อัตราการส่ งเงินต้ นพร้ อมดอกเบีย้ เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (อัตราดอกเบีย้ 6.5% งวดส่ ง 240 งวด ส่ งแบบธนาคาร)
วงเงินกู้

ทุนเรื อนหุ้น

เงินต้ น

ดอกเบีย้

รวม

หมายเหตุ

15,000.00 1. วงเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เริ่ มตัง้ แต่ 2 ล้ านบาทขึน้ ไปแต่ เกิน 3 ล้ านบาท โดยใช้ ท่ ดี นิ และมีผ้ ูคา้ ประกัน
15,700.00 9 คน (ผู้คา้ ฯ มีตาแหน่ งเทียบเท่ าชานาญงานขึน้ ไปหรื อมีเงินเดือนเทียบเท่ าชานาญงานขึน้ ไป จานวนอย่ างน้ อย 5 คน)

201,000.00
210,000.00

3,958.75
4,106.75

2,300,000.00

220,000.00
230,000.00

4,354.75
4,502.50

12,697.50

16,500.00 2. ต้ องมีทุนเรื อนหุ้นไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้
17,200.00

2,400,000.00

240,000.00

4,650.50

13,249.50

17,900.00 เอกสารการขอกู้

2,500,000.00

250,000.00
260,000.00
270,000.00

4,898.50
7,806.75
8,054.75

13,801.50

18,700.00 1. ยื่นแบบคาขอกู้คาขอกู้พิเศษตามแบบที่สหกรณ์ กาหนด
19,400.00 2. สาเนาบัตร + สาเนาทะเบียนบ้ าน + สาเนาทะเบียนสมรส ของผู้ก้ ูและคู่สมรส
20,200.00 3. สาเนาโฉนดที่ดนิ พร้ อมใบประเมินราคาที่ดนิ จากสานักงานที่ดนิ (หรื อมีบ้านบนที่ดนิ ให้ ถ่ายรู ปบ้ าน 4 ด้ านด้ วย)

8,202.50
8,450.50

12,697.50

2,900,000.00

280,000.00
290,000.00

13,249.50

20,900.00 4. กรณีท่ ดี นิ เป็ นของบุคคลอื่นให้ แนบสาเนาบัตร + สาเนาทะเบียนบ้ าน + สาเนาทะเบียนสมรส ของเจ้ าของที่ดนิ และคู่สมรส
21,700.00 5. แนบโครงการที่จะลงทุนประกอบอาชีพนัน้

3,000,000.00

300,000.00

8,598.50

13,801.50

22,400.00 6. กรณีท่ มี ีกิจการอยู่แล้ วให้ แนบรู ปถ่ ายประกอบด้ วย

2,010,000.00
2,100,000.00
2,200,000.00

2,600,000.00
2,700,000.00
2,800,000.00

11,041.25
11,593.25
12,145.25

11,593.25
12,145.25

วงเงินกู้
2,010,000.00

ทุนเรื อนหุ้น
201,000.00

อัตราการส่ งเงินต้ นพร้ อมดอกเบีย้ เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (อัตราดอกเบีย้ 6.5% งวดส่ ง 240 งวด ส่ งแบบสหกรณ์ )
เงินต้ น
ดอกเบีย้
รวม
หมายเหตุ
8,400.00
11,041.25
19,441.25 1. วงเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เริ่ มตัง้ แต่ 2 ล้ านบาทขึน้ ไปแต่ เกิน 3 ล้ านบาท โดยใช้ ท่ ดี น
ิ และมีผ้ ูคา้ ประกัน
8,800.00

11,593.25

2,200,000.00

210,000.00
220,000.00

9,200.00

12,145.25

9 คน (ผู้คา้ ฯ มีตาแหน่ งเทียบเท่ าชานาญงานขึน้ ไปหรื อมีเงินเดือนเทียบเท่ าชานาญงานขึน้ ไป จานวนอย่ างน้ อย 5 คน)
21,345.25 2. ต้ องมีทุนเรื อนหุ้นไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้

2,300,000.00

230,000.00

9,600.00

12,697.50

22,297.50

2,400,000.00

240,000.00
250,000.00
260,000.00

10,000.00

13,249.50

23,249.50 เอกสารการขอกู้

10,500.00

13,801.50

24,301.50 1. ยื่นแบบคาขอกู้คาขอกู้พิเศษตามแบบที่สหกรณ์ กาหนด

10,900.00

11,593.25

22,493.25 2. สาเนาบัตร + สาเนาทะเบียนบ้ าน + สาเนาทะเบียนสมรส ของผู้ก้ ูและคู่สมรส

270,000.00
280,000.00

11,300.00

12,145.25

23,445.25 3. สาเนาโฉนดที่ดน
ิ พร้ อมใบประเมินราคาที่ดนิ จากสานักงานที่ดนิ (หรื อมีบ้านบนที่ดนิ ให้ ถ่ายรู ปบ้ าน 4 ด้ านด้ วย)

11,700.00

12,697.50

24,397.50 4. กรณีท่ ดี น
ิ เป็ นของบุคคลอื่นให้ แนบสาเนาบัตร + สาเนาทะเบียนบ้ าน + สาเนาทะเบียนสมรส ของเจ้ าของที่ดนิ และคู่สมรส

290,000.00
300,000.00

12,100.00

13,249.50

25,349.50 5. แนบโครงการที่จะลงทุนประกอบอาชีพนัน้

12,500.00

13,801.50

26,301.50 6. กรณีท่ ม
ี ีกิจการอยู่แล้ วให้ แนบรู ปถ่ ายประกอบด้ วย

2,100,000.00

2,500,000.00
2,600,000.00
2,700,000.00
2,800,000.00
2,900,000.00
3,000,000.00

20,393.25

