
 

 

ค ำขอกู้เงนิทุนส่งเสริม 

และพฒันำอำชีพสมำชิก 

(เฉพำะสมำชิกสำมัญประเภท ก) 
จ ำนวนเอกสำรส ำหรับขอกู้เงนิทุนส่งเสริมและพฒันำอำชีพสมำชิก 

1. ค ำขอและหนังสือสัญญำกู้เงินทุนส่งเสริมฯ(หน้ำ-หลงั) (1ใบ)  
2. แผนกำรลงทุนและรำยละเอยีดของกจิกำร (1ใบ)   
3. ใบแนบภำพถ่ำยสถำนทีต่ั้งของกจิกำร (1ใบ) 
4. ใบแนบภำพถ่ำยสถำนทีใ่กล้เคยีงฯ พร้อมบันทกึค ำรับรองของผู้บังคบับัญชำ (1ใบ) 
5.  รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอกู้เงินทุนส่งเสริมฯ (1ใบ)     

 
หลกัฐำนแนบค ำขอกู้สำมัญ (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ) 

1. ส ำเนำธนำคำร KTB/SCB (1ใบ) 
2. สลปิเงินเดือน (1ใบ)                  
3. ส ำเนำบัตรผู้กู้(1ใบ)           
4. ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ(ถ้ำม)ี (1ใบ)                               
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้(กรณใีช้บัตรข้ำรำชกำร)  (1ใบ)              
6. แผนกำรลงทุน และรำยละเอยีดของกจิกำร (1ใบ)     
7. ภำพถ่ำยของกจิกำร (2ภำพ)                 
8. ท ำเล ทีต่ั้งของกจิกำร พร้อมแผนทีป่ระกอบ (1ภำพ)    
  
 

 

 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอกู้เงินทุนส่งเสริมและพฒันาอาชีพสมาชิก              เร่ิม 1 ส.ค. 2564 

   ( ขีดเคร่ืองหมาย   ✓  ในช่อง    )            

1. ค ำขอกูส้ญัญำกูเ้งินสำมญั วิธีกำรรับเงิน และหนงัสือค ้ำประกนั  (กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้นถูกตอ้ง) 

      ลำยเซ็นผูบ้งัคบับญัชำ                               หมำยเลขโทรศพัทข์องผูกู้,้ผูค้  ้ำประกนั 

      ลำยเซ็นผูกู้,้คู่สมรส (ถำ้มี)                    ลำยเซ็นผูค้  ้ำฯ,คู่สมรส (ถำ้มี) 

2. เอกสำรหลกัฐำนประกอบพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งท่ีตอ้งแนบพร้อมค ำขอกู ้

ส่วนของผู้กู้ 

       สลิปเงินเดือนของผูกู้ ้                               ส ำเนำบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำยุ 

       ส ำเนำบตัรคู่สมรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุ     ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกุลไม่ตรงกนั) 

       ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มี)         ส ำเนำทะเบียนบำ้นของสมำชิกผูกู้ ้

        แผนกำรลงทุน และรำยละเอียดของกิจกำร 

                      ท ำเล ท่ีตั้งของกิจกำร พร้อมแผนท่ีประกอบ      

       ภำพถ่ำยของกิจกำร                                                                                             

 การรับเงนิกู้   ขอใหส้หกรณ์ฯจ่ำยเงินกูต้ำมค ำขอกูโ้ดยวิธี 

     รับดว้ยตนเอง            โอนบญัชีเงินฝำกสหกรณ์............................. 
                โอนธนำคำร   (แนบหนำ้บญัชีพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
                               กรุงไทย        เลขท่ีบญัชี.................................................... 
               ไทยพำณิชย ์ เลขท่ีบญัชี..................................................... 
       

ลงนำม.....................................................(ผูกู้)้ 

      (.....................................................................) 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่  ตรวจสอบเอกสารแล้ว 
   ถูกตอ้ง 
   เพ่ิมเติม 1................................................................................ 
                     2.............................................................................. 
  ไดรั้บเอกสำรท่ีทกัทวงถูกตอ้งครบถว้น 

 

            เจำ้หนำ้ท่ี.....................................................ผูต้รวจสอบ 
 

 

 

 

 

 



                            ค ำขอและหนังสือสัญญำกู้เงินทุนส่งเสริมและพฒันำอำชีพสมำชิก                                      
                                                                                                                      

                                                                                                                                 วนัท่ี .................................................. 
 ขา้พเจา้........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............................อาย.ุ......................ปี                            
ต าแหน่ง.................................สงักดั................................อตัราเงินเดือน........................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี............... 
หมู่ท่ี.......................ถนน..................................ต าบล/แขวง..........................................อ  าเภอ/เขต.............................................
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................................ 
เลขประจ าตวัประชาชน    
ขอท าหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หกู้”้  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดต้กลงกูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นเงิน...........................บาท(.....................................................................)  
ขา้พเจา้ยินยอมช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูใ้หกู้อ้ตัราร้อยละท่ีสหกรณ์ก าหนด  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
          ขอ้ 2.  ขา้พเจา้สญัญาวา่จะช าระคืนเงินตน้แก่ผูใ้หกู้เ้ป็นงวดรายเดือนๆ ละ................................................................บาท 
(.....................................................................................)พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามขอ้ 1 รวม................งวด  โดยก าหนด
ช าระภายในวนัจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้ง  จนกวา่จะช าระเงินกูเ้สร็จส้ินไป 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินเดือน ค่าจา้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บหกั
เงินดงักล่าวของขา้พเจา้ส่งช าระหน้ีต่อผูใ้หกู้ต้ามจ านวนในขอ้ 2  หรือตามท่ีผูใ้หกู้จ้ะก าหนด 
 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้สญัญาวา่จะน าเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัต่อไปน้ีคือ             คา้ขาย           ท าเกษตร          เล้ียงสตัว ์
 อ่ืน ๆ……………………………….   
 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ขอใชเ้งินค่าหุน้ในสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  ท่ีขา้พเจา้มีอยูท่ ั้งหมดทั้งในขณะท าสัญญา
ฉบบัน้ีและท่ีจะมีเพ่ิมข้ึนในภายหลงัจ าน าต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  เพ่ือการค ้าประกนัเงินกูต้ามสัญญาฉบบัน้ี
 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ทุกประการ 
 ขอ้ 7.  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งดว้ยประการใดๆ  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้ใ้ห้
กูบ้อกเลิกสัญญา  และขา้พเจา้ยินยอมช าระเงินตน้ท่ีคา้งอยูท่ ั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียท่ีคิดค านวณจนถึงวนัท่ีช าระเงินตน้คืนเสร็จ
ส้ินในอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยก าหนดช าระทนัทีท่ีไดรั้บการบอกเลิกสญัญา  และในการน้ีขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินค่าหุน้
ตามความในขอ้ 5. เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวไดต้ามแต่ผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควรอีกดว้ย 
 ขอ้ 8.  ในการช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียคืนทนัที ตามความในขอ้ 7.  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี
หกัเงินตามความในขอ้ 3. และหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บหกัเงินดงักล่าวเพ่ือ
ส่งช าระหน้ีจนครบถว้น 

 ขอ้  9.   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเพ่ิมดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียสูง
กวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1. ไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดกไ็ด ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 

ขอ้ 10. ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้แ้ทนสหกรณ์ฯ เขา้ตรวจเยี่ยมกิจการไดโ้ดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้และหรือรายงานผล
การลงทุนประกอบอาชีพต่อสหกรณ์ฯตามแนบท่ีสหกรณ์ฯก าหนด 

 

          /ขอ้ 11... 

  

      

 
       

   

 



ขอ้ 11.  ขา้พเจา้ขอใหส้หกรณ์ฯ จ่ายเงินกูต้ามขอ้ 1. ใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยวิธี 

 โอนเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ประเภท........................เลขท่ีบญัชี..................        ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ............... 

          โอนเขา้บญัชีธนาคาร..........................................(ตอ้งแนบส าเนาสมุดคู่ฝากพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง)             รับเงินเอง 

 ขอ้ 12. ต่อไปน้ีเป็นเง่ือนไขเก่ียวกบัการกูเ้งินทุนส่งเสริมและพฒันาอาชีพสมาชิก 

 

 

 

                          
 

 

 หนงัสือสญัญาฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ไดอ่้านและรับทราบขอ้ความโดยละเอียดแลว้   ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

     
                                      ลงช่ือ..............................................ผูกู้เ้งิน                           ลงช่ือ.................................................พยาน 
       (...........................................................)               (...........................................................) 
............................................................................................................................................................................................................... 

    บันทกึกำรพจิำรณำและค ำรับรองให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ  

 ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้  ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซ่ึงช้ีแจง
ไวใ้นค าขอกู ้                จริง                 ไม่จริง 
      ลงช่ือ................................................................ผูรั้บเงิน 

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

                    

           รายการต่อไปน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ไดต้รวจสอบแลว้อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเสนอพิจารณาเพ่ืออนุมติัใหกู้ไ้ด ้
                       ลงช่ือ..............................................ผูกู้เ้งิน                           ลงช่ือ.................................................พยาน 
       (...........................................................)               (...........................................................) 
...............................................................................................................................................................................................................                                 

ขา้พเจา้...................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน............................บาท (.........................................................)  
ตามหนงัสือกูเ้งินน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ เม่ือวนัท่ี......./........./........ 

                                                                                                ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บเงิน 

                                                                                                        (.................................................................)   
 

                                                                                               ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน     

        

 

  

 

1. การปลอดดอกเบ้ียและพกัช าระหน้ีเป็นเวลา 6 เดือน ส าหรับสมาชิกท่ีกูเ้งินทุนส่งเสริมฯ เป็นคร้ังแรกเท่านั้น 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ถือวา่ผูกู้ผ้ิดเง่ือนไขในการกูเ้พ่ือพฒันาส่งเสริมอาชีพ  สหกรณ์จะด าเนินการคิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั 

2.1 ส าหรับสมาชิกท่ีกูไ้ปเม่ือครบระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียแลว้ขอช าระหน้ีบางส่วนหรือทั้งหมดเพ่ือปิดหน้ี  ใหคิ้ด
ดอกเบ้ียตั้งแต่วนัรับเงินจนถึงวนัท่ีขอช าระหน้ี 

2.2 ส าหรับสมาชิกท่ีกูเ้งินทุนส่งเสริมฯไปแลว้หากตรวจพบวา่ไม่น าเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ขอกู ้

  



 

แผนกำรลงทุนและรำยละเอยีดของกจิกำร 

1. ช่ือแผนการลงทุน          

2. ท าเลท่ีตั้ง/ท่ีประกอบการ เลขท่ี  หมู่ท่ี  แขวง/ต าบล    

                 เขต/อ าเภอ  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

3 .ประสบการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะท า    ไม่เคย      เคย     พฒันาหรือขยายกิจการ 

             4. รายละเอียดของธุรกิจ            
            
                                                             

             5.  ประมาณการค่าใชจ่้าย          
        . 

6. จ  านวนเงินท่ีขอกู ้     บาท 

7. ประมาณการรายได ้(ภายหลงัจากการประกอบการแลว้) 

        1,000-2,000         2,001-3,000        3,001-4,000        มากกวา่ 4,000 ข้ึนไป 

8. ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดผ้ลตอบแทน (รายได)้ 

         รายวนั        รายเดือน       3 เดือน       6 เดือน       อ่ืนๆ (ระบุ............................) 

9. ขอ้เสนออ่ืนๆ ท่ีอยากใหพ้ิจารณาเพิ่มเติม 
             
            
           

10. หากสมาชิกผูกู้ท่ี้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพเสริมและตอ้งการใหส้หกรณ์ฯประชาสัมพนัธ์                 
โปรดแนบรูปภาพสินคา้/กิจการ/ท าเลท่ีตั้งให้ดว้ย  สหกรณ์จะประชาสัมพนัธ์ให ้

              

บันทกึกำรพจิำรณำและค ำรับรองให้ควำมเห็นของผู้บังคบับัญชำ 

 ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้   ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซ่ึงช้ีแจง
ไวใ้น.ค าขอกู ้ และแผนการลงทุน       จริง        ไม่จริง 

                                                                                                                        ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บเงิน
                                                                                                                 (.................................................................)   



 
แนบภาพถ่ายสถานท่ีตั้งของกิจการ (ภาพถ่ายภายใน, ภายนอก, และสถานท่ีใกลเ้คียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพถ่าย ภายในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพถ่าย ภายในสถานประกอบการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดท่ีขา้พเจา้กรอกและภาพถ่ายท่ีแนบเป็นความจริงทั้งหมด   ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวต่้อหนา้พยาน 
 
 
           ลงช่ือ..............................................ผูกู้ ้                       ลงช่ือ........................................พยาน 
          (.........................................................)                                     (.......................................................) 
          วนัท่ี...................................................                                      วนัท่ี................................................. 
 

 
              
 
 

บันทกึคาํรับรองของผู้บังคบับัญชา 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ รายละเอียดท่ีกรอกพร้อมภาพถ่าย 

     จริง    ไม่จริง 
 
                                                                                    (ลงช่ือ)....................................................... 
                                           (.......................................................) 
                              ตาํแหน่ง........................................................ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพถ่าย สถานทีใ่กล้เคยีงสถานประกอบการ 


