให้สหกรณ์จดัสง่หลกัฐำนใน
กำรรับเงินให้ส ำนกังำนสหกรณ์ ดงันี ้

3.1    สง่ส ำเนำหลกัฐำนใบแจ้งกำรเพิ่ม/หกับญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ (งฝ. 8)  
หรือ ส ำเนำ Statement หรือส ำเนำบญัชีเงินฝำกของธนำคำรฯ (ท่ีแสดงยอดเงินกู้ ท่ีส ำนกังำน สหกรณ์
จงัหวดัได้โอนเงินเข้ำบญัชีเรียบร้อยแล้ว) 

 3.2 ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์  ให้กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนสหกรณ์  
อยำ่งน้อย 2 คน และระบช่ืุอ ต ำแหนง่บคุคลดงักล่ำวให้ชดัเจน และให้สหกรณ์จงัหวดัรับรอง    ลำยมือ
ช่ือด้ำนหลงัใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั และเก็บไว้ท่ีส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั เพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรรับเงิน
ของสหกรณ์ 

4.  ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัถ่ำยต้นฉบบัหลกัฐำนในข้อ 3. ทัง้หมด และให้ 
สหกรณ์จงัหวดัเป็นผู้ รับรองส ำเนำถกูต้อง และส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมกับส าเนา  
ต้นฉบับหนังสือสัญญากู้ยืมเงนิ และส าเนาต้นฉบับหนังสือค า้ประกัน 

การเร่งรัด  ตดิตามการช าระหนีเ้งนิกู้ 
  ให้สหกรณ์จงัหวดั  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์จงัหวดั  ตรวจสอบ 
กำรใช้เงินกู้   และติดตำมเร่งรัดหนีส้ิน  โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน  ดงันี  ้

1.  เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินกู้แล้ว  ให้ลงบญัชีลกูหนีร้ำยตวั  แยกตำมประเภทเงินทนุและ 
ลงบญัชีให้เป็นปัจจบุนัทกุครัง้ท่ีมีรำยงำนกำรเคล่ือนไหว  โดยก ำหนดตวัเจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับผิดชอบไว้  เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรติดตำมเร่งรัดหนี ้

2.  ภำยในเวลำ  3  เดือน  นบัจำกวนัท่ีสหกรณ์ได้รับเงินกู้ ไปแล้ว  ให้สหกรณ์จงัหวดั   
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยเข้ำไปตรวจสอบผลกำรใช้เงินกู้ของสหกรณ์ว่ำสหกรณ์ใช้เงินกู้ เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์ท่ีขอกู้หรือไม ่ หำกพบวำ่สหกรณ์ใช้เงินกู้ผิดวตัถปุระสงค์ให้สหกรณ์จงัหวดัแจ้งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรภำยในเวลำ  7  วนั  เพ่ือบอกเลิกสญัญำ  และเรียกเงินกู้ คืน 

3.  หลงัจำกสหกรณ์รับเงินกู้ ไปแล้ว  6  เดือน  ให้สหกรณ์จงัหวดั  หรือผู้ ท่ีได้รับ 
มอบหมำยเข้ำไปตดิตำมผลกำรใช้เงินกู้ของสหกรณ์  แตใ่นกรณีท่ีสหกรณ์รับเงินกู้ ไปเป็นเวลำมำกกวำ่  
1  ปี  ต้องจดัให้มีกำรตรวจติดตำม  อยำ่งน้อยปีละ  2  ครัง้ 

4.  ก่อนครบก ำหนดช ำระหนีคื้น  60  วนั  ให้สหกรณ์จงัหวดัมีหนงัสือแจ้งสหกรณ์ 
เตือนให้สง่ช ำระหนีต้ำมก ำหนด  ซึง่เป็นกำรแจ้งเตือนครัง้ท่ี  1  และก่อนหนีค้รบก ำหนดช ำระคืนเป็น
เวลำ  30  วนั  ให้มีหนงัสือแจ้งสหกรณ์เตือนให้สง่ช ำระหนี ้ ซึง่เป็นกำรแจ้งเตือนครัง้ท่ี  2  อนึง่  หำก



สหกรณ์ไมส่ำมำรถสง่ช ำระหนีต้ำมก ำหนด  เน่ืองจำกสำเหตอุนัควรขอผ่อนผนัสหกรณ์มีสิทธิท่ีจะย่ืน
ค ำขอผอ่นผนักำรช ำระหนีก้่อนหนีค้รบก ำหนดช ำระเป็นเวลำ  45  วนั 

5.  เม่ือหนีท่ี้สหกรณ์กู้ ยืมใกล้จะครบก ำหนดช ำระ  หรือครบก ำหนดช ำระ  หำก 
สหกรณ์ไมส่ำมำรถสง่ช ำระหนีไ้ด้ทัง้หมด  หรือบำงสว่นต้องเร่งรัดสหกรณ์ให้สง่ดอกเบีย้เพ่ือไมใ่ห้มี
ดอกเบีย้ค้ำง 

6.  เม่ือสหกรณ์ค้ำงช ำระหนีเ้ป็นเวลำ  1  เดือนนบัแตว่นัท่ีหนีค้รบก ำหนดช ำระ 
โดยไมไ่ด้รับกำรผ่อนผนั  หรือถกูบอกเลิกสญัญำในกรณีท่ีท ำผิดสญัญำ  หรือผิดวตัถปุระสงค์ 
(ตำมข้อ  1)  เพ่ือเรียกหนีคื้นให้สหกรณ์จงัหวดัมีหนงัสือแจ้งสหกรณ์ให้ช ำระหนี ้ (โนติส)  ถึงประธำน
กรรมกำรโดยทำงไปรษณีย์ตอบรับ  พร้อมทัง้แจ้งจ ำนวนหนีแ้ตล่ะสญัญำรวมทกุสญัญำท่ีผู้ค ำ้ประกนั
แตล่ะคนแตล่ะคนต้องร่วมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน  โดยแจ้งทำงไปรษณีย์ตอบรับไปยงัผู้ค ำ้ประกนัทกุ
คน  หำกเป็นหนีซ้ึง่มีหลกัประกนัอ่ืนด้วย  เชน่  จ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เป็นประกนัให้แจ้งกำรบงัคบั
จ ำนองไปพร้อมกบัหนงัสือแจ้งให้ช ำระหนีด้้วย 

 7.  เม่ือสหกรณ์ค้ำงช ำระหนีค้รบ  2  เดือนนบัแตว่นัท่ีหนีถ้ึงก ำหนดช ำระให้สหกรณ์ 
จงัหวดัท ำหนงัสือแจ้งประธำนกรรมกำรและผู้ค ำ้ประกนั  เชน่เดียวกบัข้อ  6  และเม่ือครบ  3  เดือนนบั
แตว่นัท่ีหนีค้รบก ำหนดช ำระ  สหกรณ์มิได้น ำเงินมำช ำระหนีใ้ห้สหกรณ์จงัหวดัท ำหนงัสือแจ้งไปยงั
พนกังำนอยักำร  เพ่ือขอให้อยักำรฟ้องคดีแทนกรมสง่เสริมสหกรณ์และให้รวบรวมหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรด ำเนินคดี  ได้แก่  สญัญำกู้ ยืมเงิน  หนงัสือค ำ้ประกนั   
สญัญำจ ำนอง  ใบส ำคญัรับเงิน  หลกัฐำนกำรสง่ช ำระหนีแ้ตล่ะครัง้  มตท่ีิประชมุคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรสหกรณ์ครัง้ท่ีตกลงกู้ ยืมเงิน  วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์  หำกมีอสงัหำริมทรัพย์จ ำนอง 
เป็นประกนักำรช ำระหนี ้ ให้ส ำเนำโฉนด  หรือหนงัสือส ำคญั  หนงัสือสญัญำจ ำนองและเอกสำร 
หลกัฐำนอ่ืน  (หำกมี)  ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินคดีให้พนกังำนอยักำรด้วย 

8. ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินคดีทกุครัง้ท่ีมีกำรเคล่ือนไหวไปยงัส ำนกัพฒันำระบบกำร 
บริหำรกำรจดักำรสหกรณ์ และส ำเนำให้กลุม่นิตกิำร ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรมทรำบด้วย 
       
5.5  การค านวณต้นเงินคงเหลือ ดอกเบีย้เงินกู้  และค่าปรับเงนิกู้ 
  กรมสง่เสริมสหกรณ์  ได้ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั  ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรเร่งรัด
ตดิตำมกำรช ำระหนีเ้งินกู้ ท่ีจะถึงก ำหนดช ำระ  และถึงก ำหนดช ำระแล้ว  รวมทัง้เป็นผู้ค ำนวณต้นเงิน
คงเหลือ  ดอกเบีย้  และคำ่ปรับให้สหกรณ์ท่ีช ำระหนีเ้งินกู้   
 
 



 
  1.  สตูรกำรค ำนวณดอกเบีย้/คำ่ปรับ มีดงันี ้
               ดอกเบีย้               =  ต้นเงิน X ระยะเวลำ X อตัรำดอกเบีย้ 
                                                                                                100 
  

            คำ่ปรับ                 = ต้นเงิน X ระยะเวลำ X อตัรำคำ่ปรับ 
                                                                             100 

  
*** ระยะเวลำกำรค ำนวณดอกเบีย้ จะเร่ิมคดิถดัจำกวนัท่ีสหกรณ์ท่ีได้รับเงินกู้จนถึงวนัท่ีสหกรณ์  สง่
ช ำระหนี ้และระยะเวลำกำรค ำนวณคำ่ปรับ จะเร่ิมคิดถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดช ำระจนถึงวนัท่ี สหกรณ์
สง่ช ำระหนี ้
 

2.  กำรนบัจ ำนวนวนัท่ีค ำนวณดอกเบีย้/คำ่ปรับแบง่เป็น  2  ชว่ง  คือ 
  2.1  ชว่งแรก  เร่ิมคดิดอกเบีย้ค้ำงรับ ตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีสหกรณ์ได้รับเงินกู้

จนถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  ของทกุปี และหำกสหกรณ์ผิดนดัช ำระหนีต้้องค ำนวณคำ่ปรับค้ำงรับ   ตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัครบก ำหนดในสญัญำ จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน ของทกุปี (เน่ืองจำกกรมฯ     ต้องปิดบญัชี
ประจ ำปีงบประมำณในวนัท่ี  30  กนัยำยน  ของทกุปี) 
   2.2  ชว่งท่ีสอง  คดิดอกเบีย้/คำ่ปรับ(ถ้ำมี) ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุำคม  ถึงวนัท่ี 
สหกรณ์สง่ช ำระ 

3.  กำรสง่ช ำระหนี ้ มี  4  กรณี  ดงันี ้
  กรณีท่ี 1 สง่ช ำระก่อนวนัครบก ำหนดสญัญำ  (ช ำระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้) 
  กรณีท่ี 2 สง่ช ำระในวนัครบก ำหนดสญัญำ  (ช ำระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้) 
  กรณีท่ี 3 สง่ช ำระหลงัวนัครบก ำหนดสญัญำ  (ช ำระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้และ
คำ่ปรับ) 
  กรณีท่ี 4 สง่ช ำระเงินไมค่รบตำมก ำหนดสญัญำ  (ช ำระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้และ
คำ่ปรับ) 
             สมมุต ิ  สหกรณ์  ก.  จ ำกดั  ได้กู้ เงิน  จ ำนวนเงิน  500,000  บำท  วตัถปุระสงค์จดัหำวสัดุ
กำรเกษตร   มำจ ำหนำ่ย  ระยะเวลำให้กู้  1  ปี  อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ  3  ตอ่ปี  สญัญำลงวนัท่ี  15  
สิงหำคม  2545 ครบก ำหนดช ำระวนัท่ี  15  สิงหำคม  2546  หำกสหกรณ์สง่ช ำระไมไ่ด้ตำมก ำหนด
จะต้องเสียคำ่ปรับในอตัรำร้อยละ  6  ตอ่ปี  สหกรณ์ได้รับเงินกู้ ในวนัท่ี  25  สิงหำคม  2545          (วนัท่ี
ระบใุน  งฝ.8) 
 



ตัวอย่างที่  1 กรณีส่งช าระก่อนวันครบก าหนดสัญญา 
 สหกรณ์ส่งช าระหนีใ้นวันที่  30  เมษายน  2546  
ระยะเวลำกำรค ำนวณดอกเบีย้เร่ิมจำกวนัท่ี  26  สิงหำคม  2545  ถึงวนัท่ี  30  เมษำยน  2546 
แบ่งเป็น  2  ช่วง  คือ 
 ชว่งแรก  ตัง้แตว่นัท่ี  26  สิงหำคม  2545  ถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  2545   =    36  วนั 
 ชว่งท่ี  2  ตัง้แตว่นัท่ี    1   ตลุำคม  2545  ถึงวนัท่ี  30  เมษำยน   2546   =  212  วนั 
 
 ดอกเบีย้ = ต X ป X อ 
       100 
  
 ดอกเบีย้ (ชว่งแรก) = 500,000 X 36 X 3 
                                                                                             365x100 
  
 = 1,479.45 บำท 
 ดอกเบีย้ (ชว่งท่ี  2) = 500,000 X 212 X 3 
                                                                                              365x100 
  
 = 8,712.33 บำท 
  ดงันัน้  สหกรณ์ต้องเสียดอกเบีย้ = 1,479.45 + 8,712.33 
 = 10,191.78 บำท 
 รวมเป็นเงินท่ีต้องช ำระ = 500,000 + 10,191.78 
 = 510,191.78 บำท 
 
ตัวอย่างที่  2 กรณีส่งช าระในวันครบก าหนดสัญญา 
 สหกรณ์สง่ช ำระหนีใ้นวนัท่ี  15  สิงหำคม  2546 
ระยะเวลำกำรค ำนวณดอกเบีย้  เร่ิมจำกวนัท่ี  26  สิงหำคม  2545  ถึงวนัท่ี  15  สิงหำคม  2546 
แบง่เป็น  2  ชว่ง  คือ 
 ชว่งแรก ตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหำคม 2545  ถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  2545   =    36  วนั 
 ชว่งท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี   1 ตลุำคม  2545   ถึงวนัท่ี  15  สิงหำคม  2546    =  319  วนั 
 
 ดอกเบีย้ = ต X ป X อ 
                                                                                          100 
  



 ดอกเบีย้ (ชว่งแรก) = 500,000 X 36 X 3 
                                                                                            365x100 
  
 = 1,479.45 บำท 
 ดอกเบีย้ (ชว่งท่ี 2) = 500,000 X 319 X 3 
                                                                                             365x100 
  
 =  13,109.59 บำท 
 
 ดงันัน้  สหกรณ์ต้องเสียดอกเบีย้ = 1,479.45 + 13,109.59 
 = 14,589.04 บำท 
 รวมเป็นเงินท่ีต้องช ำระ = 500,000 + 14,589.04 
 = 514,589.04 บำท 
 
ตัวอย่างที่  3 กรณีส่งช าระหลังวันครบก าหนดสัญญา  (ต้องเสียค่าปรับ) 
 สหกรณ์สง่ช ำระหนีใ้นวนัท่ี  15  กนัยำยน  2546 
ระยะเวลำกำรค ำนวณดอกเบีย้  เร่ิมจำกวนัท่ี  26  สิงหำคม  2545  ถึงวนัท่ี  15  กนัยำยน  2546 
แบง่เป็น  2  ชว่ง  คือ 
 ชว่งแรก  ตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหำคม 2545 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2545 = 36 วนั 
 ชว่งท่ี 2  ตัง้แตว่นัท่ี   1 ตลุำคม  2545  ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2546 = 350 วนั 
 
 ดอกเบีย้ = ต X ป X อ 
                                                                                          100 
  
 ดอกเบีย้ (ชว่งแรก) = 500,000 X 36 X 3 
                                                                                            365x100 
  
 = 1,479.45 บำท 
 ดอกเบีย้ (ชว่งท่ี 2) = 500,000 X 350 X 3 
                                                                                              365x100 
  
 = 14,383.56 บำท 
 ดงันัน้  สหกรณ์ต้องเสียดอกเบีย้ = 1,479.45 + 14,383.56 
 = 15,863.01 บำท 



และสหกรณ์ต้องเสียคำ่ปรับ  เน่ืองจำกสง่ช ำระหลงัวนัครบก ำหนดในสญัญำ  
เร่ิมคดิคำ่ปรับตัง้แตว่นัถดัจำกวนัครบก ำหนดในสญัญำจนถึงวนัท่ีสหกรณ์สง่ช ำระ  คือ 
 
 วนัท่ี  16  สิงหำคม  2546  ถึงวนัท่ี  15  กนัยำยน  2546   =    31  วนั 
 คำ่ปรับ                                              =       ต้นเงิน X จ ำนวนวนัท่ีผิดนดั X อตัรำคำ่ปรับ 
                                                                                        365x100 
  
 คำ่ปรับ = 500,000 X 31 X 6 
                                                                                             365x100 
  
 = 2,547.95 บำท 
 รวมเป็นเงินท่ีต้องช ำระ = 500,000 + 15,863.01 + 2,547.95 
 = 518,410.96 บำท 
 
ตัวอย่างที่  4 กรณีส่งช าระเงนิไม่ครบตามก าหนดสัญญา  (สัญญากู้  500,000  บาท) 
 สหกรณ์สง่ช ำระหนีใ้นวนัท่ี  15  กนัยำยน  2546  จ ำนวนเงิน  300,000  บำท 
ระยะเวลำกำรค ำนวณดอกเบีย้  เร่ิมจำกวนัท่ี  26  สิงหำคม  2545  ถึงวนัท่ี  15  กนัยำยน  2546 
แบง่เป็น  2  ชว่ง  คือ 
 ชว่งแรก  ตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหำคม 2545 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2545 = 36 วนั 
 ชว่งท่ี 2  ตัง้แตว่นัท่ี   1 ตลุำคม 2545  ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2546  =350 วนั 
 
 ดอกเบีย้ = ต X ป X อ 
                                                                                          100 
  
 ดอกเบีย้ (ชว่งแรก) = 500,000 X 36 X 3 
                                                                                            365x100 
  
 = 1,479.45 บำท 
 
 ดอกเบีย้  (ชว่งท่ี  2) = 500,000 X 350 X 3 
                                                                                            365x100 
  
 = 14,383.56 บำท 
 ดงันัน้  สหกรณ์ต้องเสียดอกเบีย้ = 1,479.45 + 14,383.56 



 = 15,863.01 บำท 
 
และสหกรณ์ต้องเสียคำ่ปรับ  เน่ืองจำกสง่ช ำระหลงัวนัครบก ำหนดในสญัญำ เร่ิมคดิคำ่ปรับ         
ตัง้แตว่นัถดัจำกวนัครบก ำหนดในสญัญำ ถึงวนัท่ีสหกรณ์สง่ช ำระ  คือ 
 วนัท่ี  16  สิงหำคม  2546  ถึง  15  กนัยำยน  2546   =   31  วนั 
 คำ่ปรับ                                              =    ต้นเงิน X จ ำนวนวนัท่ีผิดนดั X อตัรำคำ่ปรับ 
                                                                                        365x100 
 คำ่ปรับ = 500,000 X 31 X 6 
                                                                                            365x100 
  
 = 2,547.95 บำท 
 
แตส่หกรณ์สง่เงินเพียง  300,000  บำท 
ดงันัน้  กำรหกัช ำระหนีต้้องน ำเงินจ ำนวน  300,000  บำท  หกัช ำระคำ่ปรับเป็นล ำดบัแรก  และดอกเบีย้
เป็นล ำดบัสอง  จำกนัน้จงึน ำเงินท่ีเหลือไปหกัช ำระต้นเงิน 
 หกัช ำระต้นเงินให้สหกรณ์ = เงินท่ีสง่ช ำระ – คำ่ปรับ – ดอกเบีย้ 
 = 300,000 – 2,547.95 – 15,863.01 
 = 281,589.04 บำท 
 สรุป  สหกรณ์ยงัค้ำงช ำระต้นเงิน = 500,000 – 281,589.04 
 = 218,410.96 บำท 
สมมตุวิำ่  สหกรณ์ต้องกำรน ำเงินสง่ช ำระให้เสร็จสิน้ในวนัท่ี  31  ตลุำคม  2546 สหกรณ์จะต้อง     
น ำเงินสง่  ดงันี ้
ต้นเงินท่ียงัค้ำงช ำระ  จ ำนวน  218,410.96  บำท  สง่ช ำระครัง้สดุท้ำยวนัท่ี  15  กนัยำยน  2546 
เร่ิมคดิดอกเบีย้และคำ่ปรับ  วนัท่ี  16  กนัยำยน  2546  ถึงวนัท่ี  31  ตลุำคม  2546   =   46  วนั 
ชว่งแรกคิดดอกเบีย้และคำ่ปรับตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยำยน 2546 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2546 = 15  วนั 
ชว่งท่ี  2  คิดดอกเบีย้และคำ่ปรับตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม  2546  ถึงวนัท่ี 31 ตลุำคม  2546  = 31  วนั 
 ดอกเบีย้ = ต X ป X อ 
                                                                                          100 
  
 คำ่ปรับ =    ต้นเงิน X จ ำนวนวนัท่ีผิดนดั X อตัรำคำ่ปรับ 
                                                                                     365x100 
  



 ดอกเบีย้  (ชว่งแรก) = 218,410.96 X 15 X 3 
                                                                                               365x100 
  
 = 269.27 บำท 
 คำ่ปรับ  (ชว่งแรก) = 218,410.96 X 15 X 6 
                                                                                             365x100 
  
 = 538.55 บำท 
 รวมดอกเบีย้และคำ่ปรับ  (ชว่งแรก) = 269.27 + 538.55 
 = 807.82 บำท 
 ดอกเบีย้  (ชว่งท่ี  2) = 218,410.96 X 31 X 3 
                                                                                             365x100 
  
 = 556.50 บำท 
 คำ่ปรับ  (ชว่งท่ี  2) = 218,410.96 X 31 X 6 
                                                                                               365x100 
  
 = 1,113 บำท 
รวมดอกเบีย้และคำ่ปรับ  (ชว่งท่ี  2) = 556.50 + 1,113 
 = 1,669.5 บำท 
 
รวมเป็นเงินท่ีต้องช ำระ  
                                =   ต้นเงินท่ีค้ำง + ดอกเบีย้และคำ่ปรับชว่งแรก+ดอกเบีย้และค่าปรับช่วงที่  2 
                                =    218,410.96 + 807.82 + 1,669.50  
                                =    220,888.28    บำท 
 

การส่งช าระหนีข้องสหกรณ์ 
  ให้สหกรณ์โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของกรมสง่เสริมสหกรณ์  ท่ีธนำคำร 
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  สำขำนำงเลิง้  ประเภทบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์  ดงันี  ้

1.  เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์  บญัชีเลขท่ี  000-1-00010-8 
2.  เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์  (โครงกำรพฒันำธุรกิจโคนม)  บญัชีเลขท่ี         

000-1-07318-1 



3.  เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์  (โครงกำรเงินกู้ เพ่ือปรับโครงสร้ำงภำคเกษตร)   
บญัชีเลขท่ี 000-1-07423-4 
โดยให้สหกรณ์สง่หลกัฐำนกำรโอนเงินให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั ทรำบทนัที เพ่ือให้ส ำนกังำน  
สหกรณ์จงัหวดับนัทึกบญัชี และจดัสง่หลกัฐำนกำรโอนเงินดงักลำ่วให้กรมฯ ทรำบด้วย  ทัง้นี  ้
ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัจดัสง่หลกัฐำนให้กรมฯ ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีสหกรณ์โอนเงิน 
 

การโอนเงินคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด                
1.  เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์ ท่ีส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัจะต้องสง่คืนกรมฯ ได้แก่ 

1.1  ต้นเงินกู้ ท่ีสหกรณ์ไมข่อรับเงินกู้  หรือสละสิทธ์ิ  
1.2  ต้นเงินท่ีกรมฯ มอบอ ำนำจให้ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัเป็นผู้อนญุำต และ 

ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัไม่มีควำมประสงค์จะใช้เงินดงักลำ่ว หรืออนญุำตให้สหกรณ์กู้แล้ว แต่
เบกิจำ่ยไมท่นัภำยในวนัท่ี 25 กนัยำยน ของปี   
  1.3 ต้นเงินท่ีกรมฯ อนญุำตให้สหกรณ์กู้และโอนเงินให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั
แล้ว แตโ่อนเงินให้สหกรณ์ไม่ทนั ภำยในวนัท่ี 25 กนัยำยน ของปี  

1.4  ดอกผลท่ีเกิดขึน้ในบญัชีเงินฝำกของส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัทัง้หมด  
                        2. ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั โอนเงินตำมข้อ 1. เข้ำบญัชีเงินฝำกของกรมฯ ช่ือบญัชี   
เงินกองทนุพฒันำสหกรณ์  บญัชีเลขท่ี  000-1-00010-8 ท่ี ธ.ก.ส. สำขำนำงเลิง้ 

ทัง้นี ้ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัด ำเนินกำรโอนเงินกองทนุพฒันำสหกรณ์ทัง้หมดท่ีมี
เหลืออยูใ่นบญัชีของส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัคืนกรมฯ ภำยในวนัท่ี  25  กนัยำยน  ของทกุปี        
                        3.  ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัถือปฏิบตัิวำ่ ทกุครัง้ท่ีส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัโอน 
เงินคืนกรมฯ  ให้แจ้งส ำนกัพฒันำระบบกำรบริหำรกำรจดักำรสหกรณ์  กรมสง่เสริมสหกรณ์ทรำบทนัที 
นบัแตว่นัท่ีโอนเงิน และแยกรำยละเอียดว่ำกำรโอนเงินดงักลำ่วเป็นกำรโอนต้นเงิน หรือดอกเบีย้เงิน
ฝำกของส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั อยำ่งละเทำ่ใด  ตำมแบบรำยละเอียดกำรสง่คืนเงินกองทนุ  และสง่
ให้กรมฯ  พร้อมส ำเนำหลกัฐำนกำรโอนเงินคืนกรมฯ  กรณีท่ีส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัมีควำมประสงค์
สง่คืนดอกเบีย้เงินฝำกของส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัให้ส่งส ำเนำสมดุเงินฝำกของส ำนกังำนสหกรณ์
จงัหวดัให้กรมฯ  เพ่ือใช้ประกอบกำรตรวจสอบยอดดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรด้วย 
 
 



การจัดท ารายงาน 
1. ให้จงัหวดัจดัท ำรำยงำนผลกำรอนมุตัแิละเบิกจำ่ยเงินกู้กองทนุพฒันำ สหกรณ์  

(ตำมแบบท่ีแนบ)  สง่ให้ส ำนกัพฒันำระบบกำรบริหำรกำรจดักำรสหกรณ์  (ฝ่ำยเลขำนกุำร)  ภำยใน 
วนัท่ี 7 ของทกุเดือน  เพ่ือจะได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทนุพฒันำสหกรณ์ทรำบตอ่ไป 

2 .ให้จดัท ำรำยงำนงบทดลอง ประจ ำเดือนทกุเดือน ตำมแบบ 1 เก็บไว้ท่ีส ำนกังำน
สหกรณ์จงัหวดั และจดัสง่งบทดลองดงักลำ่วเฉพำะเดือนสดุท้ำยของแตล่ะไตรมำส ส่งให้กรมฯ ภำยใน
วนัท่ี 10  ของไตรมำสถดัไป 

3.  ให้จดัท ำรำยงำนรำยละเอียดลกูหนี ้ตำมแบบ 2  เป็นรำยไตรมำส และให้สง่กรมฯ 
ภำยในวนัท่ี 10  ของไตรมำสถดัไป 

4.  ให้จดัท ำงบทดลองประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยนของทกุปี และให้สง่กรมฯ 
ภำยในวนัท่ี  10 ของปีงบประมำณถดัไป 

5  ให้จดัท ำงบรำยได้ – รำยจ่ำย ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 1 ปี เพ่ือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทนุประจ ำปีของจงัหวดั โดยเก็บยอดจำกบญัชีแยกประเภทรำยได้ – คำ่ใช้จำ่ย  

6.  ให้จดัท ำงบดลุ เพ่ือแสดงฐำนะกำรเงินของกองทนุในส่วนของจงัหวดั โดยเก็บ 
ยอดจำกบญัชีแยกประเภททรัพย์สิน หนีส้ิน และสว่นของเงินกองทนุ 

7.  กรณีท่ีส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัคำดว่ำจะเบกิจำ่ยเงินกู้  (กรณีกรมฯ อนญุำต 
ให้สหกรณ์กู้ ) ให้สหกรณ์ไมท่นัภำยในวนัท่ี 25 กนัยำยน ให้จดัท ำแบบรำยงำน กรณีเบิกจำ่ยเงินกู้ ไม่
ทนั พร้อมเหตผุลควำมจ ำเป็นประกอบ เพ่ือส ำนกัพฒันำระบบกำรบริหำรกำรจดักำรสหกรณ์  จะได้
ด ำเนินกำรขออนมุตัขิยำยเวลำเบกิจำ่ยเงินตอ่คณะกรรมกำรบริหำรกองทนุพฒันำสหกรณ์ ตอ่ไป  (เม่ือ
ได้รับอนมุตัแิล้ว จงึจะโอนเงินให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัอีกครัง้หนึง่) 

 

การควบคุมดูแล 
1.  สหกรณ์จงัหวดัจะต้องควบคมุกำรรับ - จำ่ยเงินกองทนุพฒันำสหกรณ์ กำรจดัท ำ 

บญัชี กองทนุฯ  และกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงินตำ่ง ๆ สง่สว่นกลำงภำยในก ำหนดเวลำตำมระบบบญัชี
กองทนุฯ รวมทัง้ปฎิบตัติำมระเบียบกรมสง่เสริมสหกรณ์  วำ่ด้วยกำรกู้ ยืมเงินกองทนุพฒันำสหกรณ์ 
(กพส.)  พ.ศ.2545 แล้วเก็บรวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรรับ – จำ่ยเงินทัง้หมดไว้ท่ีส ำนกังำนสหกรณ์
จงัหวดั 

2. สหกรณ์จงัหวดัจะต้องยินยอมให้ผู้แทนกรมฯ หรือผู้แทนของ สตง.  เข้ำตรวจสอบ 



เอกสำรทำงกำรเงิน กำรบญัชีของกองทนุฯ ตำมแตก่รมฯ  หรือกองทนุฯ เห็นสมควร 
 

การจัดเก็บเอกสาร 
ให้ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั  จดัเก็บเอกสำรทัง้หมดไว้ท่ีส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั โดยให้

รวบรวมเก็บเป็นล ำดบัขัน้  ดงันี ้
1.  หลกัฐำนท่ีกรมฯ  แจ้งวงเงินจดัสรรให้จงัหวดั 
2.  สรุปผลกำรประชมุกำรพิจำรณำเงินกู้กองทนุพฒันำสหกรณ์ (ระดบัจงัหวดั) พร้อม

หนงัสืออนญุำตให้สหกรณ์กู้ เงิน 
3.  ค ำขอกู้ เงินของสหกรณ์ พร้อมเอกสำรประกอบกำรขอกู้ เงินทกุอยำ่งท่ีเก่ียวข้อง 
4.  หลกัฐำนกำรเบกิจำ่ยเงินให้สหกรณ์ ต้นฉบบัหนงัสือสญัญำกู้ ยืมเงิน  ต้นฉบบั 

หนงัสือค ำ้ประกนั และหนงัสืออนญุำตให้สหกรณ์กู้ ยืมเงิน พร้อมเอกสำรประกอบกำรขอเบกิเงิน 
ทกุอย่ำงท่ีเก่ียวข้อง 

5.  ต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ให้แนบเก็บไว้พร้อมกบัต้นฉบบัหนงัสือ 
สญัญำกู้ ยืมเงิน และต้นฉบบัหนงัสือค ำ้ประกนั 

6.  หลกัฐำนกำรเร่งรัด ตดิตำมหนี ้ หนงัสือเตือนให้สหกรณ์ช ำระหนี ้
7.  ส ำเนำหลกัฐำนกำรสง่ช ำระหนีข้องสหกรณ์   
8.  หลกัฐำนกำรน ำเงินสง่คืนกรมฯ  ของส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั 
อนึง่  ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั ควรถ่ำยส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกของส ำนกังำน 

สหกรณ์จงัหวดัเก็บไว้เป็นหลกัฐำนทกุปี 
 


