
 
คํารองขอกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ 

ประเภท การกูยืมรายบุคคล 
เขียนที่................................................. 

วันที่ ...........เดอืน.........................พ.ศ. ................... 
เร่ือง    ขอกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ 
เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
ส่ิงที่สงมาดวย    1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูขอกูและผูค้ําประกัน 

2.  สําเนาทะเบียนบานผูขอกูและผูค้ําประกัน 
3.  ประมาณการคาใชจายทีใ่ชในการประกอบอาชีพ 
4.  หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของผูค้ําประกัน (เวนเกษตรกร) 
5.  หนังสือยินยอมคูสมรส สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรส 
6.  แผนผังที่อยูอาศัย  และแผนผังสถานที่ประกอบอาชพี   

  ดวยขาพเจานาย/นาง/นางสาว.....................................................อายุ..........ป   สัญชาติไทย  
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่.......................................................ออกใหโดย.................................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่...................หมูที่......... ซอย........................................... ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................จังหวดั...................... รหัสไปรษณีย .................... 
ภาระหนี้สิน...................บาท ระบุแหลงกูยมื..................................................................................................... 
สถานที่ใกลเคียง..................................................โทรศัพท...................................มือถือ................................... 
ปจจุบันประกอบอาชีพหรือมีอาชีพเดิม.............................................ปจจุบันมีรายได......................บาท/เดือน 
มีสามีหรือภรรยาชื่อ.....................................................ประสงคจะขอกูยมืเงินกองทุนผูสูงอายุ  
เปนจํานวนเงนิ.................บาท (........................................) เพื่อนําไปประกอบอาชีพ....................................... 
โดยมีผูค้ําประกันชื่อ...........................................อายุ.......ป อาชีพ..........................รายได................บาท/เดือน   
สถานที่ทํางาน................................................ภาระหนี้สิน...................บาท  ระบุแหลงกูยืม............................. 
ความสัมพันธกับผูกู................................โทรศัพท.....................................มือถือ.............................................. 

  ขาพเจาจะขอผอนชําระเงินกู เดือนละ.........................บาท มีกําหนด...........เดือน 
นับตั้งแตวันที่ไดทําสัญญาเปนตนไป  ขาพเจาขอรับรองวาเมื่อไดรับเงินที่อนุมัติใหกูยืมไปแลวจะนําไปใชจายตาม
วัตถุประสงคที่ไดรองขอ  และจะปฏิบัติตามระเบยีบการกูยืมเงินและสัญญากูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุทุกประการ 
               ขอแสดงความนับถือ 
 

          (ลงชื่อ) .....................................................ผูขอกู 
                             (....................................................) 
 

(ลงชื่อ) .................................................. ผูค้ําประกัน       (ลงชื่อ) .....................................................พยาน 
           (..................................................)                                    (....................................................) 
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ประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชพี 

 
1.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
2.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
3.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
4.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
5.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
6.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
7.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
8.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
9.  ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
10. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
11. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
12. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
13. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
14. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
15. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
16. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
17. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
18. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
19. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
20. ............................................................................................... ราคา  ........................  บาท 
 
  รวมเปนเงิน            ........................  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประมาณการคาใชจายดังกลาว ขาพเจาขอรับรองวาไดใชในการประกอบอาชีพจริง) 
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แบบสอบขอเท็จจริง 

การกูยืมเงินกองทุนผูสงูอาย ุประเภทรายบคุคล 
เลขที่ CASE……………….… 

1.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล.........................................อายุ...........ป 
     สถานภาพสมรส    โสด   สมรส    หมาย 
     มีบุตรจํานวน........คน  บุตรประกอบอาชีพ........คน   มีบุคคลที่ตองอุปการะเลี้ยงดู........คน  
     ปจจุบันอาศัยอยูกับ  คูสมรส   บุตร.......คน   ญาติ (ระบุ)........คน   อ่ืนๆ................... 
2.  ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่................หมูที่......... ซอย................................ ถนน.................................... 
      แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ.............................จังหวัด....................................... 
     รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท........................................ มือถือ............................................  
     สถานที่ใกลเคียง................................................................................................................................. 
   ที่อยูปจจุบนั    บานของตนเอง    เชา    อ่ืนๆ....................................................................  
3.  ลักษณะทีป่รากฏ (รูปรางและบุคลิกภาพ) 
      ........................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................... 
4.  สุขภาพรางกาย     แข็งแรง    มีโรคประจําตัว/โรคเร้ือรัง ระบุ................................................ 
     รับการรักษาที่...................................สิทธิและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล.................................. 
5.  ภาระรับผิดชอบในครอบครัว  
    อยูโดยลําพังและเลี้ยงดูตนเอง  
    รับภาระในครอบครัวบางสวน (รวมกนัทํามาหากินเพื่อเล้ียงดูครอบครัว)     
    รับภาระในครอบครัวทั้งหมด (เล้ียงดูครอบครัวทั้งหมดดวยตนเอง)     
    ไดรับการอุปการะ แตไมเพียงพอตอการใชจาย มีผูอุปการะ .....................บาท/เดือน 
     ไดรับเงนิชวยเหลืออ่ืนๆ เชน เบี้ยยงัชีพ  เงินสงเคราะหตางๆ .....................บาท/เดือน 
6.  ประวัตยิอของผูขอกูยืมเงนิ  ไดแก  อาชพี / รายได  /ภาระหนี้สิน 
      ปจจุบนัประกอบอาชีพ........................................................  ไมไดประกอบอาชีพ 
      รายไดจากการประกอบอาชีพ.....................บาท/เดือน 
     ภาระหนี้สิน   ไมมีหนี้สิน  มีหนี้สิน(ระบแุหลงกูยืม).............................จํานวน..............บาท 
     อ่ืนๆ ................................................................................................................................................... 
7.  อาชีพที่ตองการทํา..................................................  เปนอาชีพเดิมที่เคยทํา     เปนอาชีพใหม   

-  ความสามารถของผูสูงอายุ     ดีมาก ดี  พอใช    
................................................................................................................................................... 

 -  ความเปนไปไดของการประกอบอาชีพ  ดีมาก  ดี   พอใช   
................................................................................................................................................... 
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-  ปจจยัที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ  
ทําเล/สถานที่จําหนาย............................................................................................................................... 
ทักษะความสามารถ................................................................................................................................... 
ตลาดรับซื้อ................................................................................................................................................. 

  ผูชวยในการประกอบอาชีพ........................................................................................................ 
  อ่ืนๆ........................................................................................................................................... 

-  แผนการประกอบอาชีพ หากไดรับเงินทนุกูยืม  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 -  รายไดที่คาดวาจะไดรับ  เพิ่มขึ้นจากรายไดในปจจุบันเปนจํานวน........................บาท/เดือน 
8.  ผูค้ําประกันชื่อนาย/นาง/นางสาว................................นามสกุล.....................................อายุ...........ป 
     เกี่ยวของเปน...............อาชีพ....................สถานที่ทํางาน............................รายได............บาท/เดอืน 
     ภาระหนี้สิน  ไมมีหนี้สิน  มีหนี้สินจํานวน.................บาท ระบุแหลงกู................................ 
     ที่อยูผูค้ําประกัน  บานเลขที่............หมูที่......... ซอย.................................... ถนน............................. 
     แขวง/ตําบล..................................... เขต/อําเภอ...................................จังหวดั...................................
รหัสไปรษณยี.......................โทรศัพท............................................. มือถือ............................................. 
9.  ความเปนเจาของบานของผูค้ําประกัน 
     (1)  กรณีเปนเจาของบาน       เปนบานของตนเอง  บานเชา 
     (2)  กรณีไมเปนเจาของบาน  อาศัยอยูกับบดิามารดา   อาศัยอยูกับผูอ่ืน................................ 
                                                                                                       เกี่ยวของเปน..................................... 
10. การวินิจฉยัปญหา 

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

................................................................................................................................................... 
11.  ความเหน็เจาหนาทีใ่นการประเมินความพรอมของผูกู (ความนาเชื่อถือ ทาทีอุปนิสัย ศักยภาพของผูกู   
       และความเปนไปไดในการนําเงินกูยืมไปใชประกอบอาชีพ ตลอดจนความสามารถในการชําระคืน) 

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

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

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

................................................................................................................................................ 
             ลงช่ือ.............................................ผูสัมภาษณ 
ลงชื่อ.................................................ผูกูยืม         ตําแหนง.........................................................
วัน/เดือน/ป............/............./..............        วัน/เดือน/ป............/............./.............. 
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หนังสือยินยอมคูสมรส 
 

ทําที่  ................................................................ 
            วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ............................................................... อายุ....................ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................อยูบานเลขที่ ..................หมูที่ ................. 
ซอย ...................................... ถนน .......................................... แขวง/ตําบล ............................................
เขต/อําเภอ ...........................จังหวัด ............................ ในฐานะที่เปนสามี/ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมาย  
ยินยอมให ................................................ สามี/ภรรยาของขาพเจาเขาทําสัญญากูเงิน/สัญญาค้ําประกัน
กูยืมเงินตอกองทุนผูสูงอายุ ฉบับลงวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ....................... 
   
 
  เพื่อเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 ลงชื่อ ...................................................... ผูใหคํายินยอม 

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

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

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

 



แผนผังท่ีอยูอาศัยของผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพของผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
 


