
ทป. 1 

คาํขอกู้ยมืเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่แก้ไขปัญหาหนีสิ้นข้าราชการครู 
 

ยืน่วนัท่ี..................เดือน............................พ.ศ. ........... 
 
 1.  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.................................... นามสกลุ..................................... อาย.ุ..........ปี 
เกิดวนัท่ี............... เดือน......................... พ.ศ. ................ ขา้ราชการครูตาํแหน่ง..................................... 
วิทยฐานะ................................................  รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..................ขั้น.................................... บาท  
สถานศึกษา...............................................อาํเภอ/เขต.................................... จงัหวดั....................................... 
โทรศพัท.์..................................  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสาํนกังาน........................................  
มีอายรุาชการคงเหลือ......................ปี .......................เดือน  (นบัแต่วนัท่ียืน่คาํขอกูย้มืเงิน) 

 2.  ปัจจุบนัขา้พเจา้อยูบ่า้นเลขท่ี............. หมู่ท่ี............ ถนน............................. ซอย........................... 
ตาํบล/แขวง....................................... อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั........................................... 
สถานภาพ  (โสด/สมรส/หมา้ย/หยา่ร้าง)................ มีบุตร................ คน  ขณะน้ีมีบุตรกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั 
  2.1  อนุบาล....................................... คน 
  2.2  ประถมศึกษา.............................. คน 
  2.3  มธัยมศึกษา................................. คน 
  2.4  อุดมศึกษา................................... คน 

 3.  สามี/ภรรยาของขา้พเจา้ช่ือ  นาย/นาง.......................................... นามสกลุ.................................... 
อาชีพ................................................ ตาํแหน่ง.......................................................... ระดบั/อนัดบั.................. 
มีรายไดเ้ดือนละ................................... บาท 

 4.  ขา้พเจา้มีภาระท่ีจะตอ้งใชจ่้ายประมาณเดือนละ.................................. บาท 

 5.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินท่ีปรากฏหลกัฐานการเป็นหน้ีชดัเจนและเป็นหน้ีซ่ึงก่อไวก่้อนวนัท่ีขอกูย้มืเงิน 
รวมทั้งส้ิน............................... บาท  (..............................................................................)  อนัไดแ้ก่  หน้ีสิน 
และจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
  5.1  หน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  จาํนวน................ บาท  ตอ้งชาํระเดือนละ.............. บาท 
  5.2  หน้ีธนาคาร   จาํนวน................ บาท  ตอ้งชาํระเดือนละ.............. บาท 
  5.3  หน้ีสถาบนัการเงิน  จาํนวน................ บาท  ตอ้งชาํระเดือนละ.............. บาท 
  5.4  หน้ีเอกชน   จาํนวน................ บาท  ตอ้งชาํระเดือนละ.............. บาท 
  5.5  หน้ีตามคาํพิพากษาคดีแพง่ จาํนวน................ บาท  ตอ้งชาํระเดือนละ.............. บาท 
 

/6.  ขา้พเจา้...  
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 6.  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจาํนวนหน้ีสินตามขอ้ 5 และปรากฏหลกัฐานแห่งมูลหน้ีตามขอ้ 7 จริง  
อนัเกิดข้ึนจากความจาํเป็นและหรือเดือดร้อนในการดาํรงชีพ  จึงขอกูย้มืเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไ้ขปัญหา
หน้ีสินขา้ราชการครู  เป็นจาํนวน.............................. บาท  (...........................................................................) 
 ขา้พเจา้ตกลงจะชาํระตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียคืนใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเงินเป็นรายเดือน  และจะชาํระใหเ้สร็จ 
ภายใน......................... งวด  และภายหลงัหกัเงินเดือนชาํระหน้ีแก่ผูใ้หกู้ย้มืเงินแลว้  ขา้พเจา้จะเหลือเงินเดือนสุทธิ 
เดือนละ.............................. บาท 

 7.  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการพิจารณาคาํขอกูย้มืเงินมาดว้ยแลว้  ดงัน้ี 
  7.1  บตัรประจาํตวัขา้ราชการครูหรือบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ืน่คาํขอกูย้มืเงิน  ซ่ึงรับรอง 
         สาํเนาถูกตอ้ง  2  ชุด 
  7.2  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูย้ืน่คาํขอกูย้มืเงิน  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  2  ชุด 
  7.3  หลกัฐานการกูย้มืเงินจากเจา้หน้ีตามขอ้ 5 
  7.4  หลกัฐานการเป็นหน้ีอ่ืน ๆ  ซ่ึงเจา้หน้ีรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  2  ชุด 
  7.5  หลกัฐานการถูกบงัคบัให้ชาํระหน้ี  (หน้ีตามขอ้ 5.5)  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง             
โดยเจา้หนา้ท่ีของศาล 
  7.6  หลกัฐานการรับเงินเดือนเดือนสุดทา้ยก่อนวนัยื่นคาํขอน้ี   

 8.  ในการกูค้ร้ังน้ี  ขา้พเจา้มีหลกัประกนัซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด  
ดงัต่อไปน้ี 
  8.1  กรณีคํ้าประกนัดว้ยบุคคล 
   8.1.1  นาย/นาง/นางสาว................................... นามสกลุ................................. อาย.ุ........ปี 
ขา้ราชการครูตาํแหน่ง.....................................................................วิทยฐานะ.............................................. 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .....................ขั้น..................................... บาท   
สถานศึกษา...............................................อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั.................................. 
โทรศพัท.์................................  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสาํนกังาน......................................... 
มีอายรุาชการคงเหลือ..........ปี ....................... เดือน....................วนั 
   8.1.2  นาย/นาง/นางสาว................................... นามสกลุ................................. อาย.ุ...........ปี 
ขา้ราชการครูตาํแหน่ง.....................................................................วิทยฐานะ.............................................. 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .....................ขั้น..................................... บาท   
สถานศึกษา...............................................อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั.................................. 
โทรศพัท.์................................  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสาํนกังาน......................................... 
มีอายรุาชการคงเหลือ..........ปี ....................... เดือน....................วนั 
 

/8.2  กรณี... 



-3- 

  8.2  กรณีคํ้าประกนัดว้ยทรัพย ์
   8.2.1  ................................................................................................... 
   8.2.2  ................................................................................................... 
   8.2.3  ................................................................................................... 

 9.  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ไม่เคยกูย้มืเงินทุนหมุนเวียนมาก่อน  ขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง  และ
เป็นเอกสารหลกัฐานแห่งมูลหน้ีท่ีถูกตอ้งมิไดก้ระทาํหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทาํปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  
หรือทาํเอกสารหลกัฐานดงักล่าวเป็นเทจ็แต่อยา่งใด  และหากขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัใหกู้ย้มืเงิน  ขา้พเจา้ตกลง
จะไปทาํสัญญากูย้ืมเงินตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  ในการน้ีขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินเดือน
หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บโดยชอบดว้ยกฎหมายจากทางราชการเพื่อชาํระหน้ีเงินกูย้ืมตามสัญญา
กูย้มืเงินทุกประการดว้ย 
 

               (ลงช่ือ).................................................ผูข้อกูย้มืเงิน 
                          (.................................................) 

                            (ลงช่ือ)................................................สามี/ภรรยาผูใ้หค้วามยนิยอม 
                          (.................................................) 

ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้  (เก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของผูย้ืน่คาํขอกูย้มืเงิน) 
 ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของนาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 
ขอรับรองวา่ผูข้อกูย้มืเงินมีความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  (  )  พอใช ้ (  )  ดี  (  )  ดีมาก  และพิจารณาคุณสมบติั
ของผูมี้สิทธิกูย้มืเงินแลว้  เห็นวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีระบุไวใ้นคาํขอกูย้มืเงินและเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอ
กูย้มืเงินเป็นความ  (   )จริง  (   )ไม่จริง 
 
 

               (ลงช่ือ)...................................................... 
             (.....................................................) 
               ตาํแหน่ง.................................................... 
 
 
 
 
 
             /บันทกึ... 
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บันทกึการประนีประนอมการชําระหนี ้ (ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นผูบ้นัทึกในกรณีคาํขอกูท่ี้ตอ้งมีการประนีประนอม
การชาํระหน้ี) 
 ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้  ได้ทาํการเรียกประชุมเจา้หน้ีของผูย้ื่นคาํขอกู ้
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................  เพื่อประนีประนอมการชาํระหน้ีแลว้
เม่ือวนัท่ี.......................................  โดยมีเจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน...............ราย
ดงัรายช่ือ  จาํนวนเงินท่ีเป็นหน้ีและผลการประนีประนอมการชาํระหน้ีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู ้ 
โดยมีหน้ีสินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียรวม........................บาท  (.............................................................)  และ
เม่ือคาํขอกูน้ี้ไดรั้บอนุมติัวงเงินตามท่ีขอกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมรับชาํระหน้ีเป็นเงินจาํนวน..........................บาท  
(..........................................................)  และใหถื้อวา่หน้ีส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ป็นอนัระงบัไป  โดยท่ีขา้พเจา้  
ไม่ติดใจเรียกร้องบงัคบัชาํระหน้ีอีกต่อไป 
 
                            (ลงช่ือ).................................................(เจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู)้ 
                          (.................................................) 
 
 2.  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู ้ 
โดยมีหน้ีสินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียรวม........................บาท  (.............................................................)  และ
เม่ือคาํขอกูน้ี้ไดรั้บอนุมติัวงเงินตามท่ีขอกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมรับชาํระหน้ีเป็นเงินจาํนวน..........................บาท  
(..........................................................)  และใหถื้อวา่หน้ีส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ป็นอนัระงบัไป  โดยท่ีขา้พเจา้  
ไม่ติดใจเรียกร้องบงัคบัชาํระหน้ีอีกต่อไป 
 
                            (ลงช่ือ).................................................(เจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู)้ 
                          (.................................................) 
 
 3.  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู ้ 
โดยมีหน้ีสินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียรวม........................บาท  (.............................................................)  และ
เม่ือคาํขอกูน้ี้ไดรั้บอนุมติัวงเงินตามท่ีขอกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมรับชาํระหน้ีเป็นเงินจาํนวน..........................บาท  
(..........................................................)  และใหถื้อวา่หน้ีส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ป็นอนัระงบัไป  โดยท่ีขา้พเจา้  
ไม่ติดใจเรียกร้องบงัคบัชาํระหน้ีอีกต่อไป 
 
                            (ลงช่ือ).................................................(เจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู)้ 
                          (.................................................) 

                        /4.  ขา้พเจา้... 
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 4.  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู ้ 
โดยมีหน้ีสินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียรวม........................บาท  (.............................................................)  และ
เม่ือคาํขอกูน้ี้ไดรั้บอนุมติัวงเงินตามท่ีขอกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมรับชาํระหน้ีเป็นเงินจาํนวน..........................บาท  
(..........................................................)  และใหถื้อวา่หน้ีส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ป็นอนัระงบัไป  โดยท่ีขา้พเจา้  
ไม่ติดใจเรียกร้องบงัคบัชาํระหน้ีอีกต่อไป 
 
                            (ลงช่ือ).................................................(เจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู)้ 
                          (.................................................) 
 
 5.  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...............................................................  เป็นเจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู ้ 
โดยมีหน้ีสินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียรวม........................บาท  (.............................................................)  และ
เม่ือคาํขอกูน้ี้ไดรั้บอนุมติัวงเงินตามท่ีขอกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมรับชาํระหน้ีเป็นเงินจาํนวน..........................บาท  
(..........................................................)  และใหถื้อวา่หน้ีส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ป็นอนัระงบัไป  โดยท่ีขา้พเจา้  
ไม่ติดใจเรียกร้องบงัคบัชาํระหน้ีอีกต่อไป 
 
                            (ลงช่ือ).................................................(เจา้หน้ีของผูย้ืน่คาํขอกู)้ 
                          (.................................................) 

                            (ลงช่ือ)................................................. 
                          (.................................................) 
                     ผูบ้นัทึก 

                            (ลงช่ือ).................................................พยาน 
                          (.................................................) 
                            (ลงช่ือ).................................................พยาน 
                          (.................................................) 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือ 
 (   )  ควรอนุมติั 
 (   )  ไม่ควรอนุมติั 
มติของคณะอนุกรรมการระดับส่วนราชการและสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 (   )  อนุมติัในวงเงิน..............................บาท  (.......................................................) 
 (   )  ไม่อนุมติั 
                            (ลงช่ือ)................................................. 
                          (.................................................) 
         ประธานอนุกรรมการ 

คาํขอกูย้มืเงินทุน/เดชา/เบ 


