
คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

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

ข้อ  1  ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/น.ส.)  .................................................................................อายุ..............ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.................ตำบล.................................................อำเภอ......... ........................... 
จังหวัด.....................................................ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่ม.....................................................  
ตามเอกสารแนบท้าย  มีความประสงค์จะขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 ข้อ 2  กลุ่ม...............................................................................มีสมาชิกจำนวน.....................................คน 
ดำเนินกิจกรรม......................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ..................... 
 ข้ อ  3  ข้ าพ เจ้ าแล ะสม าชิ ก ขอ งกลุ่ ม ฯ  มี ค ว าม ป ระส งค์ จ ะขอกู้ เงิ น ทุ น เพ่ื อน ำ ไป ใช้ จ่ าย                     
ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น........................บาท (...................... ...............................) 
โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 (1)  ................................................................................... .......................................................................... 
........................................................................................ ............................................................................................
.............................................................................................................................. ..................................................... 
 (2)  ....................................................................... .................................................................. .................... 
............................................................................ ............................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...................................................... 
 (3)  ........................................................... .......................................................................... ......................... 
............................................................... ............................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ข้อ  4  ข้าพเจ้าและสมาชิกของกลุ่ม ฯ สัญญาว่าจะส่งใช้เงินคืนครบจำนวนที่ยืมภายใน..................ปี 
โดยชำระเป็นงวด  ดังนี้ 
  งวดที่  1..................................บาท  (............................................................................ ........) 
  งวดที่  2..................................บาท  (............................................................................ ........) 
  งวดที่  3..................................บาท  (................................................................ ....................) 
  งวดที่  4..................................บาท  (............................................................................ ........) 
  งวดที่  5..................................บาท  (.............................................. ......................................) 
 หากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนและ
ตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกลุ่ม 
            (.............................................................) 
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ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่...... (เพื่อรับรองว่ากลุ่มมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่และได้ดำเนิน
กิจกรรมจริงตามที่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร ดังกล่าวร้องขอก่อนลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
             (..........................................................) 
 
ความเห็นของเวทีประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่...... (เพื่อรับรองว่าได้นำเรื่องกลุ่มฯ ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน           
แล้วจริงก่อนลงนามรับรอง) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ประธานประชาคมหมู่บ้าน  
             (..........................................................) 
 
ความเห็นของประธานกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล/นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................... ผู้อนุมัต ิ
                    (นายสมเจน  จันโหนง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

      ประธานกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง จังหวดัตรัง 

 
1. ชื่อโครงการ 
................................................................................................................ .................................................................... 
.................................................................................................................. .................................................................. 
 

2. วัตถุประสงค์ 
.................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ .................................................................................................................... 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................ ........................................................................ 
.................................................................................................................. .................................................................. 
 

3. เป้าหมาย 
.................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ .................................................................................................................... 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
 

4. วิธีการดำเนินการในการจดัทำ 
............................................................................. ....................................................................................................... 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
 

5. งบประมาณดำเนินการ 
 5.1 เงินกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน จาก อบต.ควนปริง เป็นเงิน......................................................บาท 
      (รายละเอียดแนบท้าย) 
 5.2 เงินสมทบจากกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) เป็นเงิน.................................บาท 
      (รายละเอียดแนบท้าย) 
 

/6. ระยะเวลาส่งคืนเงิน.... 
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6. ระยะเวลาส่งคืนเงิน  
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
.................................................................................................................. .................................................................. 
........................................................................ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................. .................................................................. 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................... 
     (...............................................) 
      ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
              ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับรองโครงการ  (ลงชื่อ)........................................ผู้รับรองโครงการ 
        (..........................................)           (.........................................) 
     ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน          ประธานประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
 
ชื่อกลุ่ม................................................................ .................ตั้งอยู่หมู่ที่...................ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง มีสมาชิกกลุ่มดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลผู้มีรายชื่อข้างต้นเป็นสมาชิกกลุ่มจริง 

 
    ลงชื่อ...........................................................ประธานกลุ่มฯ 
          (............................................................) 



 
คำรับรองกลุ่มอาชีพของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่..............บ้าน..............................................ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง ขอรับรองว่ากลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร ชื่อกลุ่ม.......................................................................................  
..............................................เป็นกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจริงและมีสิทธิที่จะ ขอกู้ยืมเงิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงได ้
 
    (ลงชื่อ)....................................................ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................) 

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................) 

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมูบ่้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (................................................ ......) 

    (ลงชื่อ)....................................................กรรมการหมู่บ้าน 
           (......................................................)  
 
 
 



 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับมอบเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 
  ตามท่ีกลุ่ม...................................................................................... .........ได้รับการอนุมัติเงินกู้ตาม
โครงการเศรษฐกจิชุมชน จำนวนเงิน....................................................บาท (........................................................... 
..........................................) จึงแต่งตั้งกรรมการเพ่ือรับมอบเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
  1...................................................................... .............................. 
  2.................................................................................................... 
  3....................................................................................................  
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่...........เดือน................................ .พ.ศ...................... 
 
   สั่ง ณ วันที่....................เดือน...............................พ.ศ................  
 
     
      (ลงชื่อ).................................................. .... 
              (.............................................. .......) 
          ประธานกลุ่ม............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        เขียนที่.........................................................  
        ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 
      วันที่............เดือน.........................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอยื่นคำร้องกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่.......... ตำบลควนปริง 
 

  ด้วยคณะกรรมการกลุ่ม.................................................................................หมู่ท่ี............... ตำบล
ควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม..................................................... .... 
..........................................................................................................หมู่ท่ี......................ตำบลควนปรงิ ทางกลุ่มจึง
ได้ทำหนังสือเรียนมายังท่านเพ่ือพิจารณาดำเนินการคัดเลือกในเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
เศรษฐกิจชุมชนตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ 

1. คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
2. รายละเอียดโครงการที่ขอกู้ 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม 
4. หนังสือมอบอำนาจ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
6. ทะเบียนกลุ่ม/หนังสือรับรองกลุ่มเพื่อลงนาม 
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (ลงชื่อ)....................................................... 
   (......................................................... ..) 
      ประธานกลุ่มฯ 

 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.............................................  
 
 
 
 



 
 
        เขียนที่.........................................................  
        ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 
      วันที่............เดือน.........................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอยื่นคำร้องกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จำนวน  1  ชุด 
 

  ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่......  ได้รับคำร้องและโครงการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จากกลุ่ม..........................................................................................
หมู่ที่.......... ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการนำโครงการที่ได้
รับมาพิจารณารับรองผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่....................................................  โดยผลจากการประชุม
ได้มีการรับรองกลุ่มอาชีพและโครงการที่ได้เสนอมาเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการหมู่บ้านจึงขอส่งเอกสารมายัง
ท่านเพ่ือประกอบการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามรายเอียดดังนี้ 

1. คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
2. รายละเอียดโครงการที่ขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม 
4. หนังสือมอบอำนาจทำนิติกรรมกลุ่มฯ และหนังสือรับรองกลุ่มฯ 
5. สำเนารายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมรับรองสำเนา 
6. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (ลงชื่อ)....................................................... 
   (...........................................................)  
         ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่........... 

 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.............................................  
 
 
 



 
หนังสือมอบอำนาจ 

 
        เขียนที.่........................................... 
 
          วันที่...........เดือน..................................พ.ศ..........  
  โดยหนังสือฉบับนี้กลุ่ม.........................................................................................................หมู่ที่
.......... ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้มอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
...............................................................................................................อ ายุ.............ปี อยูบ่้านเลขท่ี........................ 
หมู่ที่.............ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นผู้มีอำนาจจัดการเขียนคำร้องขอกู้เงินโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนและลงนามแทนกลุ่มจนเสร็จและกลุ่มยินยอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของกลุ่มได้ทำไป
ตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนกลุ่มได้ทำด้วยตนเอง  เพ่ือเป็นหลักฐานกลุ่มได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
แล้ว 
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้มอบอำนาจ  (ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบอำนาจ 
     (.................................................)         (..............................................)  
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้มอบอำนาจ  (ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบอำนาจ 
     (.................................................)         (..............................................)  
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้มอบอำนาจ  (ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบอำนาจ 
     (.................................................)         (..............................................)  
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้มอบอำนาจ  (ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบอำนาจ 
     (.................................................)         (..............................................)  
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้มอบอำนาจ  (ลงชื่อ)...........................................ผู้มอบอำนาจ 
     (.................................................)         (..............................................)  
 
    (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับมอบอำนาจ 
           (..............................................) 
 
    (ลงชื่อ)...........................................พยาน 
           (..............................................) 
 
    (ลงชื่อ)...........................................พยาน 
           (..............................................) 
 



 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 

 
ลำดับท่ี รายการวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................................................................................บาท 
     (.............................................................................................) 


