
 

ค ำขอกูย้ืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 
 

ยื่นวันที่................  เดือน............................  พ.ศ. ........... 
 
 1.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล......................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................  อายุ.................ปี  เกิดวันที่....................... 
เดือน............................... พ.ศ. ................ ข้าราชการครูต าแหน่ง................................................................ 
วิทยฐานะ................................................  รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..................  ขั้น................................... บาท  
สถานศึกษา...............................................อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์...................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงาน............................................  
มีอายุราชการคงเหลือ......................ปี .......................เดือน  (นับแต่วันที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน) 

 2.  ปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ที่............ ถนน............................. ซอย..................... ...... 
ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด...........................................  
สถานภาพ  (โสด/สมรส/หม้าย/หย่าร้าง)................ มีบุตร................ คน  ขณะนี้มีบุตรก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
  2.1  อนุบาล....................................... คน 
  2.2  ประถมศึกษา.............................. คน 
  2.3  มัธยมศึกษา................................. คน 
  2.4  อุดมศึกษา................................... คน 

 3.  สามี/ภรรยาของข้าพเจ้าชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................... นามสกุล................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................  อาชีพ........................................................... 
ต าแหน่ง.................................................... ระดับ/อันดับ.....................  มีรายได้เดือนละ........................... บาท 

 4.  ข้าพเจ้ามีภาระท่ีจะต้องใช้จ่ายประมาณเดือนละ.................................. บาท 

 5.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินที่ปรากฏหลักฐานการเป็นหนี้ชัดเจนและเป็นหนี้ซ่ึงก่อไว้ก่อนวันที่ขอกู้ยืมเงิน 
รวมทั้งสิ้น............................... บาท  (............................................................................ ..)  อันได้แก่  หนี้สิน 
และจ านวนเงินดังต่อไปนี้ 
  5.1  หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  จ านวน................ บาท  ต้องช าระเดือนละ.............. บาท 
  5.2  หนี้ธนาคาร   จ านวน................ บาท  ต้องช าระเดือนละ.............. บาท 
  5.3  หนี้สถาบันการเงิน  จ านวน................ บาท  ต้องช าระเดือนละ.............. บาท 
  5.4  หนี้เอกชน   จ านวน................ บาท  ต้องช าระเดือนละ.............. บาท 
  5.5  หนี้ตามค าพิพากษาคดีแพ่ง จ านวน................ บาท  ต้องช าระเดือนละ.............. บาท 
 

/6.  ข้าพเจ้า...  
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 6.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจ านวนหนี้สินตามข้อ 5 และปรากฏหลักฐานแห่งมูลหนี้ตามข้อ 7 จริง  
อันเกิดขึ้นจากความจ าเป็นและหรือเดือดร้อนในการด ารงชีพ  จึงขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  เป็นจ านวน.............................. บาท  (...........................................................................) 
 ข้าพเจ้าตกลงจะช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินเป็นรายเดือน  และจะช าระให้เสร็จ 
ภายใน......................... งวด  และภายหลังหักเงินเดือนช าระหนี้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินแล้ว  ข้าพเจ้าจะเหลือเงินเดือนสุทธิ 
เดือนละ.............................. บาท 

 7.  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาค าขอกู้ยืมเงินมาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
  7.1  บัตรประจ าตัวข้าราชการครูหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ซึ่งรับรอง 
         ส าเนาถูกต้อง  2  ชุด 
  7.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง  2  ชุด 
  7.3  หลักฐานการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ตามข้อ 5 
  7.4  หลักฐานการเป็นหนี้อื่น ๆ  ซึ่งเจ้าหนี้รับรองส าเนาถูกต้อง  2  ชุด 
  7.5  หลักฐานการถูกบังคับให้ช าระหนี้  (หนี้ตามข้อ 5.5)  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง             
โดยเจ้าหน้าที่ของศาล 
  7.6  หลักฐานการรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนวันยื่นค าขอนี้    

 8.  ในการกู้ครั้งนี้  ข้าพเจ้ามีหลักประกันซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 
  8.1  กรณีค้ าประกันด้วยบุคคล 
   8.1.1  นาย/นาง/นางสาว................................... นามสกุล................................. อายุ.........ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน......................................................  ข้าราชการครูต าแหน่ง...........................................
วิทยฐานะ............................................... รับเงินเดือนอันดับ คศ. .....................  ขั้น...................................บาท   
สถานศึกษา...............................................อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด..................... ................. 
โทรศัพท์.................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงาน............................................... 
มีอายุราชการคงเหลือ..........ป ี....................... เดือน....................วัน 
   8.1.2  นาย/นาง/นางสาว.................................. นามสกุล................................. อายุ............ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน......................................................  ข้าราชการครูต าแหน่ง...........................................
วิทยฐานะ............................................... รับเงินเดือนอันดับ คศ. .....................   ขั้น...................................บาท   
สถานศึกษา...............................................อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด............. ......................... 
โทรศัพท์.................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงาน............................................... 
มีอายุราชการคงเหลือ..........ป ี....................... เดือน....................วัน 
 

/8.2  กรณี... 
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  8.2  กรณีค้ าประกันด้วยทรัพย์ 
   8.2.1  .......................................................... ......................................... 
   8.2.2  ...................................................................................................  
   8.2.3  .............................................................................................. ..... 

 9.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาก่อน  ข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง  และ
เป็นเอกสารหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้องมิได้กระท าหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระท าปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
หรือท าเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จแต่อย่างใด  และหากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน  ข้าพเจ้าตกลง 
จะไปท าสัญญากู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด  ในการนี้   ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน  
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน
ทุกประการด้วย 
 

               (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
                       (.................................................) 

                         (ลงชื่อ)...............................................สามี/ภรรยาผู้ให้ความยินยอม 
                       (.................................................) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  (เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน) 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาของนาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 
ขอรับรองว่าผู้ขอกู้ยืมเงินมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  (  )  พอใช้  (  )  ดี  (  )  ดีมาก  และพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินแล้ว  เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในค าขอกู้ยืมเงินและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
กู้ยืมเงินเป็นความ  (   )จริง  (   )ไม่จริง 
 
 

               (ลงชื่อ)...................................................... 
             (.....................................................) 
               ต าแหน่ง.................................................... 
 
 
 
 
 
             /บันทึก... 
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บันทึกกำรประนีประนอมกำรช ำระหนี้  (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้บันทึกในกรณีค าขอกู้ท่ีต้องมีการประนีประนอม
การช าระหนี้) 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ท าการเรียกประชุมเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้  
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................  เพ่ือประนีประนอมการช าระหนี้แล้ว
เมื่อวันที่.......................................  โดยมีเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน...... .............ราย
ดังรายชื่อ  จ านวนเงินที่เป็นหนี้และผลการประนีประนอมการช าระหนี้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้  
โดยมีหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม........................บาท  (...................................................................)  และ
เมื่อค าขอกู้นี้ได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ขอกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมรับช าระหนี้เป็นเงินจ านวน...............................บาท  
(...............................................................)  และให้ถือว่าหนี้ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เป็นอันระงับไป  โดยที่ข้าพเจ้า  
ไม่ติดใจเรียกร้องบังคับช าระหนี้อีกต่อไป 
 
                            (ลงชื่อ).................................................(เจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้) 
                          (.................................................) 
 
 2.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้  
โดยมีหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม........................บาท  (...................................................................)  และ
เมื่อค าขอกู้นี้ได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ขอกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมรับช าระหนี้เป็นเงินจ านวน...............................บาท  
(................................................................)  และให้ถือว่าหนี้ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เป็นอันระงับไป  โดยที่ข้าพเจ้า  
ไม่ติดใจเรียกร้องบังคับช าระหนี้อีกต่อไป 
 
                            (ลงชื่อ).................................................(เจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้) 
                          (.................................................) 
 
 3.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้  
โดยมีหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม........................บาท  (..................................................................)  และ
เมื่อค าขอกู้นี้ได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ขอกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมรับช าระหนี้เป็นเงินจ านวน..............................บาท  
(...............................................................)  และให้ถือว่าหนี้ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เป็นอันระงับไป  โดยที่ข้าพเจ้า  
ไม่ติดใจเรียกร้องบังคับช าระหนี้อีกต่อไป 
 
                            (ลงชื่อ).................................................(เจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้) 
                          (.................................................) 

                 /4.  ข้าพเจ้า... 
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 4.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้  
โดยมีหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม........................บาท  (..................................................................)  และ
เมื่อค าขอกู้นี้ได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ขอกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมรับช าระหนี้เป็นเงินจ านวน..............................บาท  
(...............................................................)  และให้ถือว่าหนี้ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เป็นอันระงับไป  โดยที่ข้าพเจ้า  
ไม่ติดใจเรียกร้องบังคับช าระหนี้อีกต่อไป 
 
                            (ลงชื่อ).................................................(เจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้) 
                          (.................................................) 
 
 5.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้  
โดยมีหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม........................บาท  (..................................................................)  และ
เมื่อค าขอกู้นี้ได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ขอกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมรับช าระหนี้เป็นเงินจ านวน..............................บาท  
(...............................................................)  และให้ถือว่าหนี้ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เป็นอันระงับไป  โดยที่ข้าพเจ้า  
ไม่ติดใจเรียกร้องบังคับช าระหนี้อีกต่อไป 
 
                            (ลงชื่อ).................................................(เจ้าหนี้ของผู้ยื่นค าขอกู้) 
                          (.................................................) 

                            (ลงชื่อ)................................................. 
                          (.................................................) 
                     ผู้บันทึก 

                            (ลงชื่อ).................................................พยาน 
                          (.................................................) 
                            (ลงชื่อ).................................................พยาน 
                          (.................................................) 
ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือ 
 (   )  ควรอนุมัติ 
 (   )  ไม่ควรอนุมัติ 
มติของคณะอนุกรรมกำรระดับส่วนรำชกำรและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 (   )  อนุมัติในวงเงิน..............................บาท  (.......................................................)  
 (   )  ไม่อนุมัติ 

                            (ลงชื่อ)................................................. 
                          (.................................................) 
              ประธานอนุกรรมการ 

ค ำขอกย็มื57/ธีมนิติ์ /เบ57 
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