
พิมพ์เอกสาร

หน้าที่ 1-2 ให้

อยู่แผ่นเดียวกัน 



 

 

 

 

                       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 

                          ค าขอและสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พเิศษเพ่ือส่งเสริมอาชีพ พ.ศ.2565 

                                   

        เขียนท่ี................................................................................ 
        วนัท่ี.................เดือน...............................พ.ศ..................... 
 
 
 
 
 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้.............................................................ต าแหน่ง..............................................อาย.ุ..............ปี สมาชิกเลขท่ี........................... 
วนั เดือน ปีเกิด........./............./............สังกดัหน่วยงาน......................................... หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ซอย................................ถนน.................................ต าบล.....................อ าเภอ.............................
จงัหวดั..............................เลขท่ีบตัรประชาชน 13 หลกั........................................................อตัราเงินเดือน/เดือนละ................................บาท   
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อส่งเสริมอาชีพ พ.ศ.2565  จากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
จ ากดั เป็นเงินจ านวน...............................................บาท(.........................................................)เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ 
 ขอ้ ๒. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด งวดละ ..................................................บาท 
(.................................................................)    จ านวน.............................งวด   ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50  
 ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ยินยอมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆไป โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินต้นคา้ง
ช าระเป็นรายวนันับจากวนัท่ีได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามขอ้ ๑ เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเม่ือใด 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีเปล่ียนแปลงนั้นได ้
 ขอ้ ๔. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนไปจนกวา่จะช าระหน้ีครบถว้น 
 ขอ้ ๕. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินและให้ถือว่าขอ้บงัคบัและระเบียบดงักล่าว
รวมทั้งขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี หากขา้พเจา้ปฏิบติัผิดขอ้บงัคบัหรือ
ระเบียบใหถื้อวา่ขา้พเจา้ผิดสัญญา และใหส้หกรณ์มีสิทธ์ิเรียกเงินกูด้งักล่าวคืนไดท้นัที 

ขอ้ ๖. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กับสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญาน้ีเป็น
เจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้กักลบลบหน้ี โดยใหส้หกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหกักลบลบหน้ีได ้
 ขา้พเจา้ ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

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

 

        (ลงช่ือ)..................................................พยาน        (ลงช่ือ)...................................................พยาน 
                              (..................................................)เลขสมาชิก............                     (..................................................)เลขสมาชิก............ 
 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 

เลขที่รบั.......................................... 

วนัท่ี........../...................../..................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 

เลขที่สญัญา......................................... 

วนัท่ี............/..................../.................... 

      (หลักฐานการย่ืนกู้) 
1.สลิปเงินเดือน(ล่าสุด) (ผู้กู้) 
2.ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร(ผู้กู้) 
3.ส าเนาทะเบียนบา้น(ผู้กู้)  
4.ส าเนาบตัรประชาชน/ขา้ราชการ 
     (ผู้กู้-คู่สมรสผู้กู้ / ผู้ค า้ – คู่สมรสผู้ค า้ ) 
   (ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร) ถ้าม ี



-2- 

 

 

 
 

ช่ือผู้ค ้าประกัน (1)..................................................................... สมาชิกเลขที่......................ต าแหน่ง.....................................สังกัด…….…..………..….เงินเดือน.........................

ที่อยู่..............................................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................หนังสือค า้ประกันเลขที่....................... 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ค  าเสนอของผูกู้เ้ป็นจริงทุกประการ ผูกู้มี้เงินเดือนคงเหลือพอท่ีจะหกัช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ไดแ้ละ
ไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์ ซ่ึงอาจถูกพกั ออกจาก หรือลาออกจากราชการ หรืองานในหนา้ท่ีประจ า 
          (ลงช่ือ)...........................................................................(ผูบ้งัคบับญัชา/ผูรั้บมอบอ านาจ) 

                  (.........................................................................) 
               ต าแหน่ง............................................................... 

     
การรับเงินกู้ 

 ขอ้ ๗. ขา้พเจา้..............................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน.......................................................บาท 
(..........................................................................................) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ โดย   
 (   ) โอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์เลขท่ี.......................................  (   )โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ช่ือธนาคาร................................ 
สาขา............................................ประเภท.......................................เลขท่ีบญัชี....................................................................... 

 

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

 จ่ายเงินถูกต้องแล้ว.............................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ฯ 
(.....................................................................) 

 

รายละเอยีดการตรวจสอบหลกัฐานและความเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

            (ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าที่    ลงช่ือ).........................................................ผู้จัดการ 
        (..........................................................)                        (นางวราภรณ์     ธงไชย) 

  
 
 

 

 

 

 

 

อนุมัติ 
 

(นางศิวาภรณ์     เงินราง) 
 

 (นายชวน       จันทร์เล่ือน)                   (นายชาคริต     เช้ือชม) 
 

 
 (นายพัฒนะพงศ์    พรมลาย )             (นายทวี           ศรีอ่อน) 

 

ขา้พเจา้……………………………………………..สามี/ภรรยา ผู้กู้ ขา้พเจา้ยินยอมให้ (ผูกู้)้ นาย/นาง………….…………………………... 
สามี / ภรรยา ของขา้พเจา้กูย้ืมตามสัญญาไดแ้ละขา้พเจา้ทราบและยินดี ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
                                      (ลงช่ือ).............................................................สามี / ภรรยา  ผู้กู้ 
                                          (...........................................................) 



ค ายินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค า้ประกนัมีคู่สมรส) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส......................................................................              
เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง/น.ส........................................................... 
 ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้     เป็นผูค้  า้ประกนัเงินกูส้ามญัของ 
 สหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งนี ้ตามหนงัสือค า้ประกนัเงินกูข้า้งตน้และ 

 ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

            ..........................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม   
            (.........................................................) 
 

      

              หนังสือค า้ประกันส าหรับเงนิกู้โครงการพเิศษ 

                                                                                 โครงการเงินกู้พเิศษเพ่ือส่งเสริมอาชีพ พ.ศ. 2565 

เลขท่ี .................../.......................  
 

วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ..............  
ขา้พเจา้ ............................................................... .................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................อายุ....... .....ปี เลขประจ าตวัประชาชน

...................................................................เป็น         ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ          ลูกจา้งประจ า อื่นๆ.......................................................
ต าแหน่ง ............................................................ สังกดั.................................................. ..........ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ....................... บาท ท่ีอยู่
ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี ............หมู่ท่ี ......... ถนน............................. ต าบล/แขวง................... อ าเภอ/เขต.... ...................จงัหวดั............................
รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..................................ไดท้  าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต้่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้................................................................กูเ้งิน จ านวนเงินกู.้...................................................................บาท 

(..............................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี ............/.............ลงวนัท่ี  .............................และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน     ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย  

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดยิ้นยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการ
เรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆ ทุกประการ 
จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนั
รายน้ีจนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้  

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้า่ยเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือ
เงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ใน
แต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนขา้พเจา้ทุกเดือนและความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะ
ไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิท ธ์ิจะ
ไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุ้น  หรือเงินอ่ืน   ให้สหกรณ์ แทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่า  จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  
หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 6. การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  5  เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  
(ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หกัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค า้ประกันนีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

            

ลงช่ือ…………………………………….………...ผู้ค า้ประกนั    
        (…………….………………………….…….)   
                                
                                                               

ลงช่ือ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................) 
        (…………….………………………….…….)        
                          

 

ลงช่ือ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)                    
        (…………….………………………….…….) 

 

หนงัสือเงินกูท้ี่

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

ชื่อผูกู้้

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

ทะเบียนผูค้  า้ประกนั 

เล่ม.............................หนา้

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

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 



 
 
 
 
 

          
ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ SME ปี 2565 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จำกัด 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูเจ้าของกิจการ 

1.1 ชือ่-นามสกุล……………………………………เลขที่บตัรประชาชน…………………………………………… 
เลขที่สมาชิก..............................ตำแหน่ง .......................................................... 

สถานทีป่ฏิบัตงิาน......................................................ตำบล.......................................................
อำเภอ.........................จังหวดั อบุลราชธานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่………..หมู่..............ขอย………………………ถนน………………………………………… 
ตำบล/แขวง………………………………….อำเภอ..................................................จังหวดั……………………………. 
รหัสไปรษณีย์………………………………Line ID………………………………………..มือถอื……………………………….. 
Email…………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูของกิจการ 

2.1 ชือ่กิจการ………………………………………………..………..ทะเบียนเลขที่………………………………………
ท่ีตั้งของสถานที่ผลติ/บรกิาร บ้านเลขที่....................................ถนน………………………………….. 
ตำบล/แขวง…………………………………….อำเภอ/เขต………………………………จงัหวัด……………………………….. 
รหัสไปรษณีย์…………………………………..โทรศัพท์…………………………..มอืถือ…………………………………. 
ส่วนที่ 3 ประเภทธรุกิจ(ระบุประเภทธรุกิจ) 

3.1. ภาคการผลิตเกษตร ระบุ………………………………………….. 
3.2. ภาคการบรกิาร ระบุ……………………………………………… 
3.3. ภาคการผลิตอตุสาหกรรม ระบุ…………………………………….. 
3.4.ระบุสนิค้าบริการของธรุกิจ……………………………………………… 

ส่วนที่ 4 รายได้รวมต่อป ี
รายได้รวมตอ่ปีที่ผ่านมาโดยประมาณ  
 10,000 - 50,000  
 50,001 - 100,000 
 100,001 - 500,000 
 500,001 - 1 ล้าน  
 มากกว่า 1 ล้าน 



 
ส่วนท่ี 5 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

     ใช้งบประมาณ.......................................บาท(............................................................) 
(ไม่เกนิ ๗0,000 บาท) 
 

  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและยนิดีใหค้วามรว่มมือในการทีจ่ะดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ให้สำเร็จ เปน็
สถานประกอบการทีม่ีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. หนังสือจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ(ถ้ามี) 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 
3. ภาพถ่ายสนิค้ากิจการทีเ่กี่ยวข้อง 
4. เอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
5. สำเนาบตัรประชาชน 
6.หนา้เพจ/เวบไซต์/IG ของกิจการ(ถ้ามี) 

 
               ลงชื่อ.........................................................ผู้สมคัรเข้ารว่มโครงการ 

(..........................................................) 
ตำแหนง่............................................................................ 
  วนัที่..................................................................... 

 
 

ผู้รับรอง..............................................................ผู้บังคับบัญชา 
(...........................................................) 

      ตำแหนง่................................................................... 
              วันที่....................................................................................... 
 

. 



 

 

 

 

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 
           เพ่ือการลงทุนในการประกอบธุรกิจ   เพ่ือขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ 
           เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน   เพ่ือชำระหนี้ที่มีอยู่ 
           เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน (ระบุ) ........................................................................................... ........................ 

แผนธุรกิจ 

 



 

วงเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ (กู้ยืมเงิน) ....................................... บาท เพ่ือนำไปใช้จ่ายดังนี้ 
 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 ................... ....................... 
จงัหวัด ....................................................รหัสไปรษณีย์ ...........................  
 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการ พร้อมสถานที่ใกล้เคียง วาดเป็นแผนที่ ระบุท่ีตั้งให้ชัดเจน (ใช้เอกสารแนบแทนได้) 
 
 
 
 
 

 

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



2. สินค้าหรือบริการ ที่จำหน่ายในปัจจุบัน 
สินค้า / บริการ ราคาสินค้า ลักษณะเด่น (ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง) 

1 ...................................................................... ............... 1 ................................................................ 
2 ...................................................................... ............... 2 ................................................................ 
3 ...................................................................... ............... 3 ................................................................ 
4 ...................................................................... ............... 4 ................................................................ 
5 ...................................................................... ............... 5 ................................................................ 
 
3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่จะซื้อสินค้า / บริการ (ควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเจาะตลาดให้ได้มากท่ีสุด หรือตัวอย่างรายชื่อ
ลูกค้า) 
กลุ่มและเพศ (ชาย-หญิง ครอบครัว วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) 
................................................................................................................................. ............................................. 
ช่วงรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย 
..............................................................................................................................................................................  
วิถีชีวิต / การใช้ชีวิต (ไลฟ์สไตล์/วิถีชีวิต ความชอบ แนวโน้มชีวิตความเป็นอยู่) 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบัน      ขายตรงมีหน้าร้าน      ขายผ่านตัวแทน      ออกบูท      ฝากขาย  
                                                       ร้านสะดวกซ้ือ       ห้างสรรพสินค้า        ร้านโอทอป ของฝาก 
                                               รับจ้างผลิตในตราสินค้าของผู้จำหน่าย……………………………………………. 
                                               จำหน่ายช่องทาอ่ืนๆ ระบุ ..................................................................... 
  ออนไลน์ :      Shopee         Lazada         Thailand Post Mart        JD Central 
           Website        Facebook       LINE QA       24 Shop        Alibaba 
          Wongnai / LineMan        Grab        GET       FoodPanda 
           Eatable        Robinhood        อ่ืนๆ ระบุ .................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                 ผูป้ระกอบการ 

 


