
 
ค าร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  

ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล 
เขียนที่....................... .......................... 

วันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ. ...................  
เร่ือง    ขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  
เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผู้ขอกู้และผู้ค้้าประกัน 

2.  ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้และผู้ค้้าประกัน 
3.  ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
4.  หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของผู้ค้้าประกัน (เว้นเกษตรกร) 
5.  หนังสือยินยอมคู่สมรส ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคู่สมรส 
6.  แผนผังที่อยู่อาศัย  และแผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ   

  ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....................................................อายุ..........ปี   สัญชาติไทย  
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่.......................................... .............ออกให้โดย.................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่......... ซอย...........................................  ถนน..........................................  
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย์ ....................  
ภาระหนี้สิน...................บาท ระบุแหล่งกู้ยืม..................................................................................................... 
สถานที่ใกล้เคียง..................................................โทรศัพท.์..................................มือถือ...................................  
ปัจจุบันประกอบอาชีพหรือมีอาชีพเดิม.............................................ปัจจุบันมีรายได้......................บาท/เดือน 
มีสามีหรือภรรยาชื่อ............................ .........................ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  
เป็นจ านวนเงิน.................บาท (........................................) เพื่อน้าไปประกอบอาชีพ....................................... 
โดยมีผู้ค้้าประกันชื่อ...........................................อายุ.......ปี อาชีพ................... .......รายได้................บาท/เดือน   
สถานที่ท้างาน................................................ภาระหนี้สิน...................บาท  ระบุแหล่งกู้ยืม.............................  
ความสัมพันธ์กับผู้กู้................................โทรศัพท์.....................................มือถือ..............................................  

  ข้าพเจ้าจะขอผ่อนช้าระเงินกู้ เดือนละ.........................บาท มีก้าหนด...........เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้ท้าสัญญาเป็นต้นไป  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้รับเงินที่อนุมัติให้กู้ยืมไปแล้วจะน้าไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ร้องขอ  และจะปฏิบัติตามระเบียบการกู้ยืมเงินและสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุทุกประการ 
               ขอแสดงความนบัถอื  
 

          (ลงช่ือ) .....................................................ผู้ขอกู้  
                             (....................................................)  
 

(ลงช่ือ) .................................................. ผู้ค้้าประกัน        (ลงช่ือ) .....................................................พยาน  
           (..................................................)                                    (....................................................)  
 

แบบฟอร์มกู้ยืมรายบุคคล 1 น.1/2 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 
 

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  
 
  รวมเป็นเงิน            ........................  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ใช้ในการประกอบอาชีพจริง) 
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แบบสอบข้อเท็จจริง 

การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล 
เลขที่ CASE……………….… 

1.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล.........................................อายุ...........ปี 
     สถานภาพสมรส    โสด   สมรส    หม้าย 

     มีบุตรจ้านวน........คน  บุตรประกอบอาชีพ........คน   มีบุคคลที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู........คน   

     ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  คู่สมรส   บุตร.......คน   ญาติ (ระบุ)........คน   อื่นๆ................... 
2.  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่................หมู่ที่......... ซอย................................ ถนน....................................  

      แขวง/ต้าบล...................................... เขต/อ้าเภอ.............................จังหวัด.......................................  

     รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท.์....................................... มือถือ............................................  

     สถานที่ใกล้เคียง.................................................................................................................................  

   ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านของตนเอง    เช่า    อื่นๆ....................................................................  
3.  ลักษณะที่ปรากฏ (รูปร่างและบุคลิกภาพ) 
      ...........................................................................................................................................................  

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

4.  สุขภาพร่างกาย     แข็งแรง    มีโรคประจ้าตัว/โรคเร้ือรัง ระบุ................................................  
     รับการรักษาที่.................................. .สิทธิและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล..................................  
5.  ภาระรับผิดชอบในครอบครัว  
    อยู่โดยล้าพังและเลี้ยงดูตนเอง  
    รับภาระในครอบครัวบางส่วน (ร่วมกันท้ามาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว)      
    รับภาระในครอบครัวทั้งหมด (เลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมดด้วยตนเอง)      
    ได้รับการอุปการะ แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย มีผู้อุปการะ .....................บาท/เดือน 

     ได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพ  เงินสงเคราะห์ต่างๆ  .....................บาท/เดือน 
6.  ประวัติย่อของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ได้แก่  อาชีพ / รายได้  /ภาระหนี้สิน 
      ปัจจุบันประกอบอาชีพ........................................................   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
      รายได้จากการประกอบอาชีพ.....................บาท/เดือน 
     ภาระหนี้สิน   ไม่มีหนี้สิน  มีหนี้สิน(ระบุแหล่งกู้ยืม)............................. จ้านวน..............บาท 
     อื่นๆ ............................................ ...................................................................................................... . 
7.  อาชีพที่ต้องการท้า..................................................  เป็นอาชีพเดิมที่เคยท้า     เป็นอาชีพใหม่   

-  ความสามารถของผู้สูงอายุ     ดีมาก ดี  พอใช้    
...................................................................................................................................................  

 -  ความเป็นไปได้ของการประกอบอาชีพ   ดีมาก  ดี   พอใช้   
...................................................................................................................................................  
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-  ปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบอาชีพ  
ท้าเล/สถานที่จ้าหน่าย............................................................................................................................... 
ทักษะความสามารถ................................................................................................................................... 
ตลาดรับซ้ือ................................................................................................................................................. 

  ผู้ช่วยในการประกอบอาชีพ ........................................................................................................ 
  อื่นๆ........................................................................................................................................... 

-  แผนการประกอบอาชีพ หากได้รับเงินทุนกู้ยืม  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................  

 -  รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ  เพิ่มขึ้นจากรายได้ในปัจจุบันเป็นจ้านวน........................บาท/เดือน  

8.  ผู้ค้้าประกันชื่อนาย/นาง/นางสาว................................นามสกุล..................................... อายุ...........ปี 
     เกี่ยวข้องเป็น...............อาชีพ....................สถานที่ท้างาน............................ รายได้............บาท/เดือน 
     ภาระหนี้สิน  ไม่มีหนี้สิน  มีหนี้สินจ้านวน.................บาท ระบุแหล่งกู้................................  
     ที่อยู่ผู้ค้้าประกัน  บ้านเลขที่............หมู่ที่......... ซอย.................................... ถนน.............................  

     แขวง/ต้าบล..................................... เขต/อ้าเภอ...................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท.์............................................ มือถือ............................................. 
9.  ความเป็นเจ้าของบ้านของผู้ค้้าประกัน 

     (1)  กรณีเป็นเจ้าของบ้าน       เป็นบ้านของตนเอง  บ้านเช่า 
     (2)  กรณีไม่เป็นเจ้าของบ้าน  อาศัยอยู่กับบิดามารดา   อาศัยอยู่กับผู้อื่น................................  
                                                                                                       เกี่ยวขอ้งเป็น..................................... 
10. การวินิจฉัยปัญหา 

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

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

11.  ความเห็นเจ้าหน้าที่ในการประเมินความพร้อมของผู้กู้ (ความน่าเช่ือถือ ท่าทีอุปนิสัย ศักยภาพของผู้กู้   

       และความเป็นไปได้ในการน้าเงินกู้ยืมไปใช้ประกอบอาชีพ ตลอดจนความสามารถในการช้าระคืน) 

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

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

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

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

             ลงช่ือ.............................................ผู้สัมภาษณ์  

ลงช่ือ.................................................ผู้กู้ยืม         ต้าแหน่ง.........................................................     
วัน/เดือน/ปี............/............./..............          วัน/เดือน/ป.ี.........../............./..............  
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 แบบฟอร์มกู้ยืมรายบุคคล 2  น.2/2 



หนังสือยินยอมคู่สมรส 

 
ท้าที่  ................................................................  

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ............................................................... อายุ....................ปีบัตร
ประจ้าตัวประชาชนเลขที่..................................................อยู่บ้านเลขที่ ..................หมู่ที่ ................. ซอย 
...................................... ถนน .......................................... แขวง/ต้าบล ............................................เขต/
อ้าเภอ ...........................จังหวัด ............................ ในฐานะที่เป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย  ยินยอม
ให้ ................................................ สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า เข้าท้าสัญญากู้เงิน/สัญญาค้้าประกันกู้ยืมเงินต่อ
กองทุนผู้สูงอายุ ฉบับลงวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ....................... 
   

 

  เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน  

 

 ลงช่ือ ...................................................... ผู้ให้ค้ายินยอม  

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

 

   ลงช่ือ ...................................................... พยาน  

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

                                                                        ลงช่ือ ..................................................... พยาน  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืม เป็นทุนประกอบอาชีพ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

2.  ลักษณะการให้การกู้ยืม   
      ให้ผู้สูงอายุกู้ยืม เป็นทุนประกอบอาชีพ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

3.  วิธีการให้การกู้ยืม 
      ให้ผู้สูงอายุได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ  โดย 
       3.1  กู้ยืมเป็นรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท  
       3.2  กู้ยืมเป็นรายกลุ่มๆละไม่น้อยกว่า 5 คนได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท 
               ทั้งนี้ ให้ช้าระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 

4.  คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน 

 ผู้สูงอายุที่ต้องการขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ  ต้องมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  
และมีสัญชาติไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
           ก.   คุณสมบัติผู้กู้ยืม 
    1.   สามารถประกอบอาชีพได้  
    2.   มีแผนงานหรือโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  
    3.   กรณีกู้ยืมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ   (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน)  ต้องมีคุณสมบัติตาม 
1, 2, 3  และต้องมีการจัดโครงสร้างกลุ่ม  ประกอบด้วย 
      (ก)  มีรายช่ือกรรมการกลุ่ม  
      (ข)  รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
      (ค)  มีแผนงาน/โครงการการประกอบอาชีพที่กระท้ารวมกันเป็นกลุ่ม 

      (ง)  หนังสือรับรองจากองค์กรของผู้สูงอายุ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงาน  
              ภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง  

    4.  กรณีผู้กู้ยืมมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย    

   หากผู้ขอกู้รายใดไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากคุณสมบัติผู้กู้ไม่ผ่านเกณฑ์, รายได้เกินเกณฑ์ 
และกู้ผิดวัตถุประสงค์  จะสามารถส่งมาใหม่ได้หลังจากผ่าน 6 เดือนมาแล้ว นับจากวันที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณา 
   ข.   คุณสมบัติผู้ค้้าประกัน 

         -  กรณีให้กู้ยืมเป็นรายบุคคล  
      ผู้กู้ต้องหาบุคคลที่น่าเช่ือถือจ้านวน 1 คน  เป็นผู้ค้้าประกัน เช่น เป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง 
รายได้แน่นอน   มีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ (หนังสือรับรอง สมุดบัญชีธนาคารที่มียอด



หมุนเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไปที่ยืนยันการมีรายได้ของผู้ค้้าประกัน)  มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน
ตรวจสอบได้ โดยมีภูมิล้าเนาเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม   และไม่เป็นผู้ค้้าประกันให้บุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมเงินจาก
กองทุนผู้สูงอายุหรือไม่เป็นผู้ที่กู้ยืมด้วยกันเอง  
           -    กรณีให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม 
     สมาชิกในกลุ่มที่ต้องการกู้ยืมเงิน ต้องจัดหาผู้ค้้าประกันตามจ้านวนผู้กู้ยืม              
โดยต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง รายได้แน่นอน  มีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ (หนังสือรับรอง 
สมุดบัญชีธนาคารที่มียอดหมุนเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป หรือ บัญชีสหกรณ์ทั่วไป ที่ยืนยัน
การมีรายได้ของผู้ค้้าประกัน)  และมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้ ไม่เป็นผู้ค้้าประกันให้บุคคลอื่นที่ขอ
กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุหรือไม่เป็นผู้ที่กู้ยืมด้วยกันเองและต้องรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมกัน 

- กรณีผู้ค้้าประกันมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย 

- ผู้ค้้าประกันต้องมีภูมิล้าเนาเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม 

  

5.  วงเงินที่กองทุนผู้สูงอายุให้การสนับสนุน 
      5.1  รายบุคคล  อนุมัติเงินกู้ยืมตามความเหมาะสม รายละไม่เกิน30,000 บาท 
      5.2  รายกลุ่ม  กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน อนุมัติเงินกู้ยืมตามความเหมาะสม  กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท 
 ทั้งนี้  การพิจารณาอนุมัติค้านึงถึงความสามารถในการช้าระหนี้ด้วย 
 

6.  เอกสารประกอบการกู้ยืม  

     6.1  กรณีให้กู้ยืมเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย 
  (ก)  ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ขอกู้ยืม 

 (ข)  ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ค้้าประกัน 

 (ค)  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ / แผนผังการประกอบอาชีพ,ที่อยู่อาศัย 
 (ง)  หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปของผู้ค้้าประกัน (เว้นแต่เกษตรกร) 
 (จ)  หนังสือยินยอมคู่สมรส ผู้ขอกู้และผู้ค้้าประกัน (หากมี)  

 (ฉ)  หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่) 
 

     6.2  กรณีให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม  ประกอบด้วย 
  (ก)  ส้าเนาบัตรประชาชน  
 (ข)  ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค)  โครงการประกอบอาชีพของกลุ่ม 

 (ง)  หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่) 
 (จ)  ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ค้้าประกัน 
 (ฉ)  หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้้าประกัน (เว้นแต่เป็นเกษตรกร)   
 (ช)  หนังสือยินยอมคู่สมรส (หากมี)   
7.  การท าสัญญากู้ยืมเงิน 



   -   หากผู้กู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ทางส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ หรือส้านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ตามสถานที่ที่ผู้กู้ได้ย่ืนกู้) แจ้งให้ผู้กู้และ ผู้ค้้าประกัน หรือ
กลุ่มประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ มาท้าสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้้าประกัน ถ้าไม่มาท้าสัญญาภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่แจ้งให้ทราบ ให้ถือว่าการกู้ยืมเงินในคร้ังนั้น เป็นอัน สละสิทธ์ิ/ ยกเลิก  หากเป็นส่วนภูมิภาค
จะต้องแจ้งให้กองทุนผู้สูงอายุทราบด้วย ว่ามีผู้ผ่านการอนุมัติใดที่ไม่มาท้าสัญญาภายใน 30 วัน  เพื่อแจ้งผล
การยกเลิกให้กับผู้กู้ทราบต่อไป 
  

8.  การช าระคืนเงิน  
  ให้ผู้กู้ส่วนภูมิภาคผ่อนช้าระตามสัญญา ณ ส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุหรือส้านักงาน
พัฒนาสังคมแ ละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือทางธนาณัติ (ตามที่สถานที่ที่ผู้กู้ได้ย่ืนขอกู้) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่รับเงินกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้ช้าระคืนเป็นรายงวดทุก 30 วัน ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ 
เดือน หรือไม่เกินวันที่ 15 ในเดือนนั้น ๆ  

 เมื่อผู้กู้ได้ช้าระเงินกู้เป็นรายงวดแล้ว จะได้รับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง หากไม่ได้รับ
หลักฐานการรับเงินให้แจ้งมาที่  
   กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ  ส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ   ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 

 ที่ตั้ง เลขที่ 618/1  ถนนมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400   
   เบอร์โทรศัพท์  02255 -5850-9 ต่อ 287 และ 289  โทรสาร  02253-9115  
 

9.  สถานที่ติดต่อขอรับการกู้ยืมเงิน 
 -  ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนที่ส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
 -  ในส่วนภูมิภาค ให้ย่ืนที่ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพของผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 


