พิมพ์เอกสาร
หน้าที่ 1-2 ให้
อยู่แผ่นเดียวกัน

(สาหรับเจ้ าหน้ าที่กรอก)

(สาหรับเจ้ าหน้ าที่กรอก)
เลขที่รบั ..........................................

เลขที่สญ
ั ญา.........................................

วันที่........../...................../.....................

วันที่............/..................../....................

(หลักฐานการยื่นกู้)
1.สลิปเงินเดือน(ล่าสุด) (ผู้ก้)ู
2.สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร(ผู้ก้)ู
3.สาเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ก้)ู
4.สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
คาขอและสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พเิ ศษเพื่อส่ งเสริมอาชีพ พ.ศ.2565

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

(ผู้ก้-ู คู่สมรสผู้กู้ / ผู้คา้ – คู่สมรสผู้คา้ )
(ทะเบียนสมรส/ใบหย่ า/ใบมรณะบัตร) ถ้ ามี

เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด

ข้าพเจ้า.............................................................ตาแหน่ง..............................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขที่...........................
วัน เดือน ปี เกิด........./............./............สังกัดหน่วยงาน......................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่....................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน.................................ตาบล.....................อาเภอ.............................
จังหวัด..............................เลขที่บตั รประชาชน 13 หลัก........................................................อัตราเงินเดือน/เดือนละ................................บาท
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อส่ งเสริ มอาชีพ พ.ศ.2565 จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
จากัด เป็ นเงินจานวน...............................................บาท(.........................................................)เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด งวดละ ..................................................บาท
(.................................................................) จานวน.............................งวด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมเสี ยดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนดเป็ นคราวๆไป โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้าง
ชาระเป็ นรายวันนับจากวันที่ ได้รับเงิ นกู้จากสหกรณ์ตามข้อ ๑ เป็ นต้นไป และในกรณี มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อใด
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินได้รายเดือนไปจนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินและให้ถือว่าข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบตั ิผิดข้อบังคับหรื อ
ระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิ์เรี ยกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้ทนั ที
ข้อ ๖. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามี หนี้ อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ นาเงิ นค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนหรื อเงินอื่ นใดที่
ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้ กบั หนี้ เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้ เป็ น
เจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หกั กลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)...........................................................ผูข้ อกู้
(............................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(..................................................)เลขสมาชิก............

(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(..................................................)เลขสมาชิก............

-2ข้าพเจ้า……………………………………………..สามี/ภรรยา ผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ (ผูก้ )ู้ นาย/นาง………….…………………………...
สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้ากูย้ ืมตามสัญญาได้และข้าพเจ้าทราบและยินดี ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ
(ลงชื่อ).............................................................สามี / ภรรยา ผู้กู้
(...........................................................)
ชื่ อผู้ค้าประกัน (1)..................................................................... สมาชิกเลขที่......................ตาแหน่ ง.....................................สังกัด…….…..………..….เงินเดือน.........................
ที่อยู่..............................................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................หนังสื อคา้ ประกันเลขที่.......................

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาเสนอของผูก้ เู้ ป็ นจริ งทุกประการ ผูก้ มู้ ีเงินเดือนคงเหลือพอที่จะหักชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้และ
ไม่เป็ นผูม้ ีพฤติการณ์ ซึ่งอาจถูกพัก ออกจาก หรื อลาออกจากราชการ หรื องานในหน้าที่ประจา
(ลงชื่อ)...........................................................................(ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.........................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

การรับเงินกู้
ข้อ ๗. ข้าพเจ้า..............................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน.......................................................บาท
(..........................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว โดย
( ) โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์เลขที่....................................... ( )โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร................................
สาขา............................................ประเภท.......................................เลขที่บญั ชี.......................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................ผูก้ ู้
(.....................................................................)
จ่ ายเงินถูกต้ องแล้ ว.............................................................เจ้ าหน้ าที่การเงินสหกรณ์ ฯ
(.....................................................................)
รายละเอียดการตรวจสอบหลักฐานและความเห็นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ฯ
(ลงชื่ อ).........................................................เจ้ าหน้ าที่
(..........................................................)

ลงชื่ อ).........................................................ผู้จัดการ
(นางวราภรณ์ ธงไชย)
อนุมัติ

(นางศิวาภรณ์ เงินราง)
(นายชวน

จันทร์ เลื่อน)

(นายพัฒนะพงศ์ พรมลาย )

(นายชาคริต เชื้อชม)

(นายทวี

ศรีอ่อน)

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้นไม่

หนังสือเงินกูท้ ี่
................./...........................
ชื่อผูก้ ู้

ทะเบียนผูค้ า้ ประกัน

หนังสื อคา้ ประกันสาหรับเงินกู้โครงการพิเศษ
โครงการเงินกู้พเิ ศษเพื่อส่ งเสริมอาชีพ พ.ศ. 2565

เลขที่ .................../.......................

ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

..........................................................
เล่ม.............................หน้า

วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า ............................................................... .................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................อายุ............ปี เลขประจาตัวประชาชน
...................................................................เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจา อื่นๆ.......................................................
ตาแหน่ง ............................................................ สังกัด............................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ....................... บาท ที่อยู่
ปั จจุบนั บ้านเลขที่ ............หมู่ที่ ......... ถนน............................. ตาบล/แขวง................... อาเภอ/เขต.... ...................จังหวัด............................
รหัสไปรษณี ย.์ ...............โทรศัพท์...................................ได้ทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อค้ าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ ...................................................................บาท
(..............................................................) ตามหนังสื อเงินกูส้ ามัญที่ ............/.............ลงวันที่ .............................และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกัน
รายนี้จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้ าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ า่ ยเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อ
เงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งใน
แต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือนและความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะ
ได้ชาระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่นหรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิท ธิ์ จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระหุ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ
หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน ข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 6. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ตามข้อ 5 เมื่อได้หกั ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้อความในหนังสื อคา้ ประกันนีโ้ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้ อง จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญ

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

คายินยอมของคู่สมรส (ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้คู า้ ประกันมีค่สู มรส)
ลงชื่อ…………………………………….………...ผู้คา้ ประกัน
(…………….………………………….…….)
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
(…………….………………………….…….)
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
(…………….………………………….…….)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................................
เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง/น.ส...........................................................
ยินยอมให้ค่สู มรสของข้าพเจ้า เป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกูส้ ามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ้ ตามหนังสือคา้ ประกันเงินกูข้ า้ งต้นและ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
(.........................................................)

ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ SME ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเจ้าของกิจการ
1.1 ชือ่ -นามสกุล……………………………………เลขที่บตั รประชาชน……………………………………………
เลขที่สมาชิก..............................ตำแหน่ง ..........................................................
สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน......................................................ตำบล.......................................................
อำเภอ.........................จังหวัด อุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่………..หมู่..............ขอย………………………ถนน…………………………………………
ตำบล/แขวง………………………………….อำเภอ..................................................จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย์………………………………Line ID………………………………………..มือถือ………………………………..
Email……………………………………………………
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของกิจการ
2.1 ชือ่ กิจการ………………………………………………..………..ทะเบียนเลขที่………………………………………
ที่ตั้งของสถานที่ผลิต/บริการ บ้านเลขที่....................................ถนน…………………………………..
ตำบล/แขวง…………………………………….อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………..
รหัสไปรษณีย์…………………………………..โทรศัพท์…………………………..มือถือ………………………………….
ส่วนที่ 3 ประเภทธุรกิจ(ระบุประเภทธุรกิจ)
3.1. ภาคการผลิตเกษตร ระบุ…………………………………………..
3.2. ภาคการบริการ ระบุ………………………………………………
3.3. ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ระบุ……………………………………..
3.4.ระบุสนิ ค้าบริการของธุรกิจ………………………………………………
ส่วนที่ 4 รายได้รวมต่อปี
รายได้รวมต่อปีที่ผ่านมาโดยประมาณ
10,000 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000
500,001 - 1 ล้าน
มากกว่า 1 ล้าน

ส่วนที่ 5 งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ใช้งบประมาณ.......................................บาท(............................................................)
(ไม่เกิน ๗0,000 บาท)
ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและยินดีให้ความร่วมมือในการทีจ่ ะดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ให้สำเร็จ เป็น
สถานประกอบการทีม่ ีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสือจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ(ถ้ามี)
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
3. ภาพถ่ายสินค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
4. เอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชน
6.หน้าเพจ/เวบไซต์/IG ของกิจการ(ถ้ามี)
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
(..........................................................)
ตำแหน่ง............................................................................
วันที่.....................................................................
ผู้รับรอง..............................................................ผู้บังคับบัญชา
(...........................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่.......................................................................................
.

แผนธุรกิจ
ส่วนที่ 1 สรุปความเป็นมาของธุรกิจ / ผู้บริหารโครงการ
ความเป็นมาของธุรกิจ
1. ชื่อเจ้าของกิจการ นาย
นาง นางสาว .......................................................................................
2. ชื่อกิจการ
บจก.
หจก.
อื่นๆ ระบุ ..........................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... จดทะเบียนเมื่อ .....................................................
3. สินค้าหรือบริการ (รายละเอียด)
..............................................................................................................................................................................
4. ระยะเวลาการก่อตั้ง
ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 5 ปี
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3-5 ปี
ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1-3 ปี
ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกน 1 ปี
เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน
5. ลักษณะธุรกิจ/โครงการ
เริ่มกิจการใหม่
ขยายกิจการ
ปรับปรุงกิจการ
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ประมาณเดือน ...................... ปี ..................
ประวัติและประสบการณ์ผู้บริหารหลักในกิจการ
ชื่อ นามสกุล
นาย
นาง
นางสาว................................................................................อายุ .........ปี
ตำแหน่ง (ในธุรกิจ)...............................................................................................................................................
ระดับการศึกษา การอบรม และสถาบัน
............................................................................................................................. .......................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ประวัติการทำงาน จากอดีตถึงปัจจุบัน
1. ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน............................................................ระยะเวลา............ปี
2. ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน............................................................ระยะเวลา............ปี
3. ตำแหน่ง.........................................สถานที่ทำงาน............................................................ระยะเวลา............ปี
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ และวงเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
เพื่อขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (ระบุ) ........................................................................................... ........................

วงเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ (กู้ยืมเงิน) ....................................... บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายดังนี้
1. …………………………………………………. จำนวน ......................................... บาท
2. …………………………………………………. จำนวน ......................................... บาท
ระยะเวลาการใช้คืนเงินกู้ ................... ปี ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน .....................................บาท
หลักประกันเงินกู้
บุคคล / นิติบุคคลค้ำประกัน
1. ชื่อ.......................................................... ตำแหน่ง....................................... ความสัมพันธ์... .......................
ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ
เลขที่ ............... หมู่ .......... อาคาร .............................................. ชั้น ....... ตรอก/ซอย ....................................
ถนน ....................................... ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต ................... .......................
จังหวัด ....................................................รหัสไปรษณีย์ ...........................
แผนที่ตั้งสถานประกอบการ พร้อมสถานที่ใกล้เคียง วาดเป็นแผนที่ ระบุที่ตั้งให้ชัดเจน (ใช้เอกสารแนบแทนได้)

แนวคิดหรือความเป็นมาของกิจการ (เหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ จุดเปลี่ยนที่ทำให้เริ่มประกอบธุรกิจ และ/หรือขยาย
กิจการ)
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...........
ส่วนที่ 3 ข้อมูลและแผนด้านต่างๆ ของธุรกิจ
แผนการตลาด
1. เป้าหมายการขายสินค้าและเงื่อนไขการขาย
ยอดขายปัจจุบัน ........................... บาท เฉลี่ยต่อเดือน ยอดขายปัจจุบัน ........................................ต่อปี
สัดส่วนการขายสด ..............% ขายเชื่อ ..............% ระยะเวลาเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ................... วัน
เป้าหมายยอดขาย ........................... บาทต่อปี สต๊อก สินค้าสำเร็จรูป ...........................วัน

2. สินค้าหรือบริการ ที่จำหน่ายในปัจจุบัน
สินค้า / บริการ
1 ......................................................................
2 ......................................................................
3 ......................................................................
4 ......................................................................
5 ......................................................................

ราคาสินค้า
...............
...............
...............
...............
...............

ลักษณะเด่น (ที่แตกต่างจากคู่แข่ง)
1 ................................................................
2 ................................................................
3 ................................................................
4 ................................................................
5 ................................................................

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่จะซื้อสินค้า / บริการ (ควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเจาะตลาดให้ได้มากที่สุด หรือตัวอย่างรายชื่อ
ลูกค้า)
กลุ่มและเพศ (ชาย-หญิง ครอบครัว วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ)
................................................................................................................................. .............................................
ช่วงรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย
..............................................................................................................................................................................
วิถีชีวิต / การใช้ชีวิต (ไลฟ์สไตล์/วิถีชีวิต ความชอบ แนวโน้มชีวิตความเป็นอยู่)
............................................................................................................................. .................................................
4. ช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบัน ขายตรงมีหน้าร้าน ขายผ่านตัวแทน ออกบูท ฝากขาย
ร้านสะดวกซื้อ
ห้างสรรพสินค้า
ร้านโอทอป ของฝาก
รับจ้างผลิตในตราสินค้าของผู้จำหน่าย…………………………………………….
จำหน่ายช่องทาอื่นๆ ระบุ .....................................................................
ออนไลน์ : Shopee
Lazada
Thailand Post Mart
JD Central
Website
Facebook
LINE QA
24 Shop
Alibaba
Wongnai / LineMan
Grab
GET
FoodPanda
Eatable
Robinhood
อื่นๆ ระบุ .................................................

ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
(..........................................................)
ผูป้ ระกอบการ

