
ภาคผนวก ก 
 

      แบบสอบถาม    “   ความต้องการทางการเงนิและแหล่งเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิผ้าฝ้ายทอมอืของกลุ่มผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอื 
กรณศึีกษา : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ” 

ค าช้ีแจง 1.     ขอ้มูลส ำหรับใชใ้นกำรศึกษำวจิยั เพื่อพฒันำควำมรู้ของผูผ้ลิตผำ้ฝ้ำยทอมือ                             
2. กำรใหข้อ้มูลของท่ำน จะไม่มีผลกระทบกบัรำยได ้หรือภำษีของท่ำนแต่อยำ่งไร 
3. กำรน ำเสนอขอ้มูลจำกกำรศึกษำวจิยั จะน ำเสนอในภำพรวม  และขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอื       
        1.1  ช่ือเจำ้ของกิจกำร/ผูผ้ลิต  ..........................................................................................   บำ้นเลขท่ี .......................... 
                บำ้น ............................................. หมู่ท่ี ............................ ต. .................................... อ. ป่ำซำง          จ. ล ำพนู 

        1.2   เพศ         1.  ชำย                                          2.  หญิง                                                       
        1.3   อำย ุ                        1.  ต ่ำกวำ่  30 ปี                            2.  ระหวำ่ง 30 - 40 ปี 
                                               3.  ระหวำ่ง 41 – 50 ปี                    4. ระหวำ่ง  51- 60 ปี 

                                               5.  มำกกวำ่  60 ปี ข้ึนไป                                                                                       
        1.4  ระดบักำรศึกษำ                         1.  ประถมศึกษำ                             2.  มธัยมศึกษำตอนตน้ 
                                                             3.  มธัยมศึกษำตอนปลำย               4.  ปวช./ปวส./พำณิชย ์

                                               5.  ปริญญำตรี                   6.   ปริญญำโทข้ึนไป                               
        1.5  อำชีพหลกั     1.  รับจำ้งทัว่ไป                               2.  เกษตรกร เช่น ท ำสวน ท ำไร่ 
                                               3.  คำ้ขำย                                        4.  รับรำชกำร 

                                               5.  ธุรกิจส่วนตวั                  6.  อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................              
        1.6  รำยไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน            1.  ต ่ำกวำ่ 5,000 บำท                     2.  5,001 – 10,000 บำท 
               ของผูผ้ลิต                                 3.  10,001 – 15,000 บำท                4.  15,001 - 20,000 บำท 

                                               5.  มำกกวำ่ 20,000 บำทข้ึนไป                                                                              
        1.7  กำรเขำ้เป็นสมำชิกกลุ่ม             เป็นสมำชิกกลุ่มผำ้ยฝ้ำยทอมือบำ้นดอนหลวง                  

                                                                 เป็นผูผ้ลิตอิสระ                                                                                                     
1.8 จำกขอ้ 1.7 กรณีเป็นสมำชิกตอบขอ้ 1.8.1  กรณีไม่เป็นสมำชิกตอบขอ้ 1.8.2 

        1.8.1  กรณีเป็นสมำชิกกลุ่ม ระยะเวลำในกำรเป็นสมำชิก ............. ปี                                                                        
               เหตุผลท่ีเขำ้เป็นสมำชิก ........................................................................................................................... 
        1.8.2  กรณีไม่เป็นสมำชิก เหตุท่ีไม่เขำ้เป็นสมำชิก ..............................................................................................                

       1.9  ประเภทสินคำ้ท่ีผลิต                   1.  ผำ้ฝ้ำยทอมือ/ผำ้ผืน                                 2.  เส้ือผำ้ และเคร่ืองนุ่งห่ม 
               (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)              3.  สินคำ้ตกแต่งบำ้น เช่น ผำ้ม่ำน ผำ้คลุม    4.  สินคำ้ในครัวเรือน (กล่องทิชชู) 

                                               5.  สินคำ้ท่ีระลึก และอ่ืนๆ เช่น กระเป๋ำ รองเทำ้                                                  
        1.10 ประสบกำรณ์ในกำรผลิต          1.  ระหวำ่ง 1-5  ปี                                        2.  ระหวำ่ง 6 - 10 ปี 
                 ผำ้ฝ้ำยทอมือ                            3.  ระหวำ่ง 11 – 15 ปี                                   4. ระหวำ่ง  15 - 20 ปี 

                                                                 5.  มำกกวำ่  20 ปี ข้ึนไป                                                                                       
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ส่วนที ่2  ข้อมูลทางด้านการเงนิและแหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการด าเนนิธุรกจิผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอื 
 

    2.1 แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ   1. เงินทุนส่วนตวั                            2. เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของรัฐ 
          ในปัจจุบนั (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)      3. เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินเอกชน  4. เงินกูย้มืเจำ้หน้ีนอกระบบ                    
                                                                       5. อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................                                      
                                                                         
    2.2 ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกแหล่งเงินทุน        1. ไม่ไดรั้บควำมสะดวกในบริกำร   2. ดอกเบ้ียเงินกูย้มืสูง 
          ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ                     3. ขำดหลกัประกนัเงินกู ้                  4. ไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนใหกู้ย้มื 

          (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)                      5. ขำดควำมรู้ในกำรขอกูย้มืเงิน      6. อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................          
              
   2.3 วตัถุประสงคใ์นกำรขอวงเงินสินเช่ือ  1.  ซ้ือวตัถุดิบ                                  2. ซ้ือเคร่ืองจกัร 

                                                                     3. เงินทุนหมุนเวยีน เช่น ค่ำจำ้ง     4. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................        
 

   2.4  ระยะเวลำท่ีผูผ้ลิตผำ้ฝ้ำยทอมือ          1. ระยะเวลำ  1-3 เดือน                   2. ระยะเวลำ 4 - 6 เดือน 

          ตอ้งกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน               3. ระยะเวลำ 7-9 เดือน                    4. ภำยใน 1 ปี                                        
 

   2.5 ควำมตอ้งกำรดำ้นแหล่งเงินทุน          1. เงินทุนส่วนตวั                            2. เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของรัฐ 
          ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ                     3. เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินเอกชน  4. เงินกูย้มืเจำ้หน้ีนอกระบบ                    
                                                                    5. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................                                          
 

    2.6 ระยะเวลำในกำรขอกูย้มืเงิน           1. ระยะสั้น (1-6 เดือน)                       2. ระยะสั้น  (7-12 เดือน) 

          เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ              3. ระยะปำนกลำง(1-2 ปี)                   4. ระยะยำว ( 3 ปีข้ึนไป)                      

                                                                                            
   2.7 หน่วยงำน หรือสถำบนักำรเงินท่ี     1. ศูนยส่์งเสริมอุตสำหกรรม              2. ธนำคำรพำณิชยข์องรัฐ 

          ผูผ้ลิตมีควำมตอ้งกำรช่วยเหลือ      3.  ธนำคำรพำณิชยเ์อกชน                  4. อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................            
          ทำงกำรเงิน (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 
   2.8 ปัญหำทำงดำ้นกำรเงินท่ีผูผ้ลิต        1. ขำดเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ         2. ไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน 
          ผำ้ฝ้ำยทอมือมีควำมตอ้งกำร          3. ขำดควำมรู้ในกำรขอกูย้มืเงิน           4. สมำชิกไม่ทรำบขอ้มูลทำงกำรเงิน                    
          (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)                  5. อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................                                             
 

  2.9 ควำมรู้ทำงดำ้นกำรเงินท่ี                  1. วทิยำกรบรรยำยใหค้วำมรู้                  2. กำรจดักลุ่มสมัมนำวชิำกำร 
        ผูผ้ลิตผำ้ฝ้ำยทอมือตอ้งกำร              3. กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  4. กำรฝึกเขียนโครงกำรทำงกำรเงิน                    
        (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)                    5. อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................                                                 
                                                                                                                         
                                                                                 ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมอื 



ภาคผนวก  ข 
 

 
 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนั ท่ี 27 ตุลาคม 2524 เห็นชอบในการจดัตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ 

การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดรั้บงบ 
ประมาณเป็นเงินทุนในการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 จนถึงปัจจุบนัปีงบประมาณ 2546 
รวมเป็นเงิน 430 ลา้นบาท 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หตัถกรรมไทย ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม วา่ดว้ยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย พ.ศ. 2525 ในการจดัหาวตัถุดิบ  เคร่ืองมือ อุปกรณ์
การผลิต การวา่จา้งแรงงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ ์ การรับซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดแ้ละการ
ให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือขยายการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หตัถกรรมไทย แก่บุคคลหรือกลุ่มอาชีพ 6 ประเภท ดงัน้ี 

1. ราษฎร ผูซ่ึ้งเคยได้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรใดหลักสูตรหน่ึงของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

2. ราษฎร ผูซ่ึ้งเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในดา้นการตลาดการ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑ ์การปรับปรุงกรรมวธีิการผลิตหรือวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานทางธุรกิจ 

3. ราษฎร ผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทยและกิจการนั้นมี
ความเป็นไปไดใ้นทางธุรกิจ 

4. กลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทยและ
มีคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม พร้อมทั้งมีทะเบียนสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 คนและจดัตั้ง
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นหลกัฐานโดยมีเขตหรืออ าเภอหรือหน่วยงานสังกดักระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนกลุ่มอาชีพนั้นในการรับรองเป็นหนงัสือ 128 

เงินทุนหมุนเวยีนเพือ่การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ความเป็นมา 
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5. กลุ่มอาชีพหรือองคก์ร ท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลตามกฎหมายซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทยของ
ราษฎร 

6. บุคคลผูซ่ึ้งประกอบอาชีพท่ีสนบัสนุนส่งเสริมเก้ือกลูแก่ผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหตัถกรรมไทยและกิจการนั้นมีความเป็นไปไดใ้นทางธุรกิจ 
 
วงเงินทีอ่นุมัติให้กู้และอตัราดอกเบีย้ 

❑ วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 50,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี 
ระยะเวลาปลอดหน้ีไม่เกิน 4 เดือน ใชบุ้คคลหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้

❑ วงเงินกูร้ายละเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ก าหนด 
ช าระคืนภายใน 4 ปี ระยะเวลาปลอดหน้ีไม่เกิน 4 เดือน ใชบุ้คคลหรือลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้

❑ วงเงินกูร้ายละเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาปลอดเงินตน้ไม่เกิน 6 เดือน ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั
เงินกู ้

❑วงเงินกูร้ายละเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
ก าหนดช า ระคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดเงินตน้ไม่เกิน 12 เดือน ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั
เงินกู ้

❑เงินกูใ้นโครงการอุตสาหกรรมสู่ชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ใชห้ลกัทรัพย ์หรือใชเ้คร่ืองจกัรและบุคคลค ้าประกนัเงินกู ้
ก าหนดช าระคืนและระยะเวลาปลอดเงินตน้ข้ึนอยูก่บัวงเงินกูแ้ละหลกัประกนั 
 

การด าเนินงาน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินงานโดยใหส่้วนบริหารเงินทุน ส านกั 

พฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรม เป็นส านกังานกลางและรับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร มีหน่วยปฏิบติัตามภูมิภาคต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1            รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา 
จงัหวดัเชียงใหม่                                         แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพนู 

2. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2             รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เพชรบูรณ 
สุโขทยั                     จงัหวดัพิษณุโลก                                        และอุตรดิตถ์ 
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3. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3             รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร ตากนครสวรรค ์
     จงัหวดัพิจิตร                                             พิจิตร และอุทยัธานี                                           
4. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4              รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดันครพนม สกลนคร เลย 
     จงัหวดัอุดรธานี                                         หนองคาย หนองบวัล า ภู และอุดรธานี 
5. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5             รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ ์์ ขอนแก่น                                                                                                  
จงัหวดัขอนแก่น                                         มุกดาหาร  มหาสารคาม ยโสธร และร้อยเอ็ด               

6. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 6              รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ นครราชสีมา 
   จงัหวดันครราชสีมา                                     ลพบุรี และ สระบุรี 
7. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7              รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ศรีษะเกษ สุรินทร์  
     จงัหวดับุรีรัมย ์                                           อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
8. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8                 รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ชยันาท นครปฐม 
    จงัหวดัสุพรรณบุรี                                      ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขนัธ      
                                                                       เพชรบุรี สิงห์บุรี  พระนครศรอยธุยา  
                                                                       สมุทรสาคร  ราชบุรี สมุทรสงคราม และอ่างทอง 
9. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9            รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี                                                          
จงัหวดัชลบุรี                                              ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ 

                                                                      และ สระแกว้ 
10. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 10        รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี ชุมุ พร ตรัง พงังา ภูเก็ต 
     จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                 ระนอง และสุราษฎร์ธานี 
11. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11       รับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช สตูลนราธิวาส 
     จงัหวดัสงขลา                                          ปัตตานี พทัลุง ยะลา และสงขลา 
 

 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนด 
• มีสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมมูลค่าท่ีดิน) ไม่เกินสิบลา้นบาท (10 ลา้นบาท) 
• ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ ตอ้งมีสัดส่วนการร่วมลงทุน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 



ภาคผนวก  ค 
 

ค าส่ังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ที ่ 555 / 2548 

เร่ือง  วงเงินกู้และอตัราดอกเบีย้ เพือ่เป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือขยายการผลติด้าน
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

.................................................................................... 
           เพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย เป็นไปด้วยความคล่องตวั  มีประสิทธิภาพ เอ้ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมให้มีโอกาสไดกู้เ้งินไปลงทุนจดัตั้ง ปรับปรุง พฒันาประสิทธิภาพการผลิตหรือขยาย
กิจการใหม้ากยิง่ข้ึน อนัจะเป็นผลใหมี้การจา้งงานและกระจายรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
             อาศยัอ านาจตามความในขอ้  13  แห่งระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวยีนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย  พ.ศ. 2525  ลงวนัท่ี 
16 เมษายน  2525  และมติของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย   คร้ังท่ี 4 / 2548  เม่ือวนัท่ี 14  พฤศจิกายน 2548  ให้
ยกเลิกค าสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ี  183 / 2542  ลงวนัท่ี  30  เมษายน 2542  ค าสั่งกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ี  381/ 2544 และใหใ้ชค้  าสั่งน้ีแทน 

1. หลกัประกนัเงินกู้ 
1.1  หลกัทรัพย์เป็นประกนั ใหใ้ชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ หลาย

อยา่งรวมกนั  ดงัต่อไปน้ี 
       1.1.1  ท่ีดิน  ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน  หรือ นส. 3 ก. หรือท่ีดินพร้อมอาคาร

ส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงเป็นของตนเอง  หรือของบุคคลอ่ืน ท่ียนิยอมใหไ้วเ้ป็นประกนัและหลกัทรัพย์
ดงักล่าวตอ้งปลอดจ านองและภารติดพนัใดๆ 

       1.1.2  เคร่ืองจกัรท่ีได้จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลางตาม
พระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2541  แลว้ ซ่ึงมีมูลค่ามากเพียงพอและเคล่ือนยา้ยไดย้าก 

      1.1.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร 
       1.1.4  หลักประกันเสริมท่ีคณะกรรมการฯ ยอมรับเป็นหลกัประกันในวงเงินท่ี

คณะกรรมการฯก าหนด 
การประเมินราคาหลกัประกนัตาม  1.1.1  การก าหนดเวลาผอ่นช าระคืนเงินกูแ้ละระยะเวลา

ปลอดเงินตน้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 



 119 

 1.2  บุคคลค ้าประกัน ให้ค  ้ าประกนัเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้เพียงรายเดียวเท่านั้นตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

         1.2.1  วงเงินกูไ้ม่เกิน  20,000  บาท ใหใ้ชข้า้ราชการหรือ ลูกจา้งประจ าหรือพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 12,000 บาท หรือ บุคคลท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นพนกังานบริษทั
ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 20,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ค ้าประกนัเงินกู ้

         1.2.2  วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ให้ใช้ข้าราชการหรือ
ลูกจา้งประจ า หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 12,000 บาท หรือบุคคลท่ี
เช่ือถือไดท่ี้เป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 20,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ค ้า
ประกนัเงินกู ้

    ในกรณีผูกู้ ้เป็นกลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้งเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หตัถกรรมไทย มีคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม  พร้อมทั้งมีทะเบียนสมาชิกกลุ่มจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 10 คน และจดัตั้งมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นหลกัฐาน โดยผูใ้ห้การรับรองกลุ่มอาชีพ
จะตอ้งเป็นอ าเภอ หรือ ส านกังานเขต หรือ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอาชีพนั้นๆ ให้การ
รับรองเป็นหนงัสือใหก้รรมการหรือสมาชิกกลุ่มอาชีพจ านวนไม่นอ้ยกวา่  5 คน เป็นผูค้  ้าประกนัได ้

     1.2.3 วงเงินกู้เกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ใช้ข้าราชการหรือ 
ลูกจา้งประจ าหรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 25,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 2 
คนค ้าประกนัเงินกู ้

การพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลค ้าประกนัให้เป็นไปตามดุลพินิจ และหรือแนวทางท่ี
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนฯ ก าหนด 

บรรดาระเบียบค าสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัก่อนค าสั่งน้ี โดยอาศยั
อ านาจตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525  ซ่ึง มีขอ้ความขดัหรือแยง้กบัค าสั่งน้ีให้ถือปฏิบติัตาม
ค าสั่งน้ีแทน 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ี เป็นตน้ไป 
                        สั่ง  ณ วนัท่ี  6  ธนัวาคม พ.ศ. 2548 
 
 
                 ( นายปราโมทย ์ วทิยาสุข) 

        อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 



ภาคผนวก  ง 
                                                                                                           
        เอกสารหมายเลข กสอ.002    

ค าขอกู้เงินทุนหมุนเวยีน 
เพือ่การส่งเสริมอาชีพอตุสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
                  วนัท่ี .......................................... 

1.) ช่ือผู้กู้  นาย/นาง/นางสาว .................................... นามสกุล.. ............................... อาย ุ............. ปี 
      เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน .............................................................................................. 
      บุคคลธรรมดา                     กลุ่มอาชีพ   .......................................................................... 
      บ   บริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
สถานภาพ         สมรส                     โสด                          หยา่                         หมา้ย 
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี ...................หมู่ท่ี ........... ซอย ................. ถนน ..................................... 
แขวง ....................... เขต .......................... จงัหวดั ........................... รหสัไปรษณีย ์................. 
โทรศพัท.์..............................มือถือ.....................................โทรสาร.......................................... 
ผลิตภณัฑ์.................................................................................................................................... 
2.) ผู้กู้ร่วม (ถ้าม)ี ช่ือ นาย / นาง / นางสาว............................นามสกุล.......................อาย ุ.......ปี 
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน............................................................................................... 
     สถานภาพ         สมรส                     โสด                          หยา่                         หมา้ย 
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........ซอย..................ถนน......................................... 
แขวง.......................เขต..........................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์..................... 
โทรศพัท.์..............................มือถือ.....................................โทรสาร......................................... 
3.) วงเงินทีจ่ะขอกู้จ านวนเงิน...........................บาท (...............................................................) 
วตัถุประสงค ์         จดัซ้ือเคร่ืองมือการผลิต         จ  านวน..............................บาท 
           เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ    จ  านวน..............................บาท 
     เป็นค่าวตัถุดิบ      เป็นค่าจดัจา้งแรงงาน       เป็นค่าด าเนินงานการผลิต      ใหเ้ครดิตผูซ้ื้อ      อ่ืนๆ  
   เป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมสถานประกอบการ   จ  านวน .................... บาท 
                เป็นค่าช าระหน้ีเดิมของ กสอ.   จ  านวน .............................. บาท 
หลกัประกนัเงินกู ้  บุคคลค ้าประกนั...................คน 
     หลกัทรัพยเ์ป็นประกนั โฉนด/น.ส. 3 ก. 
    หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
    อ่ืนๆ.................................... 
ก าหนดผอ่นช าระคืนภายใน       1 ปี         2ปี         3ปี          4ปี        5ปี          อ่ืนๆ..........ปี 
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4.) ผูกู้แ้ละหรือผูกู้ร่้วมใหค้  ารับรองวา่จะใหข้อ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 
ครอบคลุมสภาพการเป็นหน้ีสินผกูพนัทางสถาบนัการเงิน และหน้ีสินอ่ืนๆ (ถา้มี) เพื่อประโยชน์ใน
การวเิคราะห์โครงการเงินกู ้และขอสงวนสิทธ์ิผลการพิจารณาเงินทุนหมุนเวยีนของหน่วยปฏิบติั
ส่วนบริหารเงินทุน 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผูย้ืน่กู ้  ลงช่ือ.....................................เจา้หนา้ท่ี 
            (.............................................)                                         (.......................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผูกู้ร่้วม (ถา้มี)   
       (............................................) 
 
 
 

ถ้าเป็นนิติบุคคลประทบัตราของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 
 

เลขท่ีค าขอ........................................................ 
วนัท่ี.................................................................. 
ผูรั้บ.................................................................. 
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เอกสารหมายเลข กสอ. 002-1 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
ประกอบค าขอกู้เงินทุนหมุนเวยีน 

เพือ่การส่งเสริมอาชีพอตุสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
ของ 

โครงการเงินทุนหมุนเวยีนฯ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
 

1.   ผูข้อกู.้......................................................................................................................................... 
      ช่ือผูข้อกู.้.................................................................................................................................... 
      ท่ีอยู ่เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........................บา้น......................................ซอย.............................. 
      ถนน................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.................................. 
      จงัหวดั.............................................................โทร.................................................................... 
      ถนน................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.................................. 
      จงัหวดั.............................................................โทร.................................................................... 
      จงัหวดั.............................................................โทร.................................................................... 
2. ประเภทอุตสาหกรรมและลกัษณะของโครงการ 
      ประกอบอุตสาหกรรมประเภท   ............................................................................................... 
                     เป็นการขยายกิจการ                เป็นการปรับปรุงกิจการ            เป็นกิจการตั้งใหม่ 
     หมายเหตุ.................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................. 
      วงเงินท่ีจะขอกูแ้ละวตัถุประสงค ์
      จ านวนเงินท่ีขอกู.้.................................บาท (...........................................................................) 
      วตัถุประสงค ์   เป็นค่าซ้ือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์...............................................บาท 
      เป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมสถานประกอบการ........................บาท 
      เป็นค่าช าระหน้ีเดิมของ กสอ.............................................บาท 
      เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 
                 เป็นค่าวตัถุดิบ....................................................................บาท 
    เป็นค่าจา้งแรงงาน..............................................................บาท 
    เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน...........................................บาท 
    เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ(เครดิตผูซ้ื้อ).....................บาท 
    และอ่ืนๆ.............................................................................บาท 
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3. การลงทุน 
     4.1 ทุนหมุนเวยีน (เพียงวนัท่ี..................................................................................) 
  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
   เงินสดในมือ.......................................................................................บาท 
   เงินสดในธนาคาร...............................................................................บาท 
   ลูกหน้ี.................................................................................................บาท 
   วตัถุดิบ...............................................................................................บาท 
   สินคา้คงเหลือ.....................................................................................บาท 
   รวม....................................................................................................บาท 
  หน้ีสินหมุนเวยีน 
   เจา้หน้ีการคา้......................................................................................บาท 
   หน้ีสินระยะสั้นอ่ืนๆ..........................................................................บาท 
   รวม....................................................................................................บาท 
   ก – ข คงเหลือ....................................................................................บาท 
 
 หมายเหตุ  เปิดบญัชีเงินฝากประเภท..........................เลขท่ีบญัชี...................................... 
 กบัธนาคาร.................................สาขา...............................เม่ือวนัท่ี.................................. 
 
4.2 เงินลงทุนทีผู้่ขอกู้ได้ลงทุนในกจิการแล้ว 
 

รายละเอียด เป็นเงินทุนของ 
ผูข้อกูเ้อง 

ขอกูจ้ากท่ีอ่ืน 
มาลงทุน 

รวมท่ีผูข้อกูล้งทุน 
ไปแลว้ 

 ทุนหมุนเวยีน    

 ค่าท่ีดินและค่าปรับปรุงท่ีดิน    

 ค่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง    

 ค่าเคร่ืองจกัร อุปกรณ์    

 ค่ายานพาหนะ    

รวม    

 



 124 

4.   การผลติและการจ าหน่าย 
       ก.  การผลิต 
 

รายการผลิต 
ราคาขายส่ง 

(หน่วย) 

ปัจจุบนั โครงการ 

ผลผลิตต่อเดือน รายไดต่้อเดือน
(บาท) 

ผลผลิตต่อเดือน ประมาณรายได ้
ต่อเดือน (บาท) 

      

      

      

      

      

      

      
 
ข.  การจ าหน่าย 
วธีิการจ าหน่ายผลิตภณัฑ.์................................................................................................................ 
มีผูผ้ลิตสินคา้ประเภทเดียวกนัน้ีออกจ าหน่ายท่ีใดหรือไม่ 
 ........................................................................................................................................... 
ท่านมีลูกคา้อยูแ่ลว้.........................ราย  โปรดแจง้ช่ือลูกคา้ดว้ย..................................................... 
........................................................................................................................................................ 
5. การจดัการ 
       ช่ือผูข้อกูห้รือผูจ้ดัการ.............................................................................................................. 
       วนั / เดือน / ปีเกิด..................................................................................................................... 
              สัญชาติ......................................เช้ือชาติ............................................อาย.ุ.....................ปี 
              ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี................................................................................................................ 
              วฒิุการศึกษาสูงสุด...................................จาก.................................................................. 
       ความรู้ความช านาญงาน........................................................................................................... 
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6.  หลกัทรัพย์เป็นประกนั 
 

       ก.  ท่ีดิน 

หนงัสือแสดง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน
และรายละเอียด 

 
เน้ือท่ี 

 
ตั้งอยูท่ี่ 

 
สภาพ 

 
ประเมินราคา
การซ้ือขาย 

 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

      

 

       ข.  อาคารส่ิงปลูกสร้าง 

รายการ / ท่ีตั้ง เน้ือท่ี ตั้งท่ีอยู ่ สภาพ ประเมินราคา
การซ้ือขาย 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

      

 

       ค.  เคร่ืองจกัร 

รายการ / ท่ีตั้ง เน้ือท่ี ตั้งท่ีอยู ่ สภาพ ประเมินราคา
การซ้ือขาย 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

      

 

หมายเหตุ   มีประกนัภยัไวก้บับริษทั........................................จ านวนทุนประกนัภยั........................ 
             ครบก าหนด............ปี   โดยมี.............................................เป็นผูรั้บมอบประโยชน์ 
 

       ง.  หลกัประกนัอ่ืนๆ................................................................................................................... 
 
 
                                                                ลงช่ือ.....................................................................ผูข้อกู ้          
                                                                    (...........................................................................) 
                                                                          ยืน่เม่ือวนัท่ี................................................. 
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เอกสารหมายเลข  กสอ. 003 

 
หนังสือยนิยอม 

(ส าหรับคู่สมรสของผู้กู้) 
 
 
 เขียนท่ี............................................................. 

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

ขา้พเจา้ นาย/นาง.......................................................ซ่ึงเป็น................................................ของ 
นาย/นาง.......................................................................ถูกตอ้งตามกฎหมายตามทะเบียนสมรส 
เลขท่ี.....................................ลงวนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ...................... 
ณ ส านกัทะเบียน....................................................................จงัหวดั......................................... 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้าย/นาง............................................กูเ้งินจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   
เพื่อเป็นหลกัฐานจึงลงลายมือช่ือ/พิมพล์ายน้ิวมือซา้ยไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
 
ลงช่ือ................................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
         (.............................................................) 
 
ลงช่ือ..................................................................................พยาน 
         (..............................................................................) 
 
ลงช่ือ..................................................................................พยาน 
           (..............................................................................) 
 
หมายเหตุ 1. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ใชอ้อก 
 2. อยา่กรอกขอ้ความใหต่้างลายมือ และใชน้ ้าหมึกต่างสีกนั ถา้ใชพ้ิมพดี์ด 
  ตอ้งเป็นเคร่ืองเดียวกนั 
 3. ใหมี้พยาน 2 คน และพยานตอ้งลงลายมือช่ือจะพิมพล์ายน้ิวมือไม่ได ้



 127 

เอกสารหมายเลข กสอ. 004 
 

หนังสือยนิยอม 
(ส าหรับคู่สมรสของผู้ค า้ประกนั) 

 
เขียนท่ี............................................................. 

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

ขา้พเจา้ นาย/นาง.......................................................ซ่ึงเป็น................................................ของ 
นาย/นาง.......................................................................ถูกตอ้งตามกฎหมายตามทะเบียนสมรส 
เลขท่ี.....................................ลงวนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ...................... 
ณ ส านกัทะเบียน....................................................................จงัหวดั......................................... 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้าย/นาง....................................ค ้าประกนัการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ของนาย / นาง / นางสาว...........................................เพื่อเป็นหลกัฐานจึงลงลายมือช่ือ / พิมพ ์
ลายน้ิวมือซา้ยไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
             (.............................................................) 
 

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

ลงช่ือ..................................................................................พยาน 
            (..............................................................................) 
 
หมายเหตุ 1. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ใชอ้อก 
 2. อยา่กรอกขอ้ความใหต่้างลายมือ และใชน้ ้าหมึกต่างสีกนั ถา้ใชพ้ิมพดี์ด 
  ตอ้งเป็นเคร่ืองเดียวกนั 
 3. ใหมี้พยาน 2 คน และพยานตอ้งลงลายมือช่ือจะพิมพล์ายน้ิวมือไม่ได ้
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เอกสารหมายเลข  กสอ.004-1 
 

หนังสือยนิยอมของคู่สมรสให้จ านองหลกัทรัพย์เป็นประกนัเงินกู้ 
 
เขียนท่ี............................................................. 

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

 ขา้พเจา้ นาย/นาง.............................................................อาย.ุ................ปี 
ซ่ึงเป็น(สามี/ภริยา) ของ นาย/นาง......................................ถูกตอ้งตามกฎหมายตามทะเบียนสมรส 
เลขท่ี...................................เดือน..............................................พ.ศ.....................ณ ส านกัทะเบียน 
..................................จงัหวดั..................................ไดย้นิยอมให ้นาย/นาง..................................... 
น าหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็น โฉนดท่ีดิน / น.ส. 3 ก. เลขท่ี............................เลขท่ีดิน................................ 
เล่ม...............หนา้...................หนา้ส ารวจ..........................ตั้งอยูท่ี่ แขวง/ต าบล.............................. 
เขต/อ าเภอ.......................จงัหวดั.............................มีเน้ือท่ี........ไร่...........งาน..................ตารางวา 
เป็นกรรมสิทธ์ิของ นาย/นาง....................................................จ านองเพื่อประกนัเงินกูท้ ั้งหมดของ 
นาย/นาง/นางสาว...........................ต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นหลกัฐาน จึงลงลายมือช่ือ/
พิมพล์ายน้ิวมือซา้ย ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
                         ลงช่ือ.......................................................................สามี / ภริยา 

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

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

                   ลงช่ือ.................................................................... พยาน 
              (........................................................................) 
 
หมายเหตุ 1. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ใชอ้อก 
 2. อยา่กรอกขอ้ความใหต่้างลายมือ และใชน้ ้าหมึกต่างสีกนั ถา้ใชพ้ิมพดี์ด 
  ตอ้งเป็นเคร่ืองเดียวกนั 
 3. ใหมี้พยาน 2 คน และพยานตอ้งลงลายมือช่ือจะพิมพล์ายน้ิวมือไม่ได ้
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เอกสารหมายเลข กสอ. 005 
หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน 

 

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

 

เร่ือง    ยนิยอมใหต้น้สังกดัหกัเงินเดือนหรือเงินไดร้ายเดือน ณ ท่ีจ่ายเพื่อช าระหน้ีแก่กรมส่งเสริม   
           อุตสาหกรรม 
เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

                      ขา้พเจา้................................................อายุ................ปี  ศาสนา
..................................... 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี.............ซอย..........................ถนน............................................... 
ต าบล.........................อ าเภอ.......................จงัหวดั..........................โทรศพัท.์.................................... 
รับราชการ/ท างานท่ี................................................ตั้งอยูท่ี่................................................................. 
ถนน........................ต าบล.............................อ าเภอ..........................จงัหวดั..................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์...........................ต าแหน่ง...........................อตัราเงินเดือน...........................บาท 
(...............................................) บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนกังานเลขท่ี......................................... 
ออกให้โดย............................................วนัท่ีออกบตัร....................บตัรหมดอายุ.............................. 
                        ขา้พเจา้ไดเ้ป็นผูค้  ้าประกนัการกูเ้งินของ...............................................ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น 
............. และขอรับผดิชอบแทนผูกู้ท่ี้ไดกู้เ้งินไปจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หากผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีตาม
ก าหนดหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญากูเ้งินดว้ยประการหน่ึงประการใดก็ดี ขา้พเจา้ขอรับช าระหน้ีแทน โดย
ขอใหห้กัเงินเดือนหรือรายไดอ่ื้นๆ ของขา้พเจา้ ณ ท่ีจ่าย เดือนละ.................บาท (................................)  
ส่งใหก้บักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อช าระหน้ีแทนตามสัญญาจนครบถว้น  เม่ือไดรั้บแจง้จากกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมิตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบแต่อยา่งใด และขา้พเจา้ไม่เพิกถอนการยนิยอม
ใหห้กัเงินเดือนไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม อนัจะท าใหเ้สียประโยชน์แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการ ใหเ้ป็นตามเจตนาขา้งตน้ดว้ย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

            ลงช่ือ.........................................................(ผูค้  ้าประกนั) 
(............................................................) 
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เรียน     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 
                             ขา้พเจา้ไดรั้บทราบเจตนาของ.............................................(ผูค้  ้าประกนั) แลว้ยนิดี
ใหค้วามร่วมมือหกัเงินเดือนหรือเงินไดร้ายเดือน ณ ท่ีจ่ายของ........................................................... 
จ านวนเดือนละ...........................บาท (.................................................................) เม่ือไดรั้บแจง้จาก 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจะจดัส่งใหจ้นครบจ านวนต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
   ลงช่ือ.............................................................................. 
     (..............................................................) 
   ต าแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้/ หวัหนา้ส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1. วงเงินกู ้ จ  านวน 10,000 บาท – 20,000  บาท หกัเดือนๆ ละ  1,000  บาท 
                          2. วงเงินกู ้ จ  านวน 20,000 บาท – 50,000  บาท หกัเดือนๆ ละ  1,500  บาท 
                  3. วงเงินกู ้ จ  านวน 50,000 บาท – 100,000  บาท หกัเดือนๆ ละ  2,500  บาท 
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แบบฟอร์มส าหรับการจัดเกบ็ข้อมูล 
(แบบ บ.1) 

แบบข้อมูลเบือ้งต้นผู้ขอรับบริการเงนิทุนหมุนเวยีน 
(ใช้เมือ่ยืน่ตดิต่อขอรับบริการคร้ังแรก) 

วนัท่ี..........เดือน................................พ.ศ.................. 
ข้อมูลบุคคล 
1.  ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................สญัญาเลขท่ี................................. 
วนั/ เดือน/ ปีเกิด (พ.ศ.)               /               /                        
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี 
             เช้ือชาติ       ไทย          อ่ืนๆ...        ศาสนา         พทุธ         คริสต ์        อิสลาม         ฮินดู        อ่ืนๆ........ 
             ระดบัการศึกษาสูงสุด                   1.ประถมศึกษา                 2.มธัยมตน้                      3.มธัยมปลาย 
                                                                   4.ปวช.                             5.ปวส. / ปวท.                 6.อนุปริญญา 
                                                                   7.ปริญญาตรี                    8.ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
2. ท่ีอยูปั่จจุบนั/ตามบตัรประชาชน ช่ือ อาคาร/หมู่บา้น.....................................................เลขท่ี................................... 
หมู่ท่ี.....................ซอย............................ถนน.........,,,,,,,,..............................ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์....................... 
โทรสาร.............................................................อีเมล ์ E-mail........................................................................................ 
       ข้อมูลกจิการ / ธุรกจิ 
       สถานท่ีประกอบการ        เป็นของตนเอง       เช่า มีสญัญาเช่า.................ปี          อ่ืนๆ.......................................... 
       ท่ีตั้ง  ช่ืออาคาร................................................เลขท่ี.......................หมู่ท่ี........................ซอย................................. 
       ถนน...........................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั.............................. 
       รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์...........................................โทรสาร............................................... 
       ทุนจดทะเบียน............................................................บาท  จ านวนคนงาน........................................................คน 
            ประเภทกจิการ.................................................................................................................................................... 
                          การค้าขาย           1.คา้ปลีก                   2.คา้ส่ง                 3.อ่ืนๆ.................................................. 
                          ประเภทธุรกจิ      1.เจา้ของคนเดียว      2.มีหุน้ส่วน/หา้งหุน้ส่วน จ ากดั/บริษทั จ ากดั 
           3.กลุ่มอาชีพ                 4.อ่ืนๆ................................................................................. 
       วตัถุประสงค์ในการกู้เงนิ 
                  เป็นทุนในการประกอบอาชีพ             ขยายการผลิต                อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
       การกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิอืน่ๆ 
                  ไม่กู ้                  กูเ้งินนอกระบบ จ านวนเงิน........................................................................................บาท 
                  กูเ้งินจาก (สถาบนัการเงิน)..................................................................จ านวนเงิน.................................บาท 
       ท่านทราบข่าวโครงการนีจ้ากแหล่งใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
                 1.Website ของหน่วยงาน        2.หนงัสือพิมพ ์                         3.วารสาร            4.โทรทศัน์/วทิย ุ
                 5.สมาคม/ชมรมธุรกิจ            6.การแนะน าจากคนรู้จกั          7.จากการเขา้มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 
                 8.การแนะน าจากหน่วยงานอ่ืน  ระบุ................................        9.อ่ืนๆ......................................................... 
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หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ.........................................................................จงัหวดั................................................ 
แบบประเมินผลความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
งานบริการ เงินทุนหมุนเวียนเพือ่การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
สถานทีเ่กบ็ข้อมูล.........................................................................วนัที่....................................... 

(ประเมินผลทันทีหลงัเสร็จส้ินกจิกรรม/โครงการ) 
ส่วนที ่1.  ความพงึพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ (ค าถามลกัษณะเฉพาะของงานบริการ) 
1.1 ท่านมีความพงึพอใจต่อบริการในด้านต่างๆ เหล่านีอ้ย่างไรบ้าง 
               5  =  พอใจมากท่ีสุด      4  =  พอใจมาก  3  =  ปานกลาง 
               2  =  ไม่พอใจ            1  =  ไม่พอใจเลย  0  =  ไม่แสดงความคิดเห็น 
              โปรดท าเคร่ืองหมาย              ในช่องทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 1.    ความพงึพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความคิดเห็น 

 1.1  ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และมีความคล่องตวั 5 4 3 2 1 0 

 1.2  ความสะดวก รวดเร็วของการใหบ้ริการ 5 4 3 2 1 0 

 1.3  ใหบ้ริการดว้ยความครบถว้น ถูกตอ้ง 5 4 3 2 1 0 

 1.4  ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ใหบ้ริการดว้ยส่ือต่างๆ 

5 4 3 2 1 0 

 1.5  มีการติดประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการ เช่น 
ประกาศขั้นตน้ และระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

5 4 3 2 1 0 

 1.6  ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ เช่น ใครมาก่อนไดก่้อน การ
ใหบ้ริการตามล าดบัคิว 

5 4 3 2 1 0 

 1.7  ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ 5 4 3 2 1 0 

 2.  ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรทีใ่ห้บริการ ระดับความคิดเห็น 

 2.1  ความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสกิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
หรือการพดูจาดว้ยถอ้ยค า และน ้าเสียงสุภาพ 

5 4 3 2 1 0 

 2.2  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

5 4 3 2 1 0 

 2.3  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น ช้ีแจงขอ้
สงสัยใหค้  าแนะน า ช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

5 4 3 2 1 0 

 2.4  ความน ้าใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 5 4 3 2 1 0 
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 2.5  ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่
รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

5 4 3 2 1 0 

 3.  ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ระดับความคิดเห็น 

 3.1  มีความสะดวกในการเขา้ถึงการใชบ้ริการ 5 4 3 2 1 0 

 3.2  "ความเพียงพอ" ของอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการใหบ้ริการ เช่น 
คอมพิวเตอร์ 

5 4 3 2 1 0 

 3.3  การเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น call center เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 0 

 3.4  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โทรศพัทส์าธารณะ 
ท่ีนัง่คอยรับบริการ เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 0 

 3.5  ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการโดยรวม 5 4 3 2 1 0 

 3.6  "ความเพียงพอ" ของจุดในการใหบ้ริการ 5 4 3 2 1 0 

 3.7  ป้าย ขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชดัเจน 
และเขา้ใจง่าย 

5 4 3 2 1 0 

 4.  ความพงึพอใจต่อผลของการให้บริการ ระดับความคิดเห็น 

 4.1  ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ 5 4 3 2 1 0 

 4.2  ไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่า คุม้ประโยชน์ 5 4 3 2 1 0 

 4.3  ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรั้บจากผลการบริการของ
หน่วยงาน 

5 4 3 2 1 0 

 

1.2 จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน 
  (1)............................................................................................................................................... 
  (2)............................................................................................................................................... 
1.3 จุดทีค่วรปรับปรุง 
 (1)............................................................................................................................................... 
  (2)............................................................................................................................................... 
1.4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
  (1)............................................................................................................................................... 
  (2)............................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่2.  ความเช่ือมั่นเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ (ค าถามกลาง) 
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการในดา้นต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง 
   5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่   4 = เห็นดว้ย   3 = เห็นดว้ยปานกลาง   2 = ไม่เห็นดว้ย    1 = ไม่เห็นดว้ยเลย                   
   โปรดท าเคร่ืองหมาย            ในช่องทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 1.  หลกันิติธรรม ระดับความคิดเห็น 

 1.1  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีความเป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบติั 
(ใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั) ไม่ใหบ้ริการเป็นพิเศษกบัคนคุน้เคย 

5 4 3 2 1 

 1.2  มีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของการใหบ้ริการ 5 4 3 2 1 

 2.  หลกัคุณธรรม  

 2.1  เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน 
ไม่รับสินบน 

5 4 3 2 1 

 2.2  เจา้หนา้ท่ีมีความประพฤติเหมาะสม น่านบัถือ 5 4 3 2 1 

 2.3  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 5 4 3 2 1 

 3.  หลกัความโปร่งใส ระดับความคิดเห็น 

 3.1  ประชาชนไดรั้บค าช้ีแจงหรือการแกไ้ขปัญหา กรณีมีการร้องเรียน
เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้งของเจา้หนา้ท่ี 

5 4 3 2 1 

 3.2  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา (ไม่มีการขดัแยง้ระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม) 

5 4 3 2 1 

 4.  หลกัความรับผดิชอบ ระดับความคิดเห็น 

 4.1  เจา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ใหบ้ริการ) เป็นอยา่งดี 5 4 3 2 1 

 4.2  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเตม็เวลาราชการ (ไม่นบัเวลาราชการไปท าธุระ
ส่วนตวั) 

5 4 3 2 1 

 4.3  มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ ์วธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัการให้บริการให้
ผูรั้บบริการทราบ 

5 4 3 2 1 

 4.4  เจา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน 5 4 3 2 1 

 5.  หลกัความคุ้มค่า ระดับความคิดเห็น 

 5.1  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกบังานท่ี
รับผดิชอบ 

5 4 3 2 1 

 5.2  มีการใชเ้ทคโนโลย ีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัเพื่อลดค่าใชจ่้ายหรือ
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

5 4 3 2 1 
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ส่วนที ่3.  ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
3.1 เพศ (1)  ชาย             (2)  หญิง 
 
3.2 อาย ุ (1)  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15 ปี   (2)  16-20 ปี  (3)  21-25 ปี 
   (4)  26-30 ปี      (5)  31-35 ปี  (6)  36-40 ปี 
   (7)  41-45 ปี      (8)  46-50 ปี  (9)  มากกวา่50 ปี 
 
3.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   (1)  ประถมศึกษา  (2)  มธัยมตอนตน้    (3)  มธัยมตอนปลาย/ปวช. 
   (4)  อนุปริญญาตรี/ปวส. (5)  ปริญญาตรี       (6)  ปริญญาโทข้ึนไป 
   (7)  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................ 
 
3.4 ประเภทกิจการท่ีขอกูเ้งินทุนหมุนเวยีนฯ 
   (1)  ประเภทอาหาร 
   (2)  ประเภทเคร่ืองด่ืม 
   (3)  ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
   (4)  ประเภทของใชแ้ละเคร่ืองประดบัตกแต่ง 
   (5)  ประเภทศิลปประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก 
   (6)  ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยา 
   (7)  ประเภทอ่ืนๆ 
 
 
 
 
    ลงช่ือ......................................................ผูข้อรับบริการ 
           (........................................................) 
    วนัท่ี............เดือน..................................พ.ศ................. 
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 (แบบ ต.1) 
แบบรายงานการตรวจเยี่ยม ลูกค้าเงนิทุนหมุนเวยีน 

เพือ่การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม 
(หน่วยงาน)............................................ 

คร้ังที่............./..................... 
วนัที่..............เดอืน...............................พ.ศ.......................... 

ข้อมูลผู้กู้ 
 ช่ือผูกู้.้...............................................................................(สญัญาเลขท่ี..............................................) 
 วงเงินกู.้......................บาท (...........................................) ก าหนดช าระคืนภายใน.......ปี (...........งวด) 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ..........................ต่อปี              ไม่มีระยะเวลาปลอดหน้ี/เงินตน้           ระยะเวลา 
 ปลอดหน้ี/เงินตน้...............เดือน  โดยตอ้งช าระหน้ีในวนัท่ี............................................ของทุกเดือน 
 ช าระงวดแรกวนัท่ี......................................................งวดสุดทา้ยวนัท่ี................................................. 
ข้อมูลกจิการ 
 1.  หลงัจากไดรั้บเงินกูแ้ลว้ 
                      ใชจ่้ายเงินตามวตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน 
                          ยงัด าเนินกิจการ          เปล่ียนกิจการ         หยดุกิจการชัว่คราว          เลิกกิจการ 
               ไม่ไดจ่้ายเงินตามวตัถุประสงค ์ใชจ่้ายเงินนอกวตัถุประสงคใ์นเร่ือง...................................... 

                         ยงัด าเนินกิจการ          เปล่ียนกิจการ         หยดุกิจการชัว่คราว          เลิกกิจการ 
 2.  กรณียงัด าเนินกิจการ 
      2.1  จ านวนคนงาน(เดิม)..................คน   มีการจา้งงาน(เพ่ิม)...................คน/ ลด......................คน 
      2.2  ดา้นการตลาด                    ดี             ก าลงัขยายตลาดเพ่ิม 
           มีปัญหา  ระบุ............................................................................... 
           ตอ้งการความช่วยเหลือ (ระบุ)..................................................... 
      2.3  ดา้นการผลิต                       ดี             ตอ้งขยายก าลงัการผลิตเพ่ิม 
           มีปัญหา (ระบุ)............................................................................. 
           ตอ้งการความช่วยเหลือ (ระบุ)..................................................... 
      2.4  ดา้นการเงิน                       มีสภาพคล่อง           ทรงตวั 
            มีปัญหา (ระบุ)............................................................................ 
            ตอ้งการความช่วยเหลือ (ระบุ).................................................... 
      2.5  อ่ืนๆ......................................................................................................................................... 
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 3.  กรณีเปล่ียนกิจการ 
                         เปล่ียนกิจการเป็น......................................................จ านวนคนงาน......................คน 
                         มีการจา้งคนงานเพ่ิม..........................................คน / ลด........................................คน 
 4.  กรณีหยดุกิจการชัว่คราว  สาเหตุ (ระบุ)...................................................................................... 
     จะเร่ิมด าเนินกิจการใหม่..................................................................... 
     อ่ืนๆ................................................................................................... 
ข้อมูลรายได้ 
 การด าเนินการของกิจการหลงัจากไดรั้บเงินกู ้มีรายไดเ้พ่ิม/เดือน 
                         1,000-5,000     บาท       5,001-10,000  บาท       10,000-15,001  บาท 
                         15,001-20,000 บาท       20,001-25000 บาท          มากกวา่ 25,000 บาท 
ข้อมูลการช าระหนี ้
1. การช าระหน้ี 
                           อยูใ่นระยะเวลาปลอดหน้ี /เงินตน้ 
                           ถึงก าหนดช าระหน้ีงวดแรก และช าระหน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี............................................... 
                           ช าระหน้ีตามก าหนด จนถึงปัจจุบนั ไม่คา้งช าระ 
                           ผิดนดัช าระหน้ีเน่ืองจาก............................................................................................... 
                           ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนๆ / หน้ีนอกระบบ เดือนละ........................................บาท 
2. วิธีการช าระหน้ี 
                          ไปช าระดว้ยตนเอง   ทางธนาณติั 
                           ผา่นธนาคารออมสิน/กรุงไทย   อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
สรุปการตรวจเยีย่ม 
1. สภาพกิจการ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................. 
 สภาพปัญหา......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................. 
2. ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจเยี่ยม......................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................. 
   
 ลงช่ือ...........................................ผูกู้เ้งิน     ลงช่ือ........................................เจา้หนา้ท่ีตรวจเยี่ยม 
        (..........................................)                          (.................................................) 
 ลงช่ือ.......................................ผูใ้หข้อ้มลู ต าแหน่ง............................................................ 
                 (..........................................)                                     ............../......................./............... 
         ............../........................./..................... 
 
ผูใ้หข้อ้มลูมีความสมัพนัธ์กบัผูกู้เ้งินในฐานะเป็น.......................................................................................... 
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หมายเหต ุ

 ระยะเวลาตรวจเยีย่ม คร้ังท่ี 1 หลงัจากจ่ายเงินกู ้3-6 เดือน 
     คร้ังท่ี 2 หลงัจากจ่ายเงินกู ้7-12 เดือน (ตรวจเยีย่มคร้ังท่ี 2  ควรเวน้ระยะ 
    จากคร้ังท่ี 1 อยา่งนอ้ย 3 เดือน) 
**  แบบรายงานการตรวจเยีย่ม (แบบ ต.1) เก็บรวบรวมท่ีหน่วยปฏิบติั 1 ชุด และส าเนาส่งส่วนกลาง 1 ชุด ส่งทุก
คร้ังท่ีมีการเขา้ไปตรวจเยีย่ม 
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ส าหรับเจา้หนา้ท่ี (แบบ 3-6) 
 

ส่วนที่ 2  กรอกแบบฟอร์มเมือ่ได้รับบริการแล้ว (3-6 เดอืน) 

ช่ือนามสกลุผูกู้ ้(นาย/นาง/นางสาว).......................................................(สญัญาเลขท่ี..................................) 
1. รายไดใ้นการประกอบกิจการ 
       รายได้ก่อนรับบริการ 
  3,000-5,000 บาท          5,001-10,000 บาท         10,001-15,001 บาท      15,001 บาทข้ึนไป 
       รายได้หลงัรับบริการ 
  รายไดม้ากกวา่ก่อนขอรับบริการ   เป็นจ านวนเงิน................................................บาท/เดือน 
  รายไดเ้ท่าเดิม 
  รายไดน้อ้ยกวา่ก่อนขอรับบริการ  เป็นจ านวนเงิน.................................................บาท/เดือน 
  เน่ืองจาก.................................................................................................................................... 
2. การจา้งแรงงาน 
  การจา้งแรงงาน ก่อนขอรับบริการ                        จ านวน.......................ราย 
  การจา้งแรงงาน หลงัไดรั้บบริการ   จ านวน.......................ราย 
  การจา้งแรงงาน  เพ่ิมข้ึนจ านวน........................ราย   ลดลง จ านวน.........................ราย 
3. การด าเนินกิจการเม่ือไดรั้บบริการแลว้ 
  ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง      ขยายก าลงัการผลิต         ขยายตลาดเพ่ิมข้ึน 
  ผลิตภณัฑมี์มูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน        อ่ืนๆ............................................................................... 
  ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้เน่ืองจาก.............................................................................. 
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สรุปรายงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
       รวมตน้ทุนในการใหบ้ริการ..............................บาท (ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโดยเฉล่ีย) 
       ปริมาณ (วงเงินท่ีใหกู้)้ จ านวนเงิน............................................บาท 
       กิจการยงัคงด าเนินอยู่ 
  มีความกา้วหนา้                   ทรงตวั (ระดบัปกติ) 
สรุปขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
     ลายมือช่ือ..............................เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
         ต าแหน่ง.............................................................. 
             วนัท่ี............................................................... 
 
     ลายมือช่ือ........................................(ผอ.ศภ.กสอ.) 
         ต าแหน่ง.............................................................. 
             วนัท่ี............................................................... 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย 
ปีงบประมาณ 2551 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี (แบบ 7-12) 
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ส่วนที่ 2  กรอกแบบฟอร์มเมือ่ได้รับบริการแล้ว (7-12 เดอืน) 

ช่ือนามสกลุผูกู้ ้(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................(สญัญาเลขท่ี...............................) 
1. รายไดใ้นการประกอบกิจการ 
       รายได้ก่อนรับบริการ 
  3,000-5,000 บาท         5,001-10,000 บาท         10,001-15,001 บาท         15,001 บาทข้ึนไป 
       รายได้หลงัรับบริการ 
  รายไดม้ากกวา่ก่อนขอรับบริการ   เป็นจ านวนเงิน...................................บาท/เดือน 
  รายไดเ้ท่าเดิม 
  รายไดน้อ้ยกวา่ก่อนขอรับบริการ  เป็นจ านวนเงิน.....................................บาท/เดือน 
  เน่ืองจาก.................................................................................................................................... 
2.  การจา้งแรงงาน 
  การจา้งแรงงาน ก่อนขอรับบริการ                      จ านวน.......................ราย 
  การจา้งแรงงาน หลงัไดรั้บบริการ          จ านวน.......................ราย 
  การจา้งแรงงาน  เพ่ิมข้ึนจ านวน........................ราย   ลดลง จ านวน.........................ราย 
3.  การด าเนินกิจการเม่ือไดรั้บบริการแลว้ 
  ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง      ขยายก าลงัการผลิต         ขยายตลาดเพ่ิมข้ึน 
  ผลิตภณัฑมี์มูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน        อ่ืนๆ................................................................................ 
  ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้เน่ืองจาก.............................................................................. 
สรุปรายงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  รวมตน้ทุนในการใหบ้ริการ...................บาท (ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโดยเฉล่ีย) 
  ปริมาณ (วงเงินท่ีใหกู้)้ จ านวนเงิน..................................................บาท 
  กิจการยงัคงด าเนินอยู่ 
   มีความกา้วหนา้                  ทรงตวั (ระดบัปกติ) 
สรุปขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

     ลายมือช่ือ..............................................เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
         ต าแหน่ง............................................................................ 
            วนัท่ี............................................................................... 
 

     ลายมือช่ือ.....................................................(ผอ.ศภ.กสอ.) 
         ต าแหน่ง.......................................................................... 
            วนัท่ี............................................................................ 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย 
ปีงบประมาณ 2551 



ภาคผนวก จ 

 

ภาพถ่ายการจัดกจิกรรมวนัเปิดโครงการ โดยหัวหน้าทมีวิจัย 

ผศ. มานพ  ชุ่มอุ่น 
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ภาพถ่ายวนัเปิดโครงการ โดยนกัวจิยั ผศ.  พิไล  เลิศพงศพ์ิรุฬห์ 
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ภาพถ่ายวนัเปิดโครงการ โดยทีมนกัวจิยั ผศ. ศิริจนัทร์  เช้ือสุวรรณ 
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ภาพถ่ายวนัเปิดโครงการ โดยทีมนกัวจิยั ผศ. สมบติั  สิงฆราช 
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรมในการเปิดโครงการวจัิยของสมาชิก 

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง 
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางการเงินของ 

กองทุนเงินทุนหมุนเวยีน ศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรม จังหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางการเงินของ 

กองทุนเงินทุนหมุนเวยีน ศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรม จังหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางการเงินของ 

ของธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง จังหวดัล าพูน 

 
 

 



 150 

ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางการเงินของ 

ของธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง จังหวดัล าพูน (ต่อ) 
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางการเงินของ 

ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิและอตุสาหกรรมขนาดย่อม จังหวดัล าพูน 
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางการเงินของ 

ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิและอตุสาหกรรมขนาดย่อม จังหวดัล าพูน (ต่อ) 
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กจิกรรมการไปศึกษาดูงานของผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง  

อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพูน 
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กจิกรรมการไปศึกษาดูงานของผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง  

อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพูน (ต่อ) 

 

 
 

 



 155 

กจิกรรมการไปศึกษาดูงานของผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง  

อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพูน (ต่อ) 
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ภาพถ่ายกจิกรรมวนัสรุปผลโครงการวจัิย 
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ภาพถ่ายกจิกรรมวนัสรุปผลโครงการวจัิย (ต่อ) 
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ภาพการบรรยายสรุปโครงการโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรง 
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ภาพบรรยายการสรุปโครงการโดยประธานกลุ่มและอดีตประธาน 

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง 

 
 

 




