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แบบค ำขอกู้เงิน กพส. 
(ส ำหรับสหกรณ์) 

 
ท่ี.....................                                                                  สหกรณ์........................................................จ  ำกดั 
 

                                                                          วนัท่ี........................................................... 
 

เร่ือง     ขอกูเ้งินกองทุนพฒันำสหกรณ์ 
 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผำ่น  สหกรณ์จงัหวดั../ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี........ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย     1.   แผนกำรด ำเนินธุรกิจระยะสั้น หรือ แผนกำรลงทุนในทรัพยสิ์น 
                            2.   งบทดลอง ณ วนัส้ินเดือน  (ก่อนรำยงำนขอกู)้ 
                            3.   งบดุล งบก ำไรขำดทุน และรำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน (ปีก่อนท่ียืน่ค  ำขอกู ้

กรณีกูเ้งินเพื่อลงทุนระยะยำวใหส่้งงบ 3 ปี) 
                            4.   ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร (คร้ังท่ีมีมติขอกูเ้งิน) 

5.   ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ (ใหด้  ำเนินธุรกิจต่อไป กรณีสหกรณ์ขำดทุนเกินก่ึง
หน่ึงของทุนเรือนหุน้) 

6.  ส ำเนำโฉนดทีด่นิหรือเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในทีด่นิ 
7. แผนทีท่ีต่ั้งทีด่นิพร้อมภำพถ่ำยทีด่นิและทำงเข้ำ-ออก                               
8. ส ำเนำหนังสือประเมนิรำคำทีด่นิของกรมทีด่นิ  
9. หนังสือรับรองรำคำซ้ือขำยทีด่นิบริเวณใกล้เคยีง 
10.   ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ (คร้ังท่ีมีมติใหล้งทุนในทรัพยสิ์น) 
11. โครงกำรท่ีจะลงทุน  พร้อมใบเสนอรำคำและแบบแปลนกำรก่อสร้ำงท่ีมีวิศวกรรับรอง   

(รำยกำรท่ี 6-9  ใชก้รณีสหกรณ์มีท่ีดิน  รำยกำรท่ี 10 - 11  ใชก้รณีกูเ้พื่อลงทุนใน
ทรัพยสิ์น) 

 

                            ดว้ยสหกรณ์........................................................... จ  ำกดั  ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี.............. 
ถนน.....................................  ต ำบล................................   จงัหวดั..........................  โทรศพัท.์....................  
โทรสำร................................... จดทะเบียนวนัท่ี........................................  ปัจจุบนัมีสมำชิก...............  คน   
มีควำมประสงคข์อกูเ้งินกองทุนพฒันำสหกรณ์  จ ำนวน.....................................................................  บำท 
(............................................................... ....)  วตัถุประสงค.์........................................................................ 
โดยมีรำยละเอียด  ดงัน้ี 
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1. สหกรณ์เป็นลูกหน้ีชั้น.......... 
2. เป็นสหกรณ์         ผำ่น         ไม่ผำ่น  เกณฑม์ำตรฐำนสหกรณ์ของกรมฯ 

(กรณีไม่ผำ่นเกณฑฯ์  ใหช้ี้แจงขอ้มูลเพิม่เติม) 
3. หลกัประกนัเงินกู ้  

3.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  จ ำนวน.........คน     และผูจ้ดักำรค ้ำประกนัเงินกู ้
3.2  ท่ีดิน  

-โฉนด...... เลขท่ี........ เน้ือท่ี.....ไร่  รำคำประเมิน  (จำกกรมท่ีดิน) ............ บำท 
- น.ส.3/ก   เลขท่ี....... เน้ือท่ี ......ไร่  รำคำประเมิน (จำกกรมท่ีดิน) ............ บำท 

3.3  อ่ืนๆ  (ระบุ) 
4. วงเงินกูย้มืประจ ำปี...........................  บำท 
5. วงเงินกูย้มื ธกส. ..............................  บำท 
6. ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั  3 ปี 
 ปีบญัชี                               ก ำไร  (ขำดทุน)  สุทธิ  (บำท)   
 ปี..................                            ............................................... 
 ปี..................                            ............................................... 
 ปี..................                            ............................................... 
ทั้งน้ี  ไดแ้นบเอกสำรตำมรำยละเอียดในส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  1-7    และขอรับรอง 

ควำมถูกตอ้งของเอกสำรดงักล่ำวทั้งปวง 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
                 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
                                                                    ลงช่ือ  .................................... 
     ประทบัตรำสหกรณ์ (ถำ้มี)                            (......................................) 
                                                                    ต  ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร        
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แผนกำรด ำเนินธรุกิจระยะส้ัน   
(ธรุกิจสินเช่ือ) 

 
 1.   ข้อมูลทัว่ไป 
  (1)    สหกรณ์ขอกูเ้งิน  กพส.  จ ำนวน  ................................ บำท 
  (2)    สมำชิกขอกู ้ จ  ำนวน ................................................... รำย 
  (3)    วตัถุประสงคเ์พื่อ ......................................................... 
   (ใหร้ะบุวำ่ใหส้มำชิกกูป้ลูกพืชชนิดใดหรือเล้ียงสตัวอ์ะไร) 
  (4)    พื้นท่ีเพำะปลูกของสมำชิกท่ีขอกู ้......................... ไร่ 
  (5) ค่ำลงทุนของสมำชิก/ไร่ ............................. บำท   แยกเป็น 
   -   ค่ำแรง ........................................... บำท 
   -   ค่ำวสัดุกำรเกษตร.......................... บำท 
   -   อ่ืน ๆ ............................................. บำท 
  (6) ผลผลิต.......(ระบุชนิดพืช)  ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ ........... กก./ไร่   
                                             จ  ำหน่ำย กก. ละ................ บำท 
  (7) ตอ้งกำรใชเ้งินกู ้ เดือน/ปี ....................  ถึงเดือน/ปี....................... 
  (8) ใหส้มำชิกกูอ้ตัรำดอกเบ้ียร้อยละ ................. ต่อปี 
  (9) ตน้ทุนเงินของสหกรณ์  (MCR)  ......................% 
  (10) สหกรณ์ถือใชร้ะเบียบกำรใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิกวงเงินกูสู้งสุดต่อรำย 
   ไม่เกิน .................................... บำท 

2. ปริมำณธุรกจิสินเช่ือย้อนหลงั  3  ปี      

 

ปีบัญชี 
ปริมำณธุรกจิสินเช่ือ ก ำไร (ขำดทุน) 

จ่ำยเงนิกู้สมำชิก   (รำย) จ ำนวนเงนิ  (บำท) เฉพำะธุรกจิ 
    
    
    

หมำยเหตุ   กรณีขำดทุนเฉพำะธุรกิจใหช้ี้แจงสำเหตุ  และแนวทำงกำรแกไ้ขท่ีชดัเจน 
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 3. แผนกำรจ่ำยเงนิกู้และรับช ำระหนี ้
 

ปี เดือน 
จ่ำยเงนิกู้สมำชิก รับช ำระหนี ้

(บำท) (บำท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 รวม   
 
 
 4. ค่ำใช้จ่ำยของสหกรณ์ 
 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเดือน เดือนละ จ ำนวนเงนิ  (บำท) หมำยเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เงินเดือนพนกังำน 
ค่ำจำ้งแรงงำน 
ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
ค่ำส่ือสำร 
ค่ำน ้ ำ/ค่ำไฟ 
เคร่ืองเขียน/แบบพมิพ ์
อ่ืน ๆ 

    

 รวม     
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 5. รำยช่ือสมำชิกทีข่อกู้เงนิตำมแผน 
 

  จ ำนวนเงนิทีข่อกู้ พืน้ทีเ่พำะปลูก ผลผลติทีค่ำดว่ำ ประมำณกำร 
ที ่ ช่ือ - สกลุ 

(บำท) (ไร่) 
จะได้รับ รำยได้รวม 

  (กก.) (บำท) 
1 นำย  ก     
2 นำย  ข     
3 นำย  ค     
 รวม     

 
 หมำยเหตุ      (1) กพส.  จะใหก้ำรสนบัสนุนกบัสหกรณ์ขนำดเลก็ท่ียงัไม่สำมำรถเปิด 
วงเงินกูก้บั  ธ.ก.ส.  และจะใหกู้ไ้ดเ้ฉพำะสมำชิกท่ีไม่เป็นลูกคำ้ ธ.ก.ส.  เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมซ ้ำซอ้น 

(2) กรณีสหกรณ์ขอกูเ้งินในกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่กำรเพำะปลูก ใหป้รับขอ้มูล                                            
ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีขอกู ้

(3) สหกรณ์จะตอ้งมีกำรจดัชั้นสมำชิกและคิดดอกเบ้ียจำกสมำชิก 
ในอตัรำดอกเบ้ียไม่เกิน  MCR  +   4% 

(4) สมำชิกตอ้งน ำเงินไปใชต้ำมแผน  หำ้มน ำไปใชน้อกเหนือแผน 
ท่ีแจง้สหกรณ์ 
 6. ขอ้มูลอ่ืนท่ีท ำใหผู้พ้ิจำรณำเงินกูเ้ห็นถึงควำมจ ำเป็นของกำรกูเ้งิน 
ของสหกรณ์โดยพิจำรณำทั้งดำ้นสมำชิกและดำ้นสหกรณ์  
 7. กรณีสหกรณ์มีขอ้บกพร่องทำงกำรเงินและบญัชี  ใหช้ี้แจงสำเหตุและผลกำรแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 
 
                                                                               ลงช่ือ  ..................................................... 
                                                                                         (.....................................................) 
                                                                               ต  ำแหน่ง ................................................. 
                                                                                                          (ผูจ้ดัท ำค ำขอกู)้ 
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แผนกำรด ำเนินธรุกิจระยะส้ัน  
(ธรุกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย) 

 
 1. ข้อมูลทัว่ไป 
  1.1  สหกรณ์ขอกูเ้งิน  กพส.  จ ำนวน  .................................บำท 
  1.2 วตัถุประสงคเ์พื่อ ..............................................................   
   (ใหร้ะบุรำยละเอียดวำ่เป็นสินคำ้ชนิดใด) 
  1.3 แผนจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย  ปริมำณ................. ตนั  (หรือหน่วยอ่ืน ๆ) 
                                             จ ำนวนเงิน .............................บำท 
  1.4 วิธีกำรจ ำหน่ำย 
                                                         จ  ำหน่ำยเป็นเงินสด                        
                                                         จ  ำหน่ำยในรูปเงินกูร้ะยะเวลำ ......................... เดือน 
   1.5 ระยะเวลำซ้ือ/ขำยจนกระทัง่ไดรั้บเงินหน่ึงรอบใชเ้วลำ ......... วนั 
  1.6 อุปกรณ์กำรตลำดท่ีมีอยู ่ (หมำยถึง  อุปกรณ์กำรตลำดท่ีจะสนบัสนุน 
   กำรด ำเนินธุรกิจซ้ือ  เช่น  ฉำง  รถบรรทุก  6  ลอ้  เป็นตน้) 
                                                          ฉำง  ขนำด ….... ตนั  จ ำนวน ............ ฉำง 
                                                          รถบรรทุก  6  ลอ้   จ ำนวน  ................ คนั 
                                                          อ่ืน ๆ  (ถำ้มี) 

2. ผลกำรจดัหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  ย้อนหลงั  3  ปี 

ก ำไร

ปริมำณ มูลค่ำ (ขำดทุน)

(ตัน)  (บำท) รำย ปริมำณ (ตัน) บำท รำย ปริมำณ (ตัน) บำท เฉพำะธุรกิจ

เฉลี่ย

จ ำหน่ำยบุคคลทัว่ไป

ผลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผลกำรจัดหำสินค้ำ

ปีบัญชี จ ำหน่ำยสมำชิก

 

หมำยเหตุ   กรณีขำดทุนเฉพำะธุรกิจ  ใหช้ี้แจงสำเหตุ  และแนวทำงกำรแกไ้ขท่ีชดัเจน 
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3.  แผนกำรด ำเนินธุรกจิจดัหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 
 

ปริมำณ มูลค่ำ

(ตัน) (บำท) รำย ปริมำณ(ตัน) มูลค่ำ(บำท) รำย ปริมำณ(ตัน) มูลค่ำ(บำท)

ปี เดือน หมำยเหตุ

รวม

สมำชิก บุคคลทัว่ไป

แผนกำรจัดซ้ือ แผนกำรจ ำหน่ำย

 
 4. ค่ำใช้จ่ำยของสหกรณ์ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเดือน เดือนละ จ ำนวนเงนิ  (บำท) หมำยเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เงินเดือนพนกังำน 
ค่ำจำ้งแรงงำน  (ถำ้มี) 
เบ้ียเล้ียง/พำหนะ 
ค่ำส่ือสำร 
ค่ำน ้ ำ/ค่ำไฟ 
ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
เคร่ืองเขียน/แบบพมิพ ์
อ่ืน ๆ 

    

 รวม     
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 5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีท ำใหผู้พ้ิจำรณำเงินกู ้ เห็นถึงควำมจ ำเป็นของกำรกูเ้งิน 
ของสหกรณ์โดยพิจำรณำทั้งดำ้นสมำชิกและดำ้นสหกรณ์ 
 6.   กรณีสหกรณ์มีขอ้บกพร่องทำงกำรเงินและบญัชีใหช้ี้แจงสำเหตุ 
และผลกำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 
 

                                                                               ลงช่ือ  ..................................................... 
                                                                                         (.....................................................) 
                                                                               ต  ำแหน่ง ................................................. 
                                                                                                          (ผูจ้ดัท ำค ำขอกู)้ 
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แผนกำรด ำเนินธรุกิจระยะส้ัน   
(ธรุกิจรวบรวมผลิตผล) 

 
 1. ข้อมูลทัว่ไป 
  1.1 สหกรณ์ขอกูเ้งิน  กพส.  จ ำนวน  ............................... บำท 
  1.2 แผนกำรรวบรวมจำกสมำชิก  จ ำนวน ........................ รำย 
   ปริมำณผลผลิต......................................................... ตนั 
   รำคำผลผลิตท่ีคำดวำ่จะรวบรวม ................................ บำท/ตนั 
   รำคำจ ำหน่ำย............................................................... บำท/ตนั 
  1.3 วิธีกำรรวบรวมและจ ำหน่ำย 
   (1) มีตลำดจ ำหน่ำยท่ีไหนบำ้ง  (ระบุ) 
   (2) รำคำท่ีคำดวำ่จ ำหน่ำยได ้.....................................บำท/ตนั 
  1.4 ระยะเวลำในกำรรวบรวม/จ ำหน่ำยผลผลิตจนกระทัง่ไดรั้บเงิน 
   หน่ึงรอบใชเ้วลำ ....... วนั 
  1.5 อุปกรณ์กำรตลำดท่ีมีอยู ่ (หมำยถึง  อุปกรณ์กำรตลำดท่ีสนบัสนุน 
   ธุรกิจในกำรรวบรวมผลผลิต  เช่น  ฉำง  ลำนตำก  รถบรรทุก  ไซโล   
   โรงสี  ศูนยร์วมนม  เป็นตน้ ) 
                   ฉำง ขนำด ........... ตนั  จ ำนวน ........... ฉำง 
           ลำนตำก  ขนำด ....................... ตำรำงเมตร 
                   รถบรรทุก  6  ลอ้ ..................... คนั 
          ไซโล  ขนำด .............. ตนั  ................. ชุด 
                    โรงสี  ขนำด .............. ตนั/วนั 
                    ศูนยร์วมนม  ขนำด ............. ตนั/วนั ........... แห่ง 
                    อ่ืน  ๆ   (ระบุ .............) 
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1.6 ผลกำรรวบรวมผลผลิต  ยอ้นหลงั  3  ปี 
 

ก ำไร

ปริมำณ มูลค่ำ (ขำดทุน)

รำย ปริมำณ (ตัน) บำท รำย ปริมำณ (ตัน) บำท (ตัน)  (บำท) เฉพำะธุรกิจ

เฉลี่ย

บุคคลทัว่ไป

ผลกำรรวบรวมผลผลิต ผลกำรจ ำหน่ำย

ปีบัญชี สมำชิก

 
หมำยเหตุ   กรณีขำดทุนเฉพำะธุรกิจ  ใหช้ี้แจงสำเหตุ  และแนวทำงแกไ้ขท่ีเป็นรูปธรรม 
 

2. แผนกำรรวบรวมและจ ำหน่ำยผลผลติ 
 

ปริมำณ มูลค่ำ

รำย ปริมำณ(ตัน) มูลค่ำ(บำท) รำย ปริมำณ(ตัน) มูลค่ำ(บำท) (ตัน) (บำท)

ปี เดือน หมำยเหตุ

รวม

สมำชิก บุคคลทัว่ไป

แผนกำรจ ำหน่ำยแผนกำรรวบรวม
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 3. ค่ำใช้จ่ำยของสหกรณ์ 
 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเดือน เดือนละ จ ำนวนเงนิ  (บำท) หมำยเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

เงินเดือนพนกังำน 
ค่ำจำ้งแรงงำน   
เบ้ียเล้ียง/พำหนะ 
ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
ค่ำส่ือสำร 
ค่ำน ้ ำ/ค่ำไฟ 
เคร่ืองเขียน/แบบพมิพ ์
ค่ำขนส่ง 
อ่ืน ๆ 

    

 รวม     
 
 4. ขอ้มูลอ่ืนท่ีท ำใหผู้พ้ิจำรณำเงินกู ้ เห็นถึงควำมจ ำเป็นของกำรกูเ้งิน 
ของสหกรณ์โดยพิจำรณำทั้งดำ้นสมำชิกและดำ้นสหกรณ์ 
 5. กรณีสหกรณ์มีขอ้บกพร่องทำงกำรเงินและบญัชี  ใหช้ี้แจงสำเหตุ 
และผลกำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 
 

                                                                               ลงช่ือ  ..................................................... 
                                                                                         (.....................................................) 
                                                                               ต  ำแหน่ง ................................................. 
                                                                                                          (ผูจ้ดัท ำค ำขอกู)้ 
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แผนกำรลงทนุในทรัพย์สิน 
 

 ใหจ้ดัท ำในลกัษณะรูปแบบโครงกำร   ดงัน้ี 
 

 (1) ช่ือโครงกำร 
 (2) หลกักำรและเหตุผล 
 (3) วตัถุประสงค ์
 (4) เป้ำหมำยของโครงกำร 
 (5) ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 (6) สถำนท่ีตั้งของโครงกำร 
 (7) ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 (8) ขอบเขตและวิธีด ำเนินงำน 
 (9) งบประมำณและแหล่งท่ีมำของเงินทุน 
 (10)  ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกโครงกำร 
 (11)  ค่ำกำรลงทุน  รำยได ้ และรำยจ่ำยของโครงกำร 
 (12)  ประมำณกำรกระแสเงินสดและกำรช ำระคืนเงินกู ้
 

ค ำอธิบำย 

(1)   ช่ือโครงกำร   จะตอ้งกะทดัรัด  ชดัเจนเขำ้ใจง่ำย  สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 
    ของโครงกำร  และบอกใหท้รำบวำ่  “จะท ำอะไร” 
(2)   หลักกำรและเหตุผล       อธิบำยถึงสภำพปัญหำ  แนวทำง  และควำมจ ำเป็น 
    ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งไร  มีเหตุผล  มีขอ้มูลสนบัสนุน   
    และโครงกำรท่ีจดัท ำสำมำรถแกปั้ญหำได ้
(3)   วัตถปุระสงค์      คือ  ผลท่ีคำดวำ่จะบรรลุเม่ือส้ินสุดโครงกำร   
    และโครงกำรหน่ึงอำจมีหลำยวตัถุประสงคไ์ด ้
(4)   เป้ำหมำยของโครงกำร     คือ  ส่ิงท่ีตอ้งกำรใหเ้กิดข้ึนในโครงกำร  เพื่อใหบ้รรลุ 
    วตัถุประสงคส์ำมำรถวดัได ้
(5)   ระยะเวลำด ำเนินกำร    -  ระบุระยะเวลำตั้งแต่เร่ิมตน้ของโครงกำรจนส้ินสุดโครงกำร 
                                            -  กำรก ำหนดระยะเวลำ  ควรค ำนึงถึงอำยกุำรใชง้ำน 
        ของทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของโครงกำร  และระยะเวลำ 
        ของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจำกโครงกำร 
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(6)   สถำนท่ีต้ังของโครงกำร -  ท ำเลท่ีตั้งของโครงกำร  ควรค ำนึงถึงควำมพร้อม 
       ดำ้นปัจจยัพื้นฐำน  ผลกระทบดำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(7)   ผูร้ับผดิชอบโครงกำร -  ระบุหน่วยงำนหรือบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีบริหำรโครงกำร 
(8)   ขอบเขตและวิธีด ำเนนิงำน -  ขอบเขตเป็นกำรระบุใหท้รำบวำ่โครงกำรจะแกปั้ญหำ 
       ในระดบัใดกบัคนกลุ่มใด  หรือในปัจจยัดำ้นใดบำ้ง 
    -  วิธีกำรด ำเนินงำน  เป็นกำรแจกแจงขั้นตอนใน 
       วิธีปฏิบติัของโครงกำร  ตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดโครงกำร 
(9)   งบประมำณและแหล่งท่ีมำ -  ระบุจ ำนวนเงินท่ีจะน ำมำใชใ้นโครงกำรพร้อมระบุ    
        ของเงินทนุ          แหล่งท่ีมำของเงินทุน  วำ่มำจำกแหล่งใด 
(10)   ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกโครงกำร  -  ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำรทั้งทำงตรง 
                       และทำงออ้ม  ตำมท่ีตั้งไวใ้นวตัถุประสงค ์
(11)   ค่ำกำรลงทนุ  รำยได้ รำยจ่ำย    -  เป็นกำรประมำณกำรค่ำกำรลงทุน  รำยได ้ และรำยจ่ำย   
                                                                        ท่ีจะเกิดข้ึนของโครงกำรในอนำคตจนถึงส้ินสุดโครงกำร 

 ค่ำลงทนุ   คือ   มูลค่ำกำรลงทุน  เช่น  จะก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน  จะตอ้งแนบ 
แบบแปลนอำคำรท่ีมีวิศวกรรับรอง  พร้อมรำยละเอียดและประมำณกำรค่ำก่อสร้ำง  กรณีซ้ือ 
รถบรรทุก  จะตอ้งแนบใบเสนอรำคำของบริษทัประกอบดว้ย  เป็นตน้ 

 รำยได้      คือ  ประมำณกำรรำยไดใ้นแต่ละปี  ตลอดอำยโุครงกำร  โดยใหแ้สดงท่ีมำ
ของรำยไดแ้ละระบุตวัเลขใหช้ดัเจน  และในแต่ละปีปรับเพิม่ก่ีเปอร์เซ็นต ์ (โดยใหค้  ำนึงถึงควำมเป็น  ไป
ไดแ้ละสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง)    

 รำยจ่ำย    คือ  ประมำณกำรรำยจ่ำยท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดของโครงกำร  เช่น  ตน้ทุนสินคำ้  
หรือตน้ทุนกำรผลิต  ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน   เงินเดือน   ค่ำจำ้ง  และค่ำสำธำรณูปโภค   
เป็นตน้  รำยจ่ำยแต่ละรำยกำรใหแ้สดงท่ีมำใหช้ดัเจน  เช่น  เงินเดือนใหร้ะบุดว้ยวำ่จำ้งพนกังำนก่ีคน     แต่
ละคนเงินเดือนเท่ำใด  ในแต่ละปีปรับเพิม่ก่ีเปอร์เซ็นต ์ (โดยใหค้  ำนึงถึงควำมเป็นไปไดแ้ละ  สอดคลอ้ง
กบัขอ้เทจ็จริง)    
  

(12)   ประมำณกำรกระแสเงินสดและกำรช ำระคืนเงินกู้ 

                                    -  เป็นกำรประมำณกำรควำมเคล่ือนไหวดำ้นกำรเงินตลอดอำยโุครงกำร   
และขอ้มูลกำรส่งช ำระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย  เพื่อดูสภำพคล่องของกิจกำร   
 


